Møtereferat
Halden Ungdomsråd
Dato: 13/09/2019
Tilstede:
Andrea Johansen
Celine Sva Gøperød (sekretær)
Helene Damgaard
Jonathann Kjølerbakken
Mads Parton
Sandra Elisabeth Helskog
Sara B. Faugstadmo Berg

Tobias Navestad Andersen
Thea Dahlqvist (Oppvekstansvarlig)

Sak 31/2019 Innkallingen
Vedtak: Innkallingen godkjennes.

Sak 32/2019 Godkjenning av møtereferater
Vedtak: Referat fra sist møte godkjennes.

Sak 33/2019 Status fra skoler/Domino/Rockehuset
Domino:
Ikke avholdt valg. Sara har vært på Domino minst en gang de siste månedene. Det har vært ett tydelig
generasjonsskifte, og det er flere yngre ungdommer som er der.

Rødsberg:
Tobias har startet i 10. klasse, Jonathann har begynt på Porsnes vgs. Tobias informerer om at det har vært
et elevrådsmøte, ledelse har blitt valgt, men ikke representanter for HUR. Rødsberg vil komme tilbake til
aktuelle representanter.
Risum:
Andrea har begynt i 10. klasse, Helen har startet på Halden vgs. På Risum er det valgt
elevrådsrepresentanter, men det er ikke avholdt elevrådsmøter. Det er ny elevrådskontakt fra Risum:
Ingrid Sofie Bøe Jacobsen.
Halden vgs:
Det jobbes aktivt med å få representanter inn i elevrådet fra alle klasser. Representanter til HUR er derfor
ikke klart pr.d.d.
Rockehuset:
Mye aktivitet på huset, få personer som er under 18 år. Det vil bli avholdt valg kommende uke.
Vedtak: Saken tas til orientering.

Sak 34/2019 Nytt valg av Ungdomsråd høsten 2019. Innspill til forberedelse,
planlegging og prosess.
Thea informerer om mail og innhold i mail til elevrådskontakter på skoler/Domino/Rockehuset. Strupe har
allerede representanter til HUR klare, de andre skoler og Domino/Rockehuset jobber med saken. Det
oppfordres til at representantene orienterer, motiverer og inspirerer andre ungdommer til å melde sin
interesse for å delta i Halden Ungdomsråd.
Vedtak: Saken tas til orientering.

Sak 35/2019 Gjennomføring av valg på den enkelte skole.
Det vises til sak 33/2019 og sak 34/2019.
Vedtak: Saken tas til orientering.

Sak 36/2019: Kunnskap i sentrum.
Thea informerer om Kunnskap i sentrum, som er et samarbeid mellom Halden kommune, Halden
næringsråd, Fagskolen i Østfold, Østfold Fylkeskommune, LO, NAV, Høgskolen i Østfold og Halden vgs. Det
er et overordnet mål å erstatte arvelig barne- familiefattigdom, drop-out fra skole og arbeidsledighet med
bedre skoleengasjement, tettere kontakt med næringslivet og økt sysselsettingsgrad.
Flere av medlemmene i rådet er orientert om Kunnskap i sentrum gjennom skolen sin, og kommer til å
delta den aktuelle dagen.
Vedtak: Saken tas til etterretning.

[

Sak 36/2019: Tilbakemelding fra Ungdata undersøkelsen, 2019.
Thea orienterer om/fra Ungdataresultatene 2019, både resultater fra ungdomsskole og videregående
skole.
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.
--Siden dette er siste møte i rådet for disse representantene, avtakkes de alle for en strålende innsats
gjennom denne 2 årsperioden. De ønskes velkommen til å melde sin interesse for videre arbeid i
rådet, samt lykke til uansett hva de ønsker videre!

