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07.02.2018 15.03  

  

  

  
  

  

INDRE FOSEN UNGDOMSRÅD  
  

REFERAT  

  

  

  

  

  

Sted:  Vanvikan skole  

Dato:  Tirsdag 13.02.2018  

Tid:  Kl. 17.00 – 19.00  

Merknad:  Send vara hvis forhindret oppmøte  
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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)  

Eva Støbakk (eva.stoebakk@indrefosen.kommune.no) 
OBS: Manglende kontaktinformasjon eller feil? Send rettelse og/eller supplering til hannebaune@hotmail.com  
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SAKSLISTE  
  
SAK NR. 44  

Godkjenning av referat, innkalling og saksliste  

  

 Har alle fått tilsendt referat, innkalling og saksliste?   
  

 Merknad: Referatet kan være litt vanskelig å forstå for folk som ikke har vært på møtet. 

 

 Godkjent med merknader. 

  

  

SAK NR. 45  

Gjennomgang av elevrådene  

  

Rissa vgs: Ingen møter siden sist. 
 

Leksvik vgs: Elevrådet har valgt to personer som skal dra på elevtinget                                                                 

(Elevorganisasjonens landsmøte). Har hatt besøk fra fylkeskommunen og gått igjennom 

elevundersøkelsen med dem. Vi har tatt opp en sak om rådgivningstjenesten, hvor elevene 

syntes den var for dårlig, og nå har skolen forbedret tilbudet. Vi fikk innvilget penger fra EO-

fondet som skal brukes på aktivitetstur. 

 

Testmann Minne: Sendt inn høringssvar på skoleruten til neste år. Presentert svarene på 

undersøkelsen vi gjennomførte for lærerne.  

 

Åsly: Undersøkelse om skolemat er gjennomført, men det var ingen suksess (lite 

respondenter). Er i gang med høringssvar om skolestruktur. Har en sak om vannkoker på 

skolen, elevene vil ha mulighet til å ha en vannkoker tilgjengelig. Det er en del uenigheter om 

å fjerne et tre i en bakke på skolens område. Jobber med en sak om mobilforbud hvor 

elevene vil bruke mobilen på skolen, noe som ikke er tillatt per dags dato. Elevrådet har også 

fått inn en sak om temperaturen på skolen, elevene synes klasserommene er for kalde.  

 

Vanvikan: Hadde møte i dag hvor vi snakket om pizzasalg vi hadde forrige uke. Pizzasalget 

gikk bra, og vi vil gjennomføre det flere ganger. Vi gikk gjennom saken om skolestruktur og 

tar med saken til klassene. Vi jobber med en sak om uteområdet til ungdomstrinnet (er lovt et 

bedre uteområde, men er ikke gjort noe med det enda). 

 

Mælan: Gått igjennom Elevundersøkelsen og Olweusundersøkelsen (snakket om resultat, 

hva kan elevrådet gjøre med det? – gjennomgått i klassene, og fått tilbake svar med tiltak). 

Det er kommet forslag om å flytte vennebenken på grunn av at den står på et ugunstig sted 

hvis formålet med den er å brukes. Elevrådet har tenkt å starte en kampanje for å forbedre 

trivsel på skolen. Vi jobber med en sak om påskelunsj der det blirservert taco til hele skolen 

– vil skaffe sponsorer til saken. Elevrådet har begynt på saken om skolestruktur. 
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Elevrådsstyret ble intervjuet av lokalradio på Stjørna om hvilke forventninger elevene har til 

den nye skolen. 

 

Stadsbygd: Gjennomgått Olweusundersøkelsen. Begynt å planlegge skolegensere, hvor det 

også blir arrangert en tegnekonkurranse for elevene hvor vinneren får tegningen på 

skolegenserne. Elevene synes uteområdet er grått og kjedelig, vi ønsker nå å jobbe for å 

gjøre noen endringer. 

 

   

  

SAK NR. 46  

PPT tjenesten og inkludering  V/ Marit Jansen  

  

Marit Jansen kom på besøk.  
  

Marit har fått en prosjektstilling i PPT som gjelder Inkludering. Hun ønsker å involvere 

elevene/ungdommene som dette gjelder med tanke på informasjon om prosjektet og 

innhenting av tanker de kan ha når det gjelder dette. Vi blir informert om satsingen, og kan 

komme med våre tanker om hvilken måte vi synes elevstemmen skal hentes inn.  

 

INKLUDERING PÅ ALVOR 

Marit snakker om inkludering. Rådet drøfter hva inkludering er før hun starter med 

presentasjonen. Presentasjonen går ut på bakgrunnen for satsningen og saksomløpet før 

prosjektet er satt i gang.  

 

Det skal utarbeides modeller for hvordan man skal bruke inkludering, vi skal være en 

forløper for andre kommuner.  

 

Ønske/mål: alle skal oppleve tilhørighet og det å være inkludert. 

PPT skal inn i klasserommet tidlig, sånn at man griper inn i saker tidligere enn det som er 

gjort før. 

