Møtereferat
Referat fra møte i:

Møte i Halden Ungdomsråd

Dato:

Onsdag 19. juni

Tid:

1300-1500

Sted:

Formannskapssalen, Rådhuset

Til stede:

Andrea Johansen (Risum), Felix Morland (Strupe), Helene Damgaard (Risum),
Celine Sva Gøperød (Halden vgs) Sandra Elisabeth Helskog (Halden vgs), Sara B.
Faugstadmo Berg (Halden vgs), Mads Parton (Rockehuset) og Thea Dahlqvist.
Celine Sva Gøperød

Referent:

Saker:
Sak 25/2019 Innkallingen
Det legges til 3 pkter på eventuelt.
Vedtak: Innkallingen godkjennes.
Sak 26/2019 Godkjenning av referat fra sist møte
Vedtak: Referat fra sist møte godkjennes.
Sak 27/2019 Orienteringssak: Status fra skoler/Domino/Rockehuset
Strupe:
Det er ingen store endringer siden sist. Møter gjennomføres slik som planlagt. Det er tatt opp at
elevrådet ønsker flere seriøse kandidater til neste skoleår. Valg skjer alltid i starten av skoleåret. Det
er planlagt fotballturnering i morgen, elever gleder seg til dette.
Risum:
Lite som skjer når det gjelder elevrådsarbeid. Det ble nevnt på forrige elevrådsmøte at det til høsten
vil være nytt valg av Halden Ungdomsråd. Det ønskes større engasjement fra skoleledelsens side.
Thea vil ta kontakt med rektor på skolen.
Rødsberg:

Ingen representant fra skolen på dette møtet (det er meldt avbud).
Halden vgs:
Det er gjennomført valg for elevråd neste skoleår. Leder som er valgt er Celine, Jacob Gomez er
nestleder og Dennis Karlsen er valgt til sekretær. Det planlegges å gjennomføre skolevalg før
kommunevalg 9. september.
Domino/Rockehuset:
Ungdommer opplever usikkerhet rundt fremtiden og bevaring av Domino/Rockehuset.
Rockehuset opplever godt oppmøte, relativt stabilt oppmøte, mye aktiviteter, en del konserter. De
fleste ungdommene er over ungdomsskole alder, og det drøftes hyppig hvordan rekruttere yngre
ungdommer. Thea viser til sist møte, med besøk av Anne Navestad og Mahamed Adeysey, da det ble
gjennomgått en kartlegging av ungdomstilbudet i Halden. Ungdomsrådet er opptatt av å ha et godt
tilbud til alle ungdommer i Halden. De tror det kan være en idé med endringer, nye måter å drive på,
men opplever ofte at debatten (bl.a i media) snakker om et «enten eller» tilbud. Ungdomsrådet er
bekymret for at kommunalt tilbud skal legges ned.
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.
Sak 28/2019 Orienteringssak: Nytt valg av Ungdomsråd høsten 2019. Innspill til forberedelse og
planlegging.
Flere av medlemmene i Ungdomsrådet, ønsker i utgangspunktet å fortsette, men er avhengig av å bli
valgt. Det presiseres betydning av å ha et Ungdomsråd basert på mangfold. Det ønskes
representanter fra både ungdomskoler og videregående skole, alle kjønn, ulik etnisk og seksuell
bakgrunn osv. Det er viktig at de som velges til Halden Ungdomsråd har et engasjement (ikke velges
på bakgrunn av popularitet), samtidig må ungdommer som er valgt inn i rådet ha en tilhørighet til
elevrådene på skolen eller ungdomsklubbene, nettopp for å sikre reell involvering og
brukermedvirkning.
Vises til Vedtektene til Ungdomsråd i Halden, § 1. Formål med ungdomsråd:
«Formålet med Ungdomsrådet bygger på en erkjennelse av at det er barn og unge som vet best
hvordan det er å være ung og hva man trenger. Ungdomsrådet er et organ der elever fra
ungdomsskoler og videregående skoler får reell påvirkningsmulighet gjennom politisk arbeid. Dette
vil også kunne bidra til en generell bevisstgjøring blant barn og unge rundt temaene medvirkning og
demokrati. Rådet skal på eget initiativ, på henvendelse fra andre interesseparter i kommunen eller
enkeltpersoner, ta opp saker som berører barn og ungdom som ikke ivaretas av lovpålagte oppgaver.
Demokrati, delaktighet og innflytelse har å gjøre med makt. Den som får delta og har innflytelse, har
makt til å påvirke situasjonen.»
Vedtak: Orientering tas til etterretning.
Sak 29/2019 Drøftingssak: Søknad til Årets ungdomskommune 2019.
Thea informerer om at det er mulig å søke om å bli Årets ungdomskommune 2019. Det vises til
kriterier. Thea vurderer om det vil bli sendt en søknad. Dersom søknad sendes, vil HUR bli involvert i
arbeidet. Søknadsfrist 1. september.

Vedtak: Saken tas til orientering.
Sak 30/2019 Invitasjon til kurs: HUR er invitert til konferanse om radikalisering 3. september
SLT- koordinator har invitert HUR til heldagskonferanse om radikalisering 3. september. Tema for
dagen er radikalisering og voldelig ekstremisme. Lars Stierneløf og Peter Sundin fra AGERA- Varmland
er foredragsholdere.
Det må avklares med skoleledelse ift fritak fra undervisning. Vi kommer tilbake til dette etter
sommerferien (Thea må ha tilbakemelding senest 25. august).
Vedtak: Saken tas til orientering.
Sak 30/2019 Eventuelt
- Hvordan få synliggjort arbeidet vi har gjort i denne 2 års perioden?
Det fremkommer innspill på å skrive en 2 års rapport. Sara sier at hun evt. kan igangsette dette
arbeidet, men ønsker bistand fra de andre i rådet. Samtidig drøftes det hvordan nytt råd kan starte
sitt arbeid med å utarbeide en forenklet strategiplan. Thea viser til Barneombudet sitt strategiplan,
som evt. kan brukes som eksempel for å utarbeide strategiplan for HUR. Deltakerne synes dette er
gode forslag. Dette følges opp ved neste møte i rådet i begynnelsen av september.
-

Avisoppslag og utvikling rundt voldsproblematikken.

Sandra synes det er bekymringsfullt med økning av volden. Hun opplever at uttalelser fra politiet er i
tråd med egne opplevelser/vurderinger. Thea orienterer om resultater fra Ungdata 2019, som også
indikerer denne utviklingen/trenden. Thea informerer om at det vil bli gitt en orientering om
Ungdata resultater ved neste møte i HUR.
-

Dagsfestival neste sommer («grill og spill»).

Mads ønsker å gjennomføre en dagsfestival i 2020 med tema «grill og spill». Mads ønsker at
Ungdomsrådet kan stille som samarbeidspartnere. HUR er ikke negative til det, og ber om at de blir
koblet på i god tid i forveien.

NB! Neste møte i Halden Ungdomsråd 10. september kl. 12-14. Etter møtet går vi ut og spiser, som
avslutning på denne perioden i HUR.
GOD SOMMER TIL ALLE :)

