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Hei.
Det innkalles til møte i Halden Ungdomsråd Tirsdag 17. desember kl. 1300-1500 i Formannskapssalen.
Saksliste:
· Besøk av kommunedirektør Roar Vevelstad (ca kl. 1300-1315)
· Besøk av ordfører Anne-Kari Holm (ca kl. 1315-1330)
· Godkjenning av innkallingen
· Godkjenning av referat
· Næringsliv og sysselsetting, hva tenker barn/unge ? v/ Samfunnsavdelingen Gina Finsrud, les vedlegg og se spesielt på
spørsmålene
(ca kl. 1340-1400).
· Ny sentrumsskole v/ Fagleder skole Sjur Mørk, les vedlegg og se spesielt på spørsmålene (ca kl. 1400-1415).
· Revidering av vedtekter – oppstart av arbeid, se vedlegg. Vedlagt ligger de «gamle» eksisterende vedtektene. Disse
må gjennomgås og endres i tråd med ny Kommunelov. Thea informerer.
· Valg av leder, nesteleder og sekretær.
· Eventuelt

Vel møtt!

Vennlig hilsen

Thea Dahlqvist
Rådgiver
Undervisning, oppvekst og kultur
Halden kommune
(+47) 969 44 216
thea.dahlqvist@halden.kommune.no
www.halden.kommune.no
facebook.com/halden.kommune

Ny sentrumsskole – Ungdomssråd
Hvem er vi som kommer til elevrådet
Vi er Gun, Sjur og Åsmund og vi jobber sammen i Halden kommune om å få til en ny
skole og idrettshaller i sentrum.
Hva vil vi snakke med dere om ?
Den nye skolen skal legges på Os skole, - det skal bygges mer enn det er i dag og den
gamle skolebygningen skal pusses opp grundig. I tillegg til skolen skal det bygges en stor
idrettshall og en turnhall.
I dag har vi jo Os skole der man er elev fra 1. til 7. klasse og Rødsberg ungdomsskole hvor
man går fra 8. til 10.
Et av forslagene nå er at den nye skolen skal bli en skole hvor elevene skal gå fra 1. klasse
og ut 10. klasse. Det kalles for en 1-til-10-skole.
Det er dette vi vil diskutere med dere i ungdomsrådet og høre deres mening om, før
politikerne i kommunestyret bestemmer hvordan det skal bli.
Vi gleder oss til å møtet dere, og vi har laget disse spørsmålene som vi kan diskutere.
•
Hva tror dere er bra med en 1-10-skole ?
•
Hva tror dere er dårligere med en 1-10-skole ?
•
+ Andre ting dere vil si om saken….
Med hilsen
Gun, Sjur og Åsmund 

Til ungdomsrådet
Tusen takk for at du engasjerer deg på vegne av ungdommene i Halden. Det er dere i ungdomsrådet
som representerer framtiden, og vi vil gjerne høre din mening.
Jeg jobber med næringsutvikling i Halden kommune, og min viktigste oppgave er å legge til rette
for at det skapes flere jobber i Halden.
I offentlig sektor lager vi langtidsplaner hvor vi skal peke på de største utfordringene og de
viktigste prioriteringene for arbeidet. Det begynner med at regjeringen legger føringer for hva som
er viktig nasjonalt, så legger fylket føringer for vår region, og til slutt er det Halden kommune som
sier hva som er viktig og må prioriteres i vår by.
Når det gjelder næringsliv og sysselsetting i Halden, så er det få konkurser og ganske høy
produktivitet i bedriftene. Halden regnes som attraktiv som bostedskommune, og vi får stadig flere
tilflyttere.
På den andre siden er det mange som pendler til andre byer fordi det ikke er nok jobber i Halden,
det er mange som er uføre eller av andre grunner ikke jobber, og det er et stort frafall i
videregående skole (over 20% av de som begynner på videregående har ikke fått bestått vitnemål
etter fem år).
Vi jobber nå med Nærings- og sysselsettingsplanen som skal gi prioriteringer til hva Halden
kommune skal gjøre av innsats for å motvirke dette, og i den forbindelse ønsker vi å høre meningen
til alle involverte parter.
Til møtet i Ungdomsrådet den 17.12 er det flott om du kan forberede deg på å svare på om det er
noe kommunen eller andre kan gjøre for at ungdom:






ikke skal falle fra i videregående skole?
skal få lærlingeplass?
kan starte egen bedrift/videreføre ungdomsbedrift?
skal få erfaring med og innføring i det voksne arbeidslivet?
skal få en deltidsjobb/sommerjobb hvis de ønsker

Er det andre momenter du vil ta opp som gjelder næringsliv eller sysselsetting, så vil vi gjerne høre
om det.
Hvis du har noen tanker om hvorvidt ungdom i Halden får nok informasjon i forbindelse med valg
av studieretning på videregående skole og høyere utdanning, og hvordan det eventuelt kan gjøres
annerledes, så kan du gjerne si noe om det.
Du kan også sende meg en skriftlig tilbakemelding til e post: gina.finsrud@halden.kommune.no
På forhånd takk for hjelpen.
Mvh Gina Finsrud
Mobil 97742940

VEDTEKTER TIL UNGDOMSRÅD I HALDEN
§1. Formålet 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.

