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16.01.2018 20.50 

 

 

 
 

 

INDRE FOSEN UNGDOMSRÅD 

 

MØTEREFERAT  
 

 

 

 

 

Sted: Vanvikan skole 

Dato: Torsdag 11.01.2018 

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) 

Frida Brovold (fvbrovold@gmail.com) 

 

 

 

  

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 hannebaune@hotmail.com 
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SAKSLISTE 

 
SAK NR. 35 

Godkjenning av referat, innkalling og saksliste 

 

 Ragnar har ikke fått innkalling. Ellers godkjent. 

 

 

SAK NR. 36 

Gjennomgang av elevrådene 

 

Åsly: Har hatt spørreundersøkelse om skolematen fra fjoråret. Får alle svar innen 24.januar. 

Snakket om skolePC. Vi vil gjerne samle alle skolene i kommunen til en felles skidag i eks 

Haugsdalen. 

Mælan: Innkjøp av sjakkbrett (og evt sjakk-klokke). Ønsker samarbeid med andre skoler i 

kommunen om en felles volleyballdag. Diskutering rundt skoleplan til neste år, grunnet ny 

skole. Skal arrangere en utedag. 

Leksvik: Støtte til aktivitetstur. Prøve å forbedre utplasseringsukene, fordi de ikke liker den 

måten det gjøres på nå. Bedre planlegging mellom lærerene med tanke på lekser og prøver. 

Vi har meldt oss på elevtinget og fag- og yrkesopplæring. Vi skal også ha møte om den nye 

videregående skolen.  

Vanvikan: Pizzasalg på skolen – skal ha en prøveperiode, men forrige gang var det 

misfornøyde elever (feil pizza) 

Rissa: Ønsker oss gratis havregrøt. Skal ha spørreundersøkelse om VIP-makkerskap. 

Testmann minne: Gjennomgang av spørreundersøkelse om trivsel, motivasjon, 

elevmedvirkning og trygghet. Solgte brus og godteri (kiosksalg) på juleball. 

Stadsbygd: Ikke tilstede. 

 

 

 

SAK NR. 37 

Elevrådssamling 

 

Vi har tidligere snakket om å arrangere en elevrådssamling for alle skolene i kommunen. Vi 

må bestemme oss for hvilken dato det passer best å gjennomføre dette på og hva skal en slik 

samling inneholde? Alle kommer med forslag. 

 

 

Bør arrangere det så fort som mulig, med tanke på at etter mars er det mye som skjer på 

skolen. Ca 50 elevrådsrepresentanter. Kun ungdomsskolerepresentanter fra alle 

ungdomsskolene og alle elevrådsrepresentanter fra VGS. Rundt 15.februar kan passe fint, 

og vi tenker at Skogly, som i fjor, blir et fint sted å holde arrangementet. 

På agenda: 
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Bli-kjent-leker 

Presentasjoner fra alle råd 

Gruppeoppgaver om  hva som er viktig for ungdom i den nye kommunen + svar fra klassene 

som de har diskutert. (Alle elevrådsrepresentanter tar med spørsmål tilbake til skolene, for å 

få svar og innspill til hva vi skal satse på i den nye kommunen vår).  

Paneldebatt med politikere i kommunen. 

Elevorganisasjonen/Daniel Fenstad(?) – foredrag om elevrådsarbeid. 

 

SAK NR. 38 

Hva er viktig for ungdom i den nye kommunen? 

 

For å få et bedre innblikk i hva ungdommen mener er viktig i den nye kommunen kan vi 

gjennomføre ei spørreundersøkelse. 

 

Alle elevrådene snakker med sine klasser samt får kontaktlærere til å ta det opp i de andre 

klassene. - Ta med til elevrådssamlingen.  Dette bør opp som sak i alle klasser. 

 

 

SAK NR. 39 

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.  

 

Vi hadde egentlig bestemt oss for et foredrag med Ulrikke Falch med disse midlene, men 

mange gode ideer dukket plutselig opp. 

 

Bli-kjent-dag med alle ungdomskoleelever og VGS-elever i kommunen. Eks Haugsdalen. Vi 

kan leie inn kokk (Rune). Dette er et flott tiltak som er sosialt, ute i friluft, trening, blir kjent, og 

får samtidig støttet Haugsdalen skianlegg. Nedoverski, bortoverski, akrebrett. Leie av 

skiutstyr? 

Dette må planlegges raskt, fordi vinteren ikke varer evig. Dette er snakk om veldig mange 

elever. Rundt regnet 660 stk. Mulig vi får et lite økonomisk problem, men vi ser på alle 

muligheter. 

Siri og Rune bistår selvfølgelig. 

 

 

SAK NR. 40 

Haugsdalen skisenter 

 

På Facebooksiden til Haugsdalen skisenter er det satt i gang et spleiselag for å dekke 

oppstartskostnader. Er dette noe vi bør gi midler til?  

 

Om fellesdag med alle skolene blir holdt i Haugsdalen, vil vi kunne si vi har bidratt godt.  
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Hanne har snakket med leder for innsamlingen, og vi kan komme med bidrag selv om fristen 

har gått utt – men forslaget i sak 39 prioriteres først. 

 

 

SAK NR.41 

Ungdomsskolestruktur 

 

Vi har blitt invitert i møte med prosjektledelsen for utredningsarbeidet om 

ungdomsskolestruktur (Laila Bragstad og Finn Yngvar Benestad) den 17.Januar. Viktig at vi 

kommer forberedt til møtet, og kan komme med innspill. 

 

Vi gikk gjennom alternativene for hvordan ungdomsskolestrukturen kan bli. Alle setter seg 

inn i disse alternativene til neste onsdag.  

Alternativene kommer i vedlegg.  

 

 

SAK NR.42 

Drømmestipendet 

 

Det er nå mulig for ungdommer i Indre Fosen å søke om Drømmestipendet. Med et ønske fra 

inspektør, Anne Grete Nyseter, kan vi i ungdomsrådet hjelpe til å spre dette budskapet. 

Hvordan skal vi gjøre dette på best mulig måte?  

 

Vi vil lage en video som deles på facebook og evt på alle skolene, hvor vi informerer alle om 

stipendet. Forbereder hva som skal filmes til neste onsdag. 

 

SAK NR.43 

Eventuelt 

 

Hvordan få andre enn skolene til å søke om midler til ungdomsrådet?  

      -Få det tydelig frem på samlingen, fotball, lag og foreninger osv. 

      -Vi må jobbe med å synliggjøre rådet. 

 

Hederskveld: 

Ungdomsrådet deler ut ungdomsprisen. Da dette er prisen for 2017 kan man nominere en 

person fra gamle Leksvik kommune og en person fra Rissa kommune. 

Alle må spre budskapet om å nominere folk. Hederskvelden er den 10.02.18. 

 

Ukm:  

Konferansier: Andreas, Linda og Hanne ønsker alle å være konferansier. 

Jury: Ane ønsker å sitte i juryen. 
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Siri ber alle om å videresende referat til vara, da veldig få har sendt henne mail-adresse til sin 

vararepresentant.  


