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PROTOKOLL – UNGDOMSRÅDET I KARMØY 21. JANUAR 2019

Tid/sted: Mandag 21. januar 2019 – 12:00 på Karmøy rådhus, kommunestyresalen.

Til stede:

Navn Skole
Eirik Vedøy Abrahamsen Åkra ungdomsskole
Tom Ruben Wisnæs Åkra ungdomsskole
Haakon Solberg Danielsen ungdomsskole
Lidia Oosterkamp (varamedlem) Danielsen ungdomsskole
Harald Chau Kopervik videregående skole
Hanne Frøyland - Jensen Kopervik videregående skole
Tine Rognaldsen Vormedal ungdomsskole
Kathrine Hjellset Vormedal ungdomsskole
Kajsa Kvammen Vikse Bø ungdomsskole
Ellida Gaard Bø ungdomsskole
Ingrid Bentsen Skudenes ungdomsskole
Oskar Sæle Skudenes ungdomsskole
Andreas Tjøsvoll Åkrehamn videregående skole
John Marius Nymark (varamedlem) Åkrehamn videregående skole
Jan Olav Isaksen Pettersen Stangeland ungdomsskole
Hanne Hystad Klüver Stangeland ungdomsskole

Andre til stede:
Fra oppvekst - og kulturetaten: Elisabeth Aarekol.
Referent: Fung. Formannskapssekretær Lene Yvonne Kvilhaug

Sak 3/19 ble behandlet før sa k 2/19. Det var pause mellom sak 4/19 og 5/19.

Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 1/19 Godkjenning av protokoll fra møte 5. november 2018

Protokoll enstemmig vedtatt.
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Sak 3 /19 Informasjon av s kolesjef Lars Inge Svalland

Skolesjefen informerte kort om elevundersøkelsen og det videre arbeidet
vedrørende retningslinjer for bruk av anmerkninger i Karmøyskolen. Skolesjefen
informerte videre om at om det pågående arbeidet med sak om motivasjon og
mestring som er en vidt planarbeid hvor man ser på arbeidsmåter, arbeidsmetoder
og hvordan man skal gjøre undervisningen spennende – her er det også tatt inn et
punkt om lekser og anmerkninger som ungdomskolene skal sette fokus på
fremover.

Sak 2/19 Informasjon om Un gdata og forebyggende arbeid i ungdomskolen v/Siri Merete
Alfheim, SLT og folkehelsekoordinatorønsker i Karmøy kommune.

SLT og folkehelsekoordinator Siri Merete Alfheim informerte om Ungdata -
undersøkelsen og ba om at ungdomsrådet tok dette tilbake til elevrådet med
oppfordring om at alle svarer på undersøkelsen og ikke minst svarer ærlig.
Ungdomsrådet gav tilbakemelding om at premiering i form av pizzakveld eller kino
for hele klassen kunne brukes som motivering slik at flere svarer på undersøkelsen.

Når funnen fra undersøkelsen foreligger kan Alfheim komme tilbake for å
presentere disse og så kan ungdomsrådet bidra til å spre informasjon.

Alfheim gikk deretter videre og fort alte om arbeidet med rusmiddelpolitisk
handlingsplan hvor hun ønsket innspill fra ungdommer. Konkret ønsket hun at 6 - 8
personer fra ungdomsrådet kunne bidra inn i en fokusgruppe som skal bidra inn i
arbeidet med en rusmiddelpolitisk handlingsplan. 1 1 representanter fra
ungdomsrådet meldte interesse for å delta i en slik fokusgruppe.

Sak 4/19 Informasjon om ungdommens fylkesting og agendakonferansen v/ leder Jan Olav I.
Pettersen

Leder av ungdomsrådet informerte kort om agendakonferanse n. Han informerte
også om at fredag 1. februar skal han sammen med andre representanter fra
ungdommens fylkesting reise til Oslo for å besøke blant annet Stortinget.

PAUSE

Sak 5/19 Ungdomskonferansen 2019

Jan Olav I. Pettersen foreslo Hanne Frøyland - Jensen som leder for konferansearbeidet.
Hanne Frøyland - Jensen ble enstemmig vedtatt som leder for dette arbeidet.
Det ble satt ned en komité som skal jobbe videre med planleggingen av
ungdomskonferansen. Komitén består av:
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Hanne Fr øyland - Jensen (leder)
Harald Chau
Hanne Hystad Klüver
John Marius Nymark
Jan Olav I. Pettersen

Ungdomsrådet var klare på at kosthold, psykisk og fysisk helse samt MOT – mot til å leve,
mot til å bry seg og mot til å si nei (relatert til mobbin g og rus) var temaer som komitéen
kunne jobbe videre med.

Det ble foreslått å ha en konsert hvor man inviterer noen kjente artister. Andre navn som ble
nevnt som et eventuelt trekkplaster var Leo Ajkic, Helsesista og Dag Otto Lauritzen.

Det ble vist til at det skal være et gratis arrangement som fanger vidt for aldersgruppen 8.
klasse og oppover.

Komitén gis mandat til å jobbe videre med planleggingen.

Sak 6/19 Eventuelt
Thea Kathrine Johannessen fra Karmøy folkebibliotek informerte kort om sitt arbeid og
ønsket innspill fra ungdomsrådet til hva de kan ha på sitt høstprogram. Det bes om at
ungdomsrådet tenker på dette og gjerne tar med seg dette til neste møte.
For innspill kan også Johannessen kontaktes direkte på thjo1@karmoy.kommune.no
Det ble foreslått å ha neste møte i ungdomsrådet på biblioteket i Kopervik.

Fungerende formannskapssekretær Lene Yvonne Kvilhaug informerte om den
internasjonale kvinnedagen og komm unens markering av denne i Karmøy kino fredag 8.
mars kl. 18.30.

Det ble også informert om at dersom flere av representantene i ungdomsrådet er interessert i
det pågående arbeidet vedrørende omkjøringsvei Fv. 47 - Åkra sør – Veakrossen vil det være
en orientering i kommunestyremøtet 11. februar kl. 18.00.

Det ble videre diskutert andre temaer som det kan være interessant å høre mer om:
- Frivilligheten i Karmøy – herunder mer informasjon om aktivitetskortet.
- Invitere kommu nepsykolog og/eller kommunens barne - og ungdomspsykiater for å
diskutere tematikk rundt selvtillit og familiepress.

Karmøy kommune, 25.01.2019
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