§ 2. Mandat.
-

Ungdomsrådet skal ha en rådgivende funksjon overfor kommunens folkevalgte organer.
Det forutsettes at saker som vedrører ungdom blir sendt rådet til høring og uttalelse.
Ungdomsrådets uttalelser skal følge saksdokumentene i saker som skal vedtas av
folkevalgte organer i kommunen.
Ungdomsrådet kan på eget initiativ fremme saker for utvalgene på og/ eller
igangsette tiltak og arrangementer.
Ungdomsrådet legges under Politisk sekretariat. Rådet kan melde saker, men ikke
pålegge administrasjonen å utrede saker.
Ungdomsrådet skal tilstrebe god kommunikasjonsflyt mellom skolenes elevråd og
Ungdomsråd.
Ungdomsrådet skal i løpet av året involvere barneskolenes elevråd i sitt arbeid.

§ 3. Sammensetning og valg.
-

-

Det skal tilstrebes at hver ungdomsskole og videregående skole i Halden skal ha et medlem i
Ungdomsrådet med personlig varamedlem. Det oppfordres til at begge representanter deltar
på møtene i Ungdomsrådet.
Ungdomsrådet bør også representere et videst mulig spekter av byens organisasjonsliv, samt
også ha representanter fra uorganisert ungdom.
Alle representanter i Ungdomsrådet, velges for to skoleår av gangen, med skifte av periode i
september. Alle representanter kan stille til gjenvalg på skolene.
Skolens elevråd har ansvar for å gjennomføre et demokratisk valg av representant og
vararepresentant til Ungdomsrådet. Alle elever ved skolen kan stille til valget. Skolens
representant og vararepresentant velges ved skriftlig valg.
Alder til representantene i Ungdomsrådet skal være 13-20 år. Representanter må være
bosatt i Halden.

§ 4. Organisering
Ungdomsrådet velger leder, nestleder og sekretær i rådet.
Leder i rådet skal forberede og lede møter i Ungdomsrådet. Det skal utarbeides en saksliste, som
sendes representantene 7 dager før møtet.

Leder har også myndighet til å uttale seg på vegne av Ungdomsrådet.
Nesteleder bistår leder med behov og trer inn når leder blir forhindret i et møte.
Møtesekretær skriver referat fra møter.
Ungdomsrådet skal ha mulighet til å nedsette arbeidsgrupper som skal arbeide med konkrete saker
bestemt av ungdomsrådet. Disse arbeidsgruppene skal være representert med 1-2 representanter
fra Ungdomsrådet, samt ungdom fra ulike instanser/organer som det ønskes å samarbeide med.
Voksen kontakt.
Voksenkontakten for Ungdomsrådet skal utgjøre et bindeledd mellom Ungdomsrådet og kommunens
administrasjon og politikere. Voksenkontakten skal ta seg av nødvendige praktiske forhold knyttet til
aktivitetene i Ungdomsrådet. Det er en viktig oppgave å formidle ulik informasjon til og fra
Ungdomsrådet. Voksenkontakten skal tilse at aktivitetene i ungdomsrådet skjer innenfor politisk
vedtatte og allmenne rammer og i tråd med de beslutningene Ungdomsrådet selv har gjort.
Voksen kontakt er ansvarlig for at representantene får en attest fra kommunen når perioden i
Ungdomsrådet er avsluttet.
§ 5. Møtevirksomhet
Ungdomsrådet skal møte minst seks ganger i året. Ungdomsrådet følger en fast møteplan. Møtene er
åpne for alle, dersom man ikke behandler taushetsbelagte saker.
Arbeidsgruppenes møtevirksomhet bestemmes av gruppen selv.
Voksenkontakt informerer skoler om tidspunkter for møter, slik at representantene får gyldig fravær.
Det skal avholdes et møte mellom Ungdomsråd og politikere en gang i året.
§ 6. Økonomi
Midler til tiltak i regi av Ungdomsrådet og til drift av Ungdomsrådet vedtas hvert år i Halden
kommunes budsjett.
Årlig foretas en fordeling av bevilgede midler.
Medlemmer av Ungdomsrådet har møtegodtgjøring for deltatte møter.
§ 7. Endring av retningslinjer
Endringer av retningslinjer foretas av Hovedutvalg for undervisning, oppvekst og kultur etter innspill
fra rådet gjennom voksenkontakt/administrasjonen.

