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PROTOKOLL – UNGDOMSRÅDET I KARMØY 11. APRIL 2019

Tid/sted: Torsdag 11.april 2019 kl. 12:00, Kommunestyresalen, Rådhuset Kopervik.

Til stede:

Navn Skole
Eirik Vedøy Abrahamsen Åkra ungdomsskole
Tom Ruben Wisnæs Åkra ungdomsskole
Hanne Frøyland - Jensen Kopervik videregående skole
Tine Rognaldsen Vormedal ungdomsskole
Kathrine Hjellset Vormedal ungdomsskole
Andreas Tjøsvoll Åkrehamn videregående skole
Hedda Aarhus Kristen videregående skole Haugaland
Jan Olav Isaksen Pettersen Stangeland Ungdomsskole
Aline Sletten Lærling

Andre til stede:

Fra oppvekst - og kulturetaten: Elisabeth Aarekol.

Referent: Fung. formannskapssekretær Lene Yvonne Kvilhaug

SAKSLISTE

Sak 15 /19 Godkjenning av protokoll fra møtet 04.03.2019

Protokollen enstemmig vedtatt.

Sak 16/19 Motivasjon og mestring v/ Kristin Benestvedt
- Kristin Benestvedt informerte om sitt arbeid med tiltakspla n for motivasjon og
mestring hvor man ønsket to representa nter fra 8. og 9. klasse med i en
referansegruppe.

To representanter fra ungdomsrådet meldte seg:
Tine Pedersen
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Kathrine Hjelleset

Sak 17/19 HFU – Guttetid v/Jorunn Blø Fjell
- Helsesykepleier Jorunn Blø Fjell orienterer om helsestasjon for ungdom (H FU)
generelt samt tilbudet om egen guttetid og hovedutvalgets ønske om en egen
guttedag. Hun fikk innspill til hvordan man kan nå ut til ungdom med informasjon
om de tilbud og tjenester helsestasjonen har for ungdom. Ungdomsrådet viste til økt
reklamebruk i form av plakater, bruk av infoskjermer, busskur. Videre ble det vist
til at sosiale medier bør benyttes i større grad, herunder snapchat og instagram. Det
ble også vist til at man bør besøke skolene jevnlig.

Sak 1 8/19 ASKI - presentasjon av ulike hettegensermodeller

- Ulike modeller av hettegensre ble fremlagt i møtet. Ungdommene fikk mulighet til

å se og prøve de ulike modellene.

Sak 19/19 Absurd Film – promoteringsfilm for un gdomsrådet

Absurd film presenterte seg og gav innspill til hvordan en eventuell

promoteringsfil m kan gjennomføres. Målgruppe, tema og budsjett ble diskutert.

Ungdomsrådet e r svært positive til en slik promoteringsfilm under forutsetning av

at denne kan benyttes i flere år fremover.

Ungdomsrådet avtalte å sette ned et arbeidsmøte 13. mai hvor tema, replikker,

utforming og budsjett gjennomgås. Eventuell filming vil skje etter at

eksamensperioden er over. Forslått dato er 16. juni.

Sak 20/19 Ungdomskonferansen

Detaljer rundt ungdomskonferansen ble gjennomgått. Leder av ungdomsrådet skal
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holde innledende innlegg. Alle i ungdomsrådet er sterkt anmodet om å delta på

konferansen.

Sak 21/19 Evaluering av året som har gått – Årsmeldi ng 2018/2019

Ungdomsrådet foretok en evaluering av året som har gått. Tilbakemeldingene fra

rådet brukes i årsmeldingen som fremlegges for kommunestyret før sommeren.

Følgende tilbakemelding kom fra rådet:

- Det b ør være flere møter i året for å sikre kontinuitet og en større

p åvirkningsevne for rådet til å komme med innspill til behandlingen av ulike

politiske saker.

- Møtene bør ikke legges til s amme dag og samme tidspunkt hver gang, da

representantene mister mange timer i enkeltfag.

- Ungdomsrådet ber om at man ser på vedtektene for ungsområdet og

gjennomgår disse , blant annet med sikte på funksjonstiden som er satt til 1

skoleår. Det ble vist til at dette medfører utfordringer knyttet til kontinuitet i

arbeidet. Flere av representantene viste til at har et brennende engasjement for

arbeidet i rådet, og føler at de nå så vidt har begynt, men risikerer å ikke få sitte i

rådet til neste år.

- Planleggingen av u ngdomskonferansen bør påbegynnes i oppstartsmøtet etter

sommeren. Ungdomsrådet er videre av den oppfatning at man bør se på

konseptet med ungdomskonferanse, hvor det blant annet vises til at et konsept

som gjennomføres i skoletiden på den enkelte skole kan være gunstig for å nå

flest mulig ungdommer.
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Sak 22/19 Eventuelt

Fungerende formannskapssekretær hadde følgende orienteringer:

1. Det er nå kommunens infogruppe som er ansvarlig for kommunens snapchat -

konto. Det er derfor ønskelig at ungdomsrådet sender inn bilder/informasjon om

ting som bør legges ut på snapchat - kontoen. Videre ble det informert at

kulturskolen og helsestasjonen vil bli forespurt om å ha ansvar for kontoen i en

kortere periode.

2. Korus Vest, som er de som har or ganisert ungdata - undersøkelsen på vegne av

Karmøy kommune, har sendt forespørsel til kommunen om noen fra ungdomsrådet

kunne vært med å legge frem resultatene fra undersøkelsen for pressen.

Leder for ungdomsrådet har sagt seg villig til dette.

3 . Korus Vest har også sagt seg villig til å bidra og bistå i arbeidet med en

promoteringsfilm for ungdomsrådet. Korus Vest inviteres derfor til

planleggingsmøtet 13. mai.

4 . Ungdomsrådet gav innspill til SLT og folkehelsekoordinator Siri Merete

Alfheimom at pr emiering ved eksempelvis pizza kunne være en motivasjonsfaktor

for økt deltagelse i ungdata - undersøkelsen. Svarprosenten var svært høy på både

ungdoms - og de videregående skolene. Det er derfor foretatt pizzatrekning på hver

skole.



5

5 . 21. mai kl. 10.00 i kommunestyresalen vil nøkkeltall fra ungdata - undersøkelsen

fremlegges. Dersom none ønsker å være med på dette kan mail sende til Siri Merete

Alfheim på mail: sma01@karmoy.kommune.no . Ungdomsrådet oppfordres til å

stille med minst en representant.

Karmøy kommune, 12.04 .2019


