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INDRE FOSEN UNGDOMSRÅD  
  

MØTEREFERAT  
    

  

  

Sted:  Vanvikan skole  

Dato:  Onsdag 25.04.2018  

Tid:  Kl. 17.00 – 19.00  

Merknad:  Send vara hvis forhindret oppmøte  

   

    

  

  

Sendt til:  

Andreas Hollås Asphaug andreas.asphaug@gmail.com  
Ane Bakken ane.b@hotmail.com  

Daniel Raudberget daniel_raudberget@hotmail.com  
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Emil Engelsås Rønning emilengron@gmail.com  

Frida Brovold fvbrovold@gmail.com  

Hanne Aune hannebaune@hotmail.com  

Helmer Ertsaas helmerertsaas2311@gmail.com  
Jarle Christian Lagaard Dahlberg jclagaard@gmail.com  

Julie Rian juliehrian@gmail.com  
Linda Lillemo linda.lillemo0@gmail.com  
Magnus Ramdal mramdal02@gmail.com  

Maiken Sunde (maiken.sunde@gmail.com)  

Malin (vara) malinthunem@hotmail.com  

Malin Sunde 0502ms@fosenskole.no  
Miriam Hoel miriamdh2@gmail.com  

Nikolai Killingberg (killingbergnikolai@gmail.com)   

Ragnar ragnar140500@hotmail.com  
Vara Mælan 2810rb@fosenskole.no  

Vara Stadsbygd 2610@fosenskole.no  

  

   

   

Kopi sendt til:  

Baard skraastad baard.skraastad@fosenskole.no  
Borstad Laila Haugen LailaHaugen.Borstad@rissa.kommune.no  

Bragstad Laila Laila.Bragstad@indrefosen.kommune.no  
Daniel Fenstad danielfens@hotmail.com  

Finn Yngvar Benestad finn.yngvar.benestad@rissa.kommune.no  

Gaasø Asbjørn Helge Andre Asbjorn.Gaaso@leksvik.kommune.no  
Grimsrud Sissel Sissel.Grimsrud@indrefosen.kommune.no  

Karlsen Hilde Anhanger Hilde.Karlsen@rissa.kommune.no  
Kine Larsen Kimo kine.larsen.kimo@rissa.kommune.no  

Kjersti Lerstad kjersti.lerstad@leksvik.kommune.no  
Liv Darell dar_liv@hotmail.com  

Marit Jansen marit.jansen@indrefosen.kommune.no  

Ola Andreas Stavne ola.andreas.stavne@rissa.kommune.no  

Randi Hindrum Dahl randi.dahl@vanvikanskole.no  

Rine Wågan rine-sorlie.wagan@ntfk.no  

Roger Fredheim roger.fredheim@rissa.kommune.no  

Rune Sandø rune.sando@leksvik.kommune.no  
Rune Tveiten runetv@hotmail.com  
Saghaug Steinar Steinar.Saghaug@leksvik.kommune.no  

Sigrun Overland sigrun.overland@fosna-folket.no  

Skjelstad Camilla Camilla.Skjelstad@indrefosen.kommune.no  

Stefan Hansen stefan.hansen@rissa.kommune.no  
Støbakk Eva Eva.Stoebakk@indrefosen.kommune.no  

Tor Langsæter tor.langsaether@rissa.kommune.no  

Vannebo Siri Siri.Vannebo@rissa.kommune.no  
Adele Roli adelerolilindgjerdet@gmail.com  
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Arild Ofstad arild.ofstad@stfk.no  
Vigdis Bolås vigdis.bolaas@rissa.kommune.no  

Åshild Elvebakken ashild.elvebakken@stfk.no  

OBS: Manglende kontaktinformasjon eller feil? Send rettelse og/eller supplering til 

hannebaune@hotmail.com  
  

  

SAKSLISTE  
 

  

SAK NR. 60  

Godkjenning av referat, innkalling og saksliste.  

  

 

   Alt OK. Stort forfall i dag, men heldigvis har Mælan og Åsly med  

   vararepresentant. 

 

 

   

SAK NR. 61  

Gjennomgang av elevrådene.  

  

  

 Elevrådet ved Åsly skole skal møtes 26.04.18 for å skrive ferdig 

høringsuttalelse.  

 Testmann har hatt et møte siden sist og hatt en undersøkelse ang. trygghet, 

motivasjon, elevmedvirkning og trivsel. Det de fant ut var at jentene ikke følte 

seg trygg på do, fordi det er veldig lytt på toalettene. Noen jenter vil også ha 

søppelbøtter innpå selve toalettene. Mange vil ha utedag.  

 Mælan skole har hatt et møte siden sist, der de blant annet har snakket om å 

starte et nytt prosjekt, men 10.klasse er så mye borte at de ikke har fått tid til å 

lage noen nye prosjekt. Skal ha et nytt møte snart om skolestruktur.  

