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Sendt til: 
Hanne Aune (hannebaune@hotmail.com)  

Jarle Christian Lagaard Dahlberg (jclagaard@gmail.com) 

Linda Lillemo (linda.lillemo0@gmail.com)  

Maiken Sunde (maike.sunde@gmail.com)  

Ane Bakken (ane.b@hotmail.com)  

Jenny Konstanse Schei (jennykonstanse@hotmail.com) 

Daniel Raudberget (daniel_raudberget@hotmail.com)  

Emil Engelsås Rønning (emilengron@gmail.com)  

Helmer Ertsås (helmer2311@gmail.com)  

Nikolai Killingberg (killingbergnikolai@gamil.com)  

Andreas Hollås Asphaug (andreas.asphaug@gmail.com)  

Magnus Ramdal (mramdal02@gmail.com)  

Julie Rian (juliehrian@gmail.com) 

Gustav Brovold (gustavbrovold@gmail.com)  

Miriam Hoel (miriamdh2@gmail.com) 

Malin Sunde (0502ms@fosenskole.no) 

 

 

 

  

Kopi sendt til: 
Anne Hovstein Furunes (annefu@rissaskole.no) 

Arild Ofstad (arild.ofstad@stfk.no) 

Daniel Fenstad (danielfens@hotmail.com) 

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

Ina Marie Kvithyll (inamariek@hotmail.com) 

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@rissa.kommune.no) 

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

Steinar Saghaug (steinar.saghaug@leksvik.kommune.no) 

Rune Sandø (rune.sando@leksvik.kommune.no 

Sigrun Overland (sigrun.overland@fosna-folket.no) 

Stefan Hansen (stefan.hansen@rissa.kommune.no) 

Tor Langsæter (tor.langsaether@rissa.kommune.no) 

Vigdis Bolås (vigdis.bolaas@rissa.kommune.no) 

Rune Tveiten (runetv@hotmail.com) 

Greta Dyrendalsli (greta.dyrendalsli@stfk.no) 

Rine Sorlie (rine-sorlie.wagan@ntfk.no) 

Randi Dahl (randi.dahl@fosenskole.no) 

Baard Skaarstad (baard.skraastad@fosenskole.no) 

Roger Fredheim (roger.fredheim@rissa.kommune.no) 

Asbjørn Gaaso (asbjorn.gaaso@leksvik.kommune.no) 

OBS: Manglende kontaktinformasjon eller feil? Send rettelse og/eller supplering til hannabaune@hotmail.com 
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SAKSLISTE 

 
SAK NR. 25 

Godkjenning av referat, innkalling og saksliste 

 

Alle dokumentene godkjennes uten merknader. 

 

 

SAK NR. 26 

Gjennomgang av elevrådene 

 

Er det ellers andre aktuelle aktiviteter i Indre Fosen? 

 

- Testmann Minne skole: Har ikke hatt noen møter siden sist, men skal ha møte 

førstkommende mandag. De har fått gjennomført en undersøkelse som gikk ut på 

elevmedvirkning, sikkerhet, motivasjon og trivsel. Og denne skal gjnnomgås på 

mandag. 

- Stadsbygd skole: Har ikke hatt noen møter siden sist. Tiendeklassen vil søke om 

penger til gjennomføring av nyttåsball. 

- Mælan skole: Har ikke gjort så mye siden sist. Men fikk gjennomført Smoothie-

dagen. I tillegg så har skolen nå kjørt i gang et prosjekt med kildesotering. 

- Åsly skole: Elevrådet fikk gjennomslag, og nå kan elevene oppholde seg i 

vrimlearealene på skolen. Det er blitt snakket om psykisk helse, og 

helsesøstertilbudet. Fikk ordnet med gløgg, slik at elevene fikk det på skolen. Til 

utlånsbanken har det kommet en løsning der frivillige vil stå for utleie. Det er kommet 

en sak om at skolematen de får er for dårlig. Det er ikke mange elever som er 

fornøyde med tilbudet som er på skolen nå.  

- Rissa videregående skole: Har ikke hatt flere møter. 

