
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MØTEREFERAT  

 
REFERAT FRA UNGDOMSRÅDSMØTE 23. JANUAR 
 
 
Saksbehandler/referent: Sander Willassen 
Sted: Beredskapssenteret 
Varighet: 12.00-14.00 
Møtedeltagere: Sigurd Bøe Stenseng, Tobias Jevnesveen, Jenni Askvig, Markus Vikersveen, 
Amalie Noaker Pettesen, Henrik Høibakk, Sander Holte, Magnus Hansen, Åsne Walbye 
Søhagen, Dina Haug Tvinnerheim, Thor Remy Bakke og Tuva Olsen 
 
Andre deltagere: Ida Storberget  

          

Beskrivelse: 

 
1. Innkalling og saksliste er godkjent 
2. UKM 

a. Vi trenger flere deltagere, medlemmene tar kontakt med de vi vet er aktuelle 
b. Hele ungdomsrådet melder seg på med enten sceneinnslag eller utstilling  
c. Markus, Jenni og Markus går rundt i alle klassene 
d. Jury: Jenni spør Jan Tore, Ida Storberget,  Andrea Nedrud  
e. Media trenger mere verktøy og flere deltagere  

3. Helsestasjon for ungdom 
a. Kan være litt kjedelig 
b. Kan vurdere å legge tilbudet til en dag det er klubb, f.eks på kinorommet på 

tirsdag 
c. Folk/ungdom husker ikke på tilbudet 

4. Tverrfaglig koordinator for forebyggende arbeid med barn og ungdom 
a. SLT - forebyggende rus og kriminalitetsarbeid 
b. Forebyggende barne- og ungdomsarbeid  

i. Oppvekstmiljø 
ii. Sørge for at færrest mulig blir: 

1. Kriminelle 
2. Begynner med rus 
3. Dropper utdanning 

iii. Gode fritidstilbud for barn og unge 
iv. Det prates mye om mobbing i barneskolen, kanskje burde dette 

arbeidet fortsette inn i ungdomsskolen? 
v. Hva bør koordinatoren bruke tid på?  

1. bidra til mer aktivitet, fysisk aktivitet for de som faller utenfor 
vanlig ballidrett 

vi. Bra med oppvekstmiljøet: 

Dato............... 23.01.2019 
Vår Ref.......... SW-767/19 
Arkiv.............  C10  
Saksnr............ 18/1156 
Deres Ref.......  
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1. Ungdomsklubben 
2. Kulturtilbud f.eks Barne- og ungdomsteateret, kulturskolen etc.  
3. Tid for Tømmer: fra fjord til helvette 
4. Treningstilbud: Fotball, friidrett og treningssenteret 
5. Ungdomsskolen 

vii. Dårlig/forbedring 
1. Kråkevika:  

a. Tuftepark eller tilsvarende, kan sjekkes på Vardal, kunne 
liggi i kråkevika 

b. Grillhytte borte ved volleyballbanen, Magnus H forespør 
om dette er noe arbeidslivsfag kan gjøre 

c. Fjerne skogen mellom fjorden og volleyballbanen   
2. Mere aktivitetstilbud  
3. Det er lite som skjer, ikke noe sted å være i Hov 
4. Mer åpent på u.hus 
5. Hallen eller andre saler kunne vært åpne for å bare komme og 

finne på noe(aktivitet der)  
5. Tid for Tømmer 

a. 15. og 16. juni arrangeres det Tid for Tømmer  
b. Vi må få til en ungdomskveld tilsvarende den i 2018  

i. Volleyballturnering 
ii. Hinderløype 
iii. Tømmerstokkasting  
iv. Kubb-turnering  

6. Eventuelt  
a. Alle må bestille frikort  
b. Jul i s. land 

 Solgte mye vafler 

 Markedsføre mer at vi er ungdomsrådet, hva vi gjør og vise oss frem 

 Mer premier 
 

 

 