 Elevrådet ved Rissa videregående har ikke hatt noen møter siden sist, men 

har hatt et lite møte om skolestruktur. Alle klassene har ikke rukket å tatt opp 

det i klassene. Elevrådet har diskutert seg fram til et svar ang. skolestruktur.  

 Mælan har hatt en undersøkelse (inkludering på alvor) om inkludering som 5.-

10. har svart på. Alle skolene skal ha tatt undersøkelsen før mai.  
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SAK NR. 62  

Evaluering av elevrådssamling 

  

 

 Mange ønsket at «bli kjent» lekene skulle utføres først  

 De fleste var med på lekene og det var bra  

 Alle kom med gode forslag da vi satt i grupper og snakket om 

forventninger til Indre Fosen som kommune 

 Alle må ta ansvar for at alt skal fungere  

 Ble litt rotete på kjøkkenet med arbeidsfordelinger 

 Flere småpauser enn en lang pause  

 Flere leker  

 Ungdomsrådet må selv være til stede under matpausen, fordi vi skal 

også sosialisere oss og bli kjent med de andre.  

 Varaene i elevrådene kunne hjulpet med å planlegge og lage mat på 

skolekjøkkenet.  

 Veldig godt utgangspunkt for samlingen, men gjennomføringen kunne 

blitt bedre. Vi bruker lengre tid neste år på selve planleggingen. 

 Transport må bli bedre til neste år  

 Vi konkluderer med at det var godt gjennomført. Ungdomsrådet brukte 

kort tid på å planlegge samlingen, og vi er glad for at vi fikk muligheten 

til å gjennomføre den. 

 

           

SAK NR. 63  

Ungdomstrinnstruktur  

  

  

Ungdomstrinnstruktur er en sak vi i ungdomsrådet har jobbet med mye dette 

halvåret. Høringsfristen begynner å nærme seg, og nesten alle skolene har tatt opp 

denne saken med elevene. Vi starter med å utforme en høringsuttalelse. 

 

- Synd det kom så få på dette møtet. Dette var et viktig møte, da vi skulle 

utforme vår høringsuttalelse. Rådet blir enige om at vi tar utgangspunkt i de 

rådsmedlemmene som er tilstede. Vi tror uansett det vil gi et godt bilde av hva 

ungdommen synes, da vi har engasjert elevrådene på alle skolene til å ta opp 
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saken, jobbe godt med å få alternativene ut til klassene samt skrive 

høringsuttalelse. 

  

SAK NR. 64  

Hva legger ungdommene vekt på i den nye kommunen?  

  

 

På elevrådssamlinga fikk elevrådsrepresentantene spørsmål om 

hvordan vi kan skape en bedre kommune. Disse spørsmålene dreide 

seg om aktiviteter, tilbud og generelt ting vi føler mangler i kommunen. 

Et annet spørsmål var også hvordan vi skal få samlet bygdene i 

kommunen. 

 

Hva forventer ungdommene i den nye kommunen?  

 

 Sosiale sammenkomster som skaper samhold, slik at ungdommer blir kjent 

 Kollektiv transport i hele kommunen både ut og innad i kommunen  

 Felles videregående  

 Flere lærlingeplasser  

 Flere møteplasser  

 Bedre økonomi  

 Flere aktiviteter og fritidstilbud (taekwondo i Leksvik, basket i Rissa)    

 Bru til Trondheim 

 Flere linjer på vgs. Eks. Media og kommunikasjon og naturbruk  

 Bedre og færre skoler, bedre tilbud 

 Billigere transport  

 Mindre sentralisering  

 

Noe vi føler mangler i Indre Fosen?  

 

 

 Aktivitetstilbud, eks. matkurs 

 Fritidsaktiviteter 

 Møteplasser 

 Kollektiv transport  

 Utepark 

 Fotballag på tvers av bygdene  

 Bedre samarbeid innad i skolene, eks. aktivitetsdager (volleyballturnering, 

fotballturnering etc.)  

 Flere svømmehaller  

 Turneringer/konkurranser  

 Fritidsklubber  
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 Bru til Trondheim  

 Flere lærere med varierte kompetanseområder  

 Nytt garderobeanlegg ved Rissa kunstgressbane  

 

Hva kan vi gjøre for å samle bygdene?  

 

 

 Kollektiv transport  

 Underholdning, eks. teater  

 Konserter  

 Swingkurs  

 Arrangementer med andre skoler  

 Ulike kurs  

 Samlet tilbud for alle bygdene, eks. en gang i halvåret kan det bli arrangert 

noe for alle 

 

  

 

 

SAK NR. 65  

Ungdomspris for Indre Fosen og retningslinjer for tildeling  

  

  

  Retningslinjene blir godkjent og vedtatt etter små endringer av ungdomsrådet.  

  

SAK NR. 66  

Eventuelt  

  

  

   