 

I løpet av våren skal det foregå en kartlegging om hvordan det ligger an på skolene per dags 

dato.  

 

Hvordan skal vi gjennomføre dette? Hva kan ungdomsrådet og elevrådene hjelpe til med? 

 

Forslag fra rådet: 

 

- Aksjon i samråd med ungdomsrådet og elevrådene. 

- Kampanje, «si «hei» kampanje» 

Ta med saken til elevrådene, sendes ut til skolene. 

 

Hva er det største problemet? 

- Tvunget fellesskap, og inkludering 

- Man er en del av klassen, men ikke av en klikk 
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Kan vi gjennomføre en undersøkelse? 

- Ja, på vårparten før mai. 

 

  

  

  

SAK NR. 47  

Referat  

  

Siri gjennomgår hvordan referatene skal skrives samt design og struktur. 

Vi må ta ansvar for å skrive referat når referenten ikke er til stede. Hanne har skrevet referat 

i det siste, men hun har nok å gjøre ellers.  

  

Den som leser referatet skal forstå hva som snakkes om, ikke bruk stikkord.  

Alle må forvente å måtte skrive referat om referenten ikke er tilstede.  

 

  

  

  

  

SAK NR. 48  

Barnetråkk i Vanvikan  

  

Vi får besøk av Tone Wikstrøm som jobber som arealplanlegger i Indre Fosen kommune. 

Hun informerer om «Barnetråkk»  

  

Vanvikan skole har gjennomført barnetråkk i løpet av høsten 2017 (okt. – nov.). Vi håper vi 

kan få til å gjennomføre barnetråkk også på andre skoler i Indre Fosen kommune, 

forhåpentligvis eller kanskje i løpet av 2019.  

Derfor ber vi om at ungdomsrådet kan diskutere disse spørsmålene:   

Innspillene fra Vanvikan kunne vi dele inn i 3 tema:  

- Trafikksikkerhet (skoleveg, trafikk, gatelys og sykkel)  

- Møteplasser (ballspill, svømming, ski, akting, skateboard, lekeplass, shopping) - 

«Liker» eller «ikke liker»: Fint sted, fin utsikt, fin bygning, fin park, fin skog osv.  

  

Under temaet møteplasser, har vi blant annet samlet elevenes forslag til hvilke møteplasser 

de kan tenke seg i fremtiden. Dette er kjempebra, blant annet når kommunen og 

fylkeskommunen skal bygge nye leke- og aktivitetsområder på skoler i kommunen. Det er 

ikke overalt vi vet hva vi kommer til å gjøre, men vi ønsker allikevel gjerne flere innspill.   

  

 

Har dere forslag til andre treffsteder utendørs enn lekeplasser, som dere savner, eller mener 

vi ikke har i kommunen eller på tettstedet hvor dere bor?  
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Ønsker å lage møteplasser hvor man kan treffes både som 15-åring og som 80åring. Har 

dere forslag til forskjellig typer aktiviteter som kan kombineres, og som kan være interessant 

for både ung og gammel (og alle andre imellom)?   

  

Dere må gjerne komme med både vanlige og uvanlige forslag. Eksempel på et vanlig forslag 

kan være skatepark og park. Eksempel på et mer uvanlig forslag kan være fotballbane og 

klatrepark/-stativ.  

  

Det kommer gode forslag fra rådet: 

 

Vi ønsker møteplasser. Trenger ikke være innendørs, men kanskje utendørs med tak og 

strøm for å lade mobiltelefoner? 

Det bør være en møteplass for hvert tettsted. Man kan ikke regne med at en møteplass i 

Rissa er tilstrekkelig for hele kommunen. 

Det må være et møtested som er åpent hele tiden. Kanskje en park? Det estetiske er veldig 

viktig for et bra førsteinntrykk uavhengig av alder.  

  

  

  

SAK NR.50  

Eventuelt  

  

Vi har fått inn en søknad fra Sørfjord revygruppe som 

Søker om 10 000 til leie av lokale og rekvisitter osv.  

Enstemmig vedtatt at de får innvilget 10 000 kr. 

 

Søknad om innvilgelse av penger til hederskvelden. 

Rådet vedtok enstemmig en innvilgelse på 6 000 kr. 

 

Skidag i Haugsdalen- hvordan ligger vi an?  

27.februar blir det skidag i Haugsdalen. Ungdomsrådet dekker leie av skianlegget og 

kakao/kaffe. Alle må ta med grillmat selv.  

Jarle Christian tar ansvar for å ringe skianlegget for å høre om musikkmuligheter. 

Styret tar saken om aktiviteter til de som ikke blir med i bakken. 

(Rådet føler skolene fikk info før vi hadde alt klart i rådet), Siri ønsker mer initiativ fra 

ungdomsrådet, mens vi i rådet føler Siri har tatt mye styring.  

Elevrådssamlingen: Slutten av mars. Skogly. Styret tar opp dato. 

 

 