- Leksvik videregående skole: Har hatt ett møte siden sist hvor vi snakket om 

juleavslutning og arrangering av det. Har hatt en evaluering av OD-dagen. 

Elevrådsstyret skal ha møte med rektor. 

 

 

SAK NR. 27 

Informasjon fra Ungdommens fylkesting 

 

Hanne, Andreas, Linda og Malin deltok på ungdommens fylkesting den 17.-19. November. 

De informerer om dette. 

 

- På ungdommens fylkesting var det representanter fra hver kommune i Trøndelag. 

Det ble snakket mye om hvordan ungdom i kommunene vil at ungdommens 

fylkesutvalg skal være etter sammenslåing. I løpet av helga ble det vedtatt vedtekter 

for det nye utvalget (vedtekter=et form for lovverk i organsasjoner eller utvalg). Det 

ble valgt nytt ungdommens fylkesutvalg, og både Andreas og Hanne fra Indre Fosen 

stilte til valg. 
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- Både Hanne og Andreas stilte til valg, og snakket da med valgkomitéen som har i 

oppgave å innstille på et nytt utvalg. Hanne benket (opprettholdt sitt kandidatur selv 

om hun ikke ble innstilt på) men ble ikke valgt. 

- Hanne går igjennom programmet som var på ungdommens fylkesting, og det som 

skjedde var i hovedsak: valg av nytt utvalg, danning av nye vedtekter og 

arbeidsprogram for det nye fylkesutvalget, kurs i tale-, debatt- og 

presentasjonsteknikk, besøk av Kjersti Bjørnevik (Elev- og lærlingombudet i Sør-

Trøndelag), ble kjent med folk fra adre ungdomsråd i fylkene, besøk av Tore Sandvik 

(Fylkesordfører i Trøndelag), Ulrikke Falck var der og holdt foredrag om hvordan det 

er å være ung i dag, det ble snakket om hva fylkeskommunen skal jobbe med 

fremover – spesielt med tanke på utdanning, kultur, kollektivtransport og miljø, i 

tillegg så var det åpen talestol hvor alle deltagere kunne opp å snakke om hva de 

brenner for. 

- Det ble også arrangert mye sosialt i løpet av helga. 

 

 

SAK NR. 28 

Boligpolitikk V/Sissel Grimsrud 

 

Sissel Grimsrud jobber i kommunen med fremtidens boligpolitikk i Indre Fosen. Sissel og 

Knut Ola Vang (AP) kom på besøk for å informere og skape et tettere samarbeid med 

ungdomsrådet når det kommer til boligpolitikk i den nye kommunen.  

 

Politikerne er veldig opptatt av konstant utvikling. Befolkningsvekst og økonomisk vekst. Jo 

flere som bor her, jo flere tilbud vil vi ha mulighet til å opprettholde og til å tilby i ny 

kommune. 

 

Boligpolitikk går ut på om vi har nok arbeidsplasser og boliger til folk. Så spørsmål som da 

dukker opp er: Hvilke boliger trenger vi? Hva har vi i dag? hvilken befolkning har vi? Hvilke 

områder skal bygges ut, og hva skal stå der? 

 

Her er hva ungdom i ungdomsrådet mener skal til for at ungdom skal bli boende eller komme 

flyttende tilbake etter endt utdanning: Vi startet med hva representanter i rådet kommer til å 

gjøre. 

- Jeg skal bo i stadsbygda, vil stifte familie på Raudberget. 

- Jeg tenker å bo her i kommunen når jeg blir større, Sørbotn. 

- Jeg er litt usikker på hva jeg vil, vil kanskje bo i by. 

- Veldig usikker, frister mest å se andre steder, kanskje komme tilbake senere. 

- Jeg kommer til å flytte, jeg er i grunn et bymenneske, men den største grunnen er vel 

at den jobben jeg ønsker meg ikke finnes her på grunn av sentraliseringen som skjer.  

- Vil først ut å se andre steder, men komme tilbake sendere, det er veldig atraktivt for 

meg å bo her. 

- Kanskje vil jeg flytte nå og komme tilbake senere. 

- Tenker å flytte inn til byen, på grunn av lærlingeplass og jobb, vil bo i leilighet. 

