Referat fra møte i:

Halden Ungdomsråd

Dato:
Tid:
Sted:
Til stede:

6. mars 2019
1200-1400
Formannskapssalen, Rådhuset
Sara F. Berg, Tobias Navestad Andersen, Felix
Morland, Celine S. Gøperød, Andrea Johansen,
Jonathann Kjølerbakken, Helen Damgaard,
Thea Dahlqvist
Mads Parton, Sandra E. Helskog Killingrød
Celine S. Gøperød

Forfall:
Referent:

Saker:
Sak 10/2019 Innkalling
Vedtak: Innkallingen godkjennes.
Sak 11/2019 Godkjenning av referat fra sist møte
Vedtak: Referat fra sist møte godkjennes.
Sak 12/2019 Orienteringssak: Facebook gruppe Halden Primus v/ Dag Erik Johansen ønsker
innspill på mulige aktuelle kulturelle begivenhet for ungdom som kan arrangeres i Halden.
Dag Erik Johansen informerer om bakgrunnen for kontakt. Han er med i Halden Primus-gruppe
som er en kulturelle plattform og som jobber med ulike kulturelle prosjekter i kommunen. De
ønsker innspill direkte fra ungdom i forhold til ulike kulturelle muligheter. Det drøftes i møtet og
HUR kommer med forslag/ønsker ovenfor hva som mangler: Bowlinghall, konserter for ungdom
under 18, musikkarrangementer osv. HUR har tidligere snakket om tilbud som rommer både
yngre(13-16år) og eldre(17-20år). Dersom Johansen ønsker mer innspill fra ungdommer, foreslås
det at Johansen utarbeider et informasjonsskriv, hva Primus- gruppa er, hva de ønsker innspill på,
hvordan de kan iverksette ulike tiltak osv. Dette skrivet kan sendes til oppvekstansvarlig, som
bringer dette inn i HUR og HUR-representantene bringer dette videre til de ulike elevrådene for
drøfting.
Dag Erik sier at han vil gjøre dette.
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

Sak 13/2019 Status fra skoler/Domino/Rockehuset
Strupe:
Jobber med målene for å bli en helsefremmende skole.
Har regelmessige møter i elevrådet. Se hjemmesiden for skolen. Det meste ligger oppdatert der.
Risum:
Det har nå gått fire måneder mellom møtene i elevrådet. Helene har blitt leder. Hun har bl.a
organisert møter uten læreransvarlig. Elevrådet ønsker drøfting ift rollen til læreransvarlige, og
ulike tiltak som kan igangsettes for at utvikle elevrådet. Helene skal ta dette opp med rektor
på skolen.
Rødsberg:
Har møte neste onsdag.
Noen lærere har startet opp fritids-arrangement etter skolen. Dette oppleves i utgangspunktet
som et positiv tiltak for elevene ved Rødsberg skole. Samtidig blir det utfordringer med
gjennomføringen, da flere av elevene er avhengig av buss for å komme seg hjem etter
skoledagen.
Tobias skal være med på alle de neste elevrådsmøtene.
Domino/Rockehuset:
Fortsatt få deltakere på tilbudene.
Halden vgs:
Styremøte på mandag. Det er interesse for skolestreik 22. mars.
Valg mellom OD og Hand to Hand. Russetiden for 3.klasse er i gang.
Valentines arrangement var en suksess. Elevrådet klippet ut og solgte hjerter til 5kr to dager før
Valentins. Pengene gikk til foreningen for hjertesyke barn. Elevene fikk skrive en beskjed på
lappene og sende de til noen og de ble delt ut til klassene på valentines.
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.
Sak 14/2019 Orienteringssak: Kommunedelplan Oppvekst 2019-2031, kunngjøring om høring v/
Thea Dahlqvist
Det orienteres om Kommunedelplan Oppvekst; bakgrunn, hensikt og oppbygging av planen. Det
presiseres at planen er på høring, høringsfrist 24. mars. Det vises til retten til å si sin mening i det
som vedrører barn og unge- og det oppfordres til å komme med høringssvar.
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.
Sak 15/2019 Orienteringssak: Evaluering av Ungdomskonferansen i februar v/ Celine S. Gøperød
og Sara F. Berg.

