
  

   

   

    

   
   

   

INDRE FOSEN UNGDOMSRÅD   

   

MØTEREFERAT 

     

   

   

Sted:   Rissa rådhus  

Dato:   Torsdag 04.10.2018   

Tid:   Kl. 17.00 – 19.00   

Merknad:   Send vara hvis forhindret oppmøte   

    

     

   

   

   



   

   

  

  

    

Sendt til:   

Hanne Aune hannebaune@hotmail.com   

Linda Lillemo linda.lillemo0@gmail.com   
Aron Remso: aonrem@hotmail.com   

Mia Geilosjordet 030303miamia@gmail.com  

Tobias dahle tobiasvaarum@icloud.com  

Ida Larsen idaemelielarsen@gmail.com  

Signe Drætvik signe.md@hotmail.com  

Amalie Røstad amalie.rostad@hotmail.com   

Elinor Waterloo Myran elinormy@live.no   

Wenche Bugten Aune wenchebaune@hotmail.com  

Glenn Robin Ytterland herrglenn@gmail.com  
Vida Lund hoff 2611vh@fosenskole.no  

Dina Mediaa dina.mediaa@icloud.com  

Sofie Sæther sofiesather@icloud.com  

Maiken Sunde maiken.sunde@gmail.com   

Malin Sunde 0502ms@fosenskole.no   

  

    

    

Kopi sendt til:   

Baard skraastad baard.skraastad@fosenskole.no   

Borstad Laila Haugen LailaHaugen.Borstad@indrefosen.kommune.no   

Bragstad Laila Laila.Bragstad@indrefosen.kommune.no   

Daniel Fenstad danielfens@hotmail.com   

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

Grimsrud Sissel Sissel.Grimsrud@indrefosen.kommune.no   

Siv Erdal siv.erdal@indrefosen.kommune.no  

Karlsen Hilde Anhanger Hilde.Karlsen@indrefosen.kommune.no   

Kine Larsen Kimo kine.larsen.kimo@indrefosen.kommune.no   

Kjersti Lerstad kjersti.lerstad@indrefosen.kommune.no   

Liv Darell dar_liv@hotmail.com   

Marit Jansen marit.jansen@indrefosen.kommune.no   

Ola Andreas Stavne ola.andreas.stavne@indrefosen.kommune.no   
Christina Mjøen Christina.mjoen@fosenskole.no   

Rine Wågan rine-sorlie.wagan@ntfk.no   

Ingeborg Refsnes ingeborg.refsnes@indrefosen.kommune.no  

Roger Fredheim roger.fredheim@indrefosen.kommune.no   

Øystein Bjørvik oystein.bjorvik@indrefosen.kommune.no  

Saghaug Steinar Steinar.Saghaug@indrefosen.kommune.no   
Sigrun Overland sigrun.overland@fosna-folket.no   

Skjelstad Camilla Camilla.Skjelstad@indrefosen.kommune.no   

Stefan Hansen stefan.hansen@indrefosen.kommune.no   



  

   

   

Støbakk Eva Eva.Stoebakk@indrefosen.kommune.no   

Tor Langsæter tor.langsaether@indrefosen.kommune.no   

Vannebo Siri Siri.Vannebo@indrefosen.kommune.no   

     

Adele Roli adelerolilindgjerdet@gmail.com   

Arild Ofstad arild.ofstad@stfk.no   

Vigdis Bolås vigdis.bolaas@indrefosen.kommune.no   

Åshild Elvebakken ashild.elvebakken@stfk.no   

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

hannebaune@hotmail.com   

   

SAK NR. 1 

Godkjenning av referat, innkalling og saksliste   

Har alle fått tilsendt innkalling og referat fra forrige møte? 

 

- Godkjent 

     

SAK NR.  2 

Gjennomgang av elevrådene 

Har elevrådene noen saker de har tatt opp siden sist?  

Testmann minne: 

- Lite møter i år, men har tatt opp en sak fra i fjor. Saken går ut på å få mat på 

skolen. 

