MØTEPROTOKOLL
Karmøy ungdomsråd

Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 28.01.2020
Tid : Kl. 11:30 - 14:35
Funksjon

Navn

Skole

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Leder
Medlem

Amilie Rognaldson
Karoline Haugeberg
Andrea Sæle
Jabina Behrends
Hedda Aarhus
Idun Tho
Håvar Benestvedt
Henrik Staveland Tveitane
Radowslaw Robert Zilenski

Fra adm. (evt. andre):

Rådgiver i oppvekst og kultur /Kristin Benestvedt og fung.
formannskapssekretær

Referent:

Fung. formannskapssekretær

Vormedal ungdomsskole
Åkrehamn ungdomsskole
Skudeneshavn ungdomsskole
Åkrehamn videregående skole
Kristen vgs. Haugaland
Bø ungdomsskole
Stangeland ungdomsskole
Kopervik videregående skole
Danielsen ungdomsskole

Innkalling godkjent. Saksliste deretter godkjent.

Protokollen skal godkjennes i neste møte.
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Saknr. 1/20
GODKJENNING AV PROTOKOLL - UNGDOMSRÅDET 05.12.2019

Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Ungdomsrådet godkjenner protokoll fra møtet 05.12.2019.

Saknr. 2/20
BUDSJETT 2020 - OPPVEKST- OG KULTURETATEN

Behandling:
Et enstemmig ungdomsråd tilslutter seg innstillingens forslag til vedtak.
Vedtak:
Hovedutvalg oppvekst og kultur vedtar budsjett 2020 for oppvekst- og kulturetaten jf.
nedenstående saksutredelse.

Saknr. 3/20
BUDSJETT 2020 - HELSE- OG OMSORGSETATEN

Behandling:
Et enstemmig ungdomsråd tilslutter seg innstillingens forslag til vedtak.
Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg vedtar budsjett for 2020 for helse og omsorgsetaten.

Saknr. 4/20
PRESENTASJON AV PROMOTERINGSFILM - UNGDOMSRÅDET 28.12.2020

Behandling:
Karmøy ungdomsråd har mottatt tre ulike forslag til promoteringsfilm vedrørende
temaet om psykisk helse.
Filmforslagene ble vist for ungdomsrådet og det ble enighet om at forslag nr. 1 og 3
var de man gikk videre med. Forslag nr. 3 var imidlertid noe lang og det var derfor
ønskelig at man kortet ned filmen noe. Det ble spilt inn at man kunne ha en kort og
en langversjon.
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Det ble besluttet at tilbakemeldingene ble videreformidlet til Absurd film v/Erlend
Bjelland som kommer tilbake med ferdig resultat snarest.
Vedtak:
Ungdomsrådet gav innspill til promoteringsfilmen vedrørende psykisk helse.

Saknr. 5/20
UNGDOMSKONFERANSE - STATUS 28.01.2020

Behandling:
Arbeidsgruppa som er satt ned for å arbeide med ungdomskonferansen orienterte om
prosessen så langt.
Det ble videre orientert om at ungdomsrådet har fått overført midler fra forrige års budsjett.
Dette medfører at man har et mer romslig budsjett for ungdomskonferansen dette året.
Radoslaw Robert Zilinski informerte om at Fagforbundet hadde tilbudt seg å være en
samarbeidspartner i arbeidet med ungdomskonferansen.
Videre ble det diskutert om ungdomsrådet kunne påta seg rolle å lede konferansen. Flere i
ungdomsrådet ønsket å være konferansier.
Det ble også det spilt inn flere forslag til aktuelle artister/entertainere: Vegard Harm, Espen
Fernando for å nevne noen.
Vedtak:
Arbeidsgruppen gav ungdomsrådet en statusoppdatering på fremdriften i
planleggingsarbeidet blant annet på følgende områder:
- Økonomi
- Forespurte artister
- Lokaler

Saknr. 6/20
REFERATLISTEN - UNGDOMSRÅDET 28.01.2020

Behandling:
Til referatlistens punkt 1 «Innføring av 60-min økter på ungdomstrinnet»:
Ungdomsrådet er generelt skeptisk til innføring av 60-min økter. Ungdomsrådet anser
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imidlertid variert undervisning og en stor grad av elevaktivitet/elevdeltagelse som en klar
forutsetning for å lykkes med denne endringen. Det ble videre presisert at elevdeltagelse
ikke kun er oppgaveløsning.
Til referatlistens punkt 2 «Reduksjon skole - budsjettåret 2020»
Ungdomsrådet er kritisk til kutt i skolefrukt på enkelte skoler. Ungdomsrådet mener at det
bør være en likebehandling, da det er ulik praksis i Karmøy kommune på utdeling av
skolefrukt.
Ungdomsrådet er videre kritisk til kutt i lærerstillinger da man er redd for at man ikke får
den hjelpen man trenger i de ulike fagene.
Vedtak:
1. Innføring av 60-min økter på ungdomstrinnet
Ungdomsrådet er generelt skeptisk til innføring av 60-min økter. Ungdomsrådet anser
imidlertid variert undervisning og en stor grad av elevaktivitet/elevdeltagelse som en klar
forutsetning for å lykkes med denne endringen. Det ble videre presisert at elevdeltagelse
ikke kun er oppgaveløsning.
2. Reduksjon skole - budsjettåret 2020
Ungdomsrådet er kritisk til kutt i skolefrukt på enkelte skoler. Ungdomsrådet mener at det
bør være en likebehandling, da det er ulik praksis i Karmøy kommune på utdeling av
skolefrukt.
Ungdomsrådet er videre kritisk til kutt i lærerstillinger da man er redd for at man ikke får
den hjelpen man trenger i de ulike fagene.

Saknr. 7/20
EVENTUELT - KARMØY UNGDOMSRÅD 28.01.2020

Behandling:
1. Ungdomsrådet mente det var bedre å legge møtene til kl. 12.30 pga. buss og
undervisningstimer. Det forsøkes derfor å endre møtetidspunktet.
2. Ungdomsrådet ønsket at det ble avholdt orienteringer i forkant av behandling av
omfattende saker.
3. Kristin Benestvedt orienterte om arbeidet med plan for motivasjon og mestring. Dette har
sin bakgrunn i at ungdomstrinnet i Karmøy kommune scorer lavt på punktet om
motivasjon og mestring i elevundersøkelsen.
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Ungdomsrådet gav tilbakemelding om at rådgiverrollen i skolen er viktig. Det bør bli flere
rådgiversamtaler og også her bør skolene ha lik praksis. Dersom man har et mål å strekke
seg etter blir man lettere motivert til å gjøre en ekstra innsats.
Videre pekte ungdomsrådet på lærerrollens viktige rolle for motivasjon og mestring i
skolen.
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