Følgende innspill fremkom:
 Gode tilbakemeldinger.
 Noen foredragsholdere slo bedre an enn andre.
 Paneldebatten fungerte bra og ungdommene satt pris på muligheten til å stille anonyme
spørsmål.
 Mange likte Maria Stavang.
 Vi fikk tilbudet om å være med videre i kommende arrangement i regi av
Sanitetskvinnene.
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.
Sak 16/2019 Orienteringssak: 8. mars komitéen v/ Sara F. Berg og Helene Damgaard
Det orienteres om følgende:
 Bakgrunn og innhold fra tidligere møter
 Vannvogna kl. 18
 Toget går kl. 17
 Vi må få med flere unge!
 Neste år så håper vi at HUR kan bli med i prosessen.
 HUR mener det er viktig at 8.mars er politisk uavhengig. HUR syntes det er feil at politiske
partier bruker 8.mars som ett talerør for sine saker istedenfor likestillingssaken.
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.
Sak 17/2019 Orienteringssak: Tilbakemelding fra møte med kontaktlærere for elevrådene på alle
3 ungdomsskolene v/Thea Dahlqvist

Se vedlegg.
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.
Sak 18/2019 Drøftingssak: Halden Ungdomsråd og engasjement ift Klima v/ Sara F. Berg
Fredag 22.mars klima-demonstrasjon, 11:30-14:00 utenfor Rådhuset.
HUR vil lage et fb-arrangement for demonstrasjon for klimaet.
I forhold til Greta Tunberg sitt engasjement.
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.
Sak 19/2019 Drøftingssak: Aktivitetsmesse for barn med minoritetsbakgrunn v/ Celine S.
Gøperød
Vedtak: Saken flyttes til senere møte.

Elevrådsarbeid 2019 (referat fra møtet 29/01/2019.
Lærerkontakt Strupe: Kathrine Kopperud
Lærerkontakt Risum: Jon Ivar S. Pettersen
Lærerkontakt Rødsberg: Ida Lian
Strupe
Ca hver 3 uke (evt hyppigere ved større
arr. eller store saker).

Risum
Ca 6 til 10 møter i året.

Rødsberg
Ca hver 2-3 uke (med unntak av perioder
der det er mye annet som skjer og det er
vanskelig å finne tid til møtene).

Lages det årshjul?

Nei, men aktivitetsplan med
utgangspunkt i gjøremål pr.mnd.

Nei

Nei

Hvordan
Informeres/ inviteres
det til møte?

Innkalling med saksliste legges ut på
skolens hjemmeside 14-10 dager før
neste møte. To ekstra påminnelser på
Messenger i forkant av møte

Det sendes mail til personalet og elevrådet
hvor det informeres om tid og sted.

Elevrådsleder kaller inn elevrådet til møte
i lukket gruppe på Messenger, og
kontaktlærer for elevrådet informerer på
felles personalmøte slik at lærerne er klar
over tidspunktet for møtet og kan bidra
med å minne elevene på det. Har
tidligere også sendt ut tidspunkt for
elevrådsmøter på mail til alle lærerne på
skolen.

Agenda og
referatskriving?
Gjennomføring av
møter

Det gjennomføres valg av roller; leder,
nestleder og sekretær (definerte,
skriftliggjorte arbeidsoppgaver).

Lærerkontakt for elevrådet ber elevene
høre i klassene om de har aktuelle saker.
I tillegg undersøkes det med ledelse
og personalet om det er aktuelle saker som
bør tas opp på møtet.

Agenda sendes ikke alltid ut før møtet
med mindre det er noe som ønskes tatt
opp i klassene i forkant.

Hvor mange ganger, i
løpet av skoleåret,
gjennomfører skolen
elevrådsmøte?

Leder: leder møtene.
Sekretær: skriver referat fra møter.

Referat legges ut på skolens
hjemmeside senest dagen etter
elevrådsmøte.
Lærerkontakt koordinerer.
Hvordan brukes
referatene fra Halden
Ungdomsråd inn i
elevrådene?

Hva trenger skolene
for å bedre/legge til
rette for
elevmedvirkning på
skolene?
Er rektor og personal
til dels involvert i
arbeidet?

Representanten som sitter i HUR
inviteres
til elevrådsmøter, selv om
eleven i utgangspunktet ikke er med i
elevrådet. På denne måten sikres
informasjonsflyt.

Lærerkontakt for elevrådet skriver
referater.

Valg av roller?
Hvor oppbevares referater?

Valg av roller?
Hvor oppbevares referater?
Representanten som sitter i HUR inviteres
til elevrådsmøter, selv om
eleven i utgangspunktet ikke er med i
elevrådet. På denne måten sikres
informasjonsflyt.

Representant fra Ungdomsrådet
informerer av og til på elevrådsmøte.
Elevrådet får ikke den skriftlige versjonen
av referatet. Burde de ha det kanskje?
I utgangspunktet er det hensiktsmessig at
de som sitter i ungdomsrådet også er en
del av elevrådet, og dette har vi hatt en
del diskusjoner om etter at det blant
annet har blitt tatt opp saker i
ungdomsrådet som elevråd, personal og
ledelse på skolen ikke kjenner seg igjen i.
Ønske om god kommunikasjon mellom
elevråd og ungdomsråd.

Større kompetanse og kunnskap hos
voksne og elever om hva elevmedvirkning
er.
Ja, både før og etter møter i elevrådet.

- Ja, se over.

Referat fra elevrådsmøtene sendes til
ledelse og personalet informeres ved
behov. Tidligere ble også referat sendt til
personalet på skolen.