- For meg er det avhengig av hvordan ting blir, blir familien her, vil jeg kanskje bo her, 

men flytter familien til andre steder vil jeg nok ikke bli værende. 

- Kommer til å komme tilbake etter endt utdanning. 

 



 

 

 

5 

Det var litt forskjellige meninger om hvilken type bolig vi trenger i kommunen, noen vil ha 

mange store enmannsboliger med stor tomt, mens andre tenker det hadde vært atraktivt 

med leiligheter. 

 

Rådet er opptatt av mange muligheter for at det skal bli attraktivt å bo her. Da må det være 

mye variasjon i tilbudene, kanskje til og med bygge noen hybler for studenter? Jo beredere 

spekter av tilbud, desto flere vil det vær attraktivt å bo her for. Vi er veldig oppattt av at 

distriktene skal tas vare på, ikke glem dem. 

 

 

 

SAK NR. 29 

Folkehelseprosjekt 

 

Ungdomsrådet i 2016/2017 var i kontakt med Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid, Sol 

Five Sæther angående folkehelseprosjekt. Hun ønsker et samarbeid med ungdomsrådet når 

det kommer til helsefremmende tiltak for folkehelse. Har vi noen ideer til innspill? 

Noen forslag som har kommet inn er foredrag av: 

- Helsesista 

- Ulrikke Falch 

Andre forslag? 

Vi vil prøve å formulere et forslag før jul. Vil ha både mann og kvinne der som eksterne 

foredragsholdere om det er mulig. Vi vil gjerne ha foredraget i skoletiden for at flest mulig 

skal komme. Vi vil bruke P5 Fosen for å reklamere om det på radio-programmet 

«ungdomstid». Det som skal skje på arrangementet er at tema som psykisk helse og press 

blant dagens ungdom skal settes i lys. 

 

Vi ønsker spesifikt Ulrikke Falch og Magnus Krogh som foredragsholdere. Siri skjekker om 

dette er mulig. 

 

 

 

SAK NR. 30 

Evaluering av swingurs 

 

2. og 3. Desember gjennomførte vi swingkurs. Vi evaulerer prosessen samt gjennomføring. 

 

- Det var veldig kjipt at vi måtte bytte lokale, det skapte mye unødvendig stress.  

- Arrangementer var gratis, som var bra. 

- Planleggingen gikk ganske bra, litt dumt med bytte av lokale, men ellers greit. 

- Vi kunne vært bedre på å reklamere for arrangementet. 

- Vi har fått mye bra skryt. 

- Hanne må bli flinkere til å inkludere andre i rådet under forarbeid. 

- Artig swingkurs, tror mange synes det var gøy. 

- Vi må bli bedre på kommunikasjon i rådet. 

- Styret må inkluderes, Hanne jobber veldig mye alene. 

- Kanskje sett ned arbeidsgrupper før ulike prosjekter. 
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- Så veldig vellykket ut og instruktørene var flinke. 

- Det var mye bedre oppmøte på lørdag enn det var på søndag. 

- Ha e liten egenandel neste gang for å sørge for at alle blir der hele helgen. 

- Kanskje ha kurset på èn dag? 

- Var mange som ikke varslet om at de ikke kom den andre dagen. 

- Var mange som ikke kunne komme på grunn av at de ikke kom seg til 

arrangementet, kanskje vi skal tenke på overnatting til neste gang? 

 

 

SAK NR. 31 

Evaluering av skoleturne 

 

20. November var ungdomsrådet på skoleturne. Vi evaluerer gjennomføringen av turneen. 

Er vi fornøyd? Kunne vi gjort noe bedre? Fikk vi frem det vi ville til ungdommen rundt på 

skolene? 

 

- Testmann var helt klare når vi kom til skolen. Det var bra! 

- Vi skulle vært flinkere til å planlegge hva vi skulle si i forveien. 

- Kunne unngått forkortelser. 

- Skolene må være forberedt. 

- Skolene skulle samlet alle elevene. 

- Ganske bra gjennomført, men kunne vært planlagt bedre. 