Leksvik VGS: 

- Møter om EO fondet 

- Presentasjonsrunde av elevrådet 

- Nye stoler og sofa 

- Fikse vinduene 

- Ping-pong-bord 

- Skoletur/Bli kjent dag 

Åsly skole: 

- Hele elevrådet er valgt til årets OD-komite og komiteen er konstituert. De har 

bestilt t-skjorter fra OD til hele elevrådet. 

- Skolefrukt 

- Få gå på butikken i friminuttene eller få i gang en kantine, sånn at vi kan få kjøpt 

mat der. 

 



   

   

Vanvikan skole: 

- Få nye gardiner 

Mælan: 

- Introduksjon  

- Leder og nestleder har satt seg inn i hva som mangler på skolen 

Rissa VGS: 

- Brystkreft-uke 

- Forventninger til året 

- Sende inn søknad til EO fondet 

- Finne på sosiale tiltak på skolen 

 

Stadsbygd skole: 

- Byttet leder og nestleder 

- Bestilt skolegenser 

- Ordnet en OD-komite 

     

SAK NR.  3 

Inkludering på alvor 

I fjor hadde vi en tett dialog med Marit Jansen angående prosjektet «inkludering på 

alvor». Marit kom på besøk, og vi analyserte spørreundersøkelsen knyttet til 

prosjektet.   

 

Til sammen er det 677 som har svart på undersøkelsen om inkludering. Elevene 

svarer på spørsmål om hva inkludering er for dem, og om det er viktig å føle seg 

inkludert.  

 

Hva kan ungdomsrådet bidra med videre? 

- Vi i ungdomsrådet kan gjøre noe med det sosiale 

- Snakke med de som har flyttet hit, fra et annet land. Vi kan også prøve å dra 

på språkkafe, der vi får snakket med dem.  

- Si «hei» kampanje som går ut på å si «hei» 

- Konkurranse om f.eks. beste slag-ord 

- Foredrag om inkludering  

- Inkluderingsuke, der vi kan ha turneringer i f.eks. fotball. Lagene blir delt inn 

på tvers av trinnene. 

- Ikke bare ha aktiviteter og arrangementer på skolene, men på tvers av alle 

skolene i kommunen. 

- Ha inkluderingsmåned i kommunen der vi f.eks. lager vår egen «hashtag» 



  

   

   

Ungdomsrådet ønsker å gjennomføre en dag på starten av måneden med 

informasjon om inkludering, og fortsette måneden med «små ting» som 

kampanjer og evt. turneringer.  

 

SAK NR.  4 

Ungdomsrådet det kommende året 

Vi i ungdomsrådet ønsker å være synlig. Vi ønsker å skape tilbud for unge i 

kommunen, og vi skal være ungdommens talerør i saker som angår oss.  

  

SAK NR. 5 

Prosjekt: Program for folkehelsearbeid 

Siri informerer om prosjektet. Prosjektet skal fremme barn og unges psykiske helse 

og livskvalitet, og rusforebyggende arbeid. Det skal i neste måned være en 

idedugnad, og vi er blitt spurt om å finne en «trigger» som skal inspirere de som 

deltar på idedugnaden.  

 

Temaet er «Barn og unge sammen på fritida». Vi i Ungdomsrådet har valgt 

møteplass som vår «trigger». 

SAK NR.  6   

Søknad 

Vi har mottatt en søknad om støtte til VisionLAN. 

VisonLAN ønsker støtte fra ungdomsrådet til underholdning. 

 

Vi i rådet er villig til å gi penger, men krever en bedre oversikt over hva som skal 

være underholdningen denne helga. 

 

SAK NR. 7 

Eventuelt: 

Vi rakk ikke eventuelt denne gangen da vi gikk over møtetiden. 

Til informasjon: innkalling og referat vil fremover publiseres på kommunens 

hjemmeside. 

 

 

 

 

  