 

SAK NR. 32 

P5 Fosen 

 

Vi får besøk av representanter fra P5 Fosen sitt radioprogram «ungdomstid». 

De ville ha hjelp og inspill til hvordan man skal få ungdom til å høre på kanalen, her er 

forslag ungdomsrådet kom med: 

 

- Det hadde vært kult med litt sladder om for eksepel sport – fotball, handball eller 

lignende  

- Vil ha mye musikk, nyere musikk, for det er mye gammelt på topplistene.  

- Vil gjerne ha mer politikk på radioen. 

- Åpne for at ungdom kan komme med forslag til hva som skal være på programmet. 

- Ta med informasjon om ulike arrangementer som skjer. 

- Ta med ting som skjer på skolene. 

- Ungdomsrådet kan sende referat fra møtene sånn at dere vet hva som kan være 

aktuelt for ungdom. 

- Ta opp temaer som: hvordan det er å være ung i dag. 

- Hvis det skal skje noen store happeninger, ha med arrangører på programmet. 

- Post mye på instagram. 

- Kjør på med mange funfacts og konkurranser. 

- Ha med helsesøstre på kanalen for å snakke om psykisk helse. 

 

Ungdomsrådet vil hjelpe til å spre ordet om at kanalen eksisterer.  
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SAK NR. 33 

Oppsummering av året + møteplan 2018 

 

Vi tar en runde, slik at alle får komme med sine synspunkter på dette halvåret. 

Vi blir enige om datoer som kan passe til 2018. 

 

- Det har vært morsomt. 

- Møtene er hyggelige. 

- Har lært ganske mye, vet hva ungdområdet er og gjør nå. 

- Det er morsommere enn jeg trodde. 

- Dere virker som en koselig gjeng. 

- Gøy å vite hva andre elevråd jobber med. 

- Vi bør bli flnkere til å følge opp sakene ut i elevrådene. 

- Flinke i år, mange saker, og vi har vært aktive på aktuelle arenaer. 

- Vær forberedt til møtene. 

- Viktig at vi fortsatt er bevisst på visuell profil. 

- Vi må bli flinkere til å myndiggjøre Hanne på møtene. 

- Lite effektive møter. 

- Hanne må bli bedre på kommunikasjon. 

- Skolematsaken må tas opp for at vi skal kunne utveksle erfaringer.  

- Folk kan ikke representantskap. Vi sitter her for elevene, ikke oss selv. 

- Liker å få ideer fra andre elevråd. 

- Veldig gøy å bl kjent med andre. 

- Send vara om du ikke kan møte. 

- Gi beskjeder i facebookruppe, ikke i chat. 

- Vi har vært flinke til å ta ansvar selv, og Siri har vært til hjelp når vi har trengt henne. 

- Hadde vært gøy med paneldebatt, samtidig med psykisk helsedag. 

- Elevrådssamling blir kult etter nyttår. 

- Vi stiller oss kritisk til at vi ikke blir inkludert i hele prosessen, når det er saker som er 

aktuelle for oss. 

 

Møteplan: møtedatoer 

- 10.01.18 

- 17.02.18 

- 20.02.18 

- 14.03.18 

- 17.04.17 

- 23.05.18 

- 06.06.18 

- 19.06.18 

 

SAK NR. 34 

Eventuelt 

 

Søknader til midler: 

 

Vi fikk takkebrev og rapport fra Visjon Lan for mindlene de fikk av oss. 
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Mælan elevråd har søkt om 1000 kr for å få litt støtte til å gjennomføre Smoothie-dag. Rådet 

holder votering mens representantene fra Mælan er ute av rommet. Det ble enstemmig 

vedtatt at de får innvilget pengene. 

 

Mælan elevråd har søkt om 7 000 kr for å gjennomføre kinodag på Ørlandet, formålet med 

dagen er å gjøre noe bra og hyggelig for elevene. Elevrådet mener elevene fortjener en slik 

dag, siden de alle er midt oppe i en hektisk byggeperiode med mye kaos. Rådet holder 

votering mens representantene fra Mælan er ute av rommet. Det ble enstemmig vedtatt at 

elevrådet får innvilget pengene.  


