Dato: 17.12.2019
Tilstede:

Møtereferat
Halden Ungdomsråd

Levi Kjeldbergnes
Celine Sva Gøperød
Selma Torbjørnsdatter Larsen
Natalie Omambae Gøperød
Robert Andreas Eriksen Leüba
Sanna Strømsborg
Sara B. Faugstadmo Berg
Solveig Marie Fjøren
Sunniva Øgrim
Tobias Navestad Andersen
Thea Dahlqvist (koordinator/sekretær – rådgiver Halden kommune)
Forfall:
Adam Engmo
Helene Damgaard
Jonathann Kjølerbakken
Sandra Elisabeth Helskog

Kommunedirektør Roar Vevelstad og ordfører Anne-Kari Holm er invitert til møte. De deltar begge sammen
med varaordfører Linn Laupsa.
Kommunedirektør, ordfører og varaordfører orienterer om hva Halden kommune er opptatt av og mål for
videre arbeide, bl.a. med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. Videre orienteres det om hvilke muligheter som
Halden Ungdomsråd har og deres anledning til medvirkning i viktige prosesser i kommunen.

Sak 40/2019 Innkallingen
Det vises til innkallingen.

Vedtak: Innkallingen godkjennes.

Sak 41/2019 Referat

Det vises til referat fra sist møte.

Vedtak: Referatet godkjennes.

Sak 42/2019 Næringsliv og sysselsetting

Samfunnsavdelingen Gina Finsrud ønsket innspill på næringsliv og sysselsetting.
Det var i forkant av møtet gitt informasjon til medlemmene om aktuelle spørsmål. Spørsmålene ble
gjennomgått og drøftet i møtet. Følgende spørsmål ble stilt:

Hva kan kommunen eller andre gjøre for:
• Å forebygge frafall i videregående skole?
• Øke tilgang/mulighet for lærlingeplass?
• Å kunne hjelpe til med å starte egen bedrift/videreføre ungdomsbedrift?
• Å bedre mulighetene for deltidsjobb/jobb i voksenlivet?

Gina Finsrud skrev referat fra svarene og tar med seg svarene i sitt videre arbeid og samarbeid med
næringslivet i Halden.
Vedtak: Orienteringen og drøftingen tas til etterretning.

Sak 43/2019 Ny sentrumsskole

Fagleder skole Sjur Mørk og spesialrådgiver ved samfunnsavdelingen Åsmund Bråtekas ønsket en
gjennomgang av fordeler og ulemper med 1-10 skole. Dette sees i sammenheng med politisk sak: Osprosjektet, som skal behandles i Hovedutvalget for undervisning, oppvekst og kultur og Formannskapet
18.12.2019.
Følgende innspill fremkom:

•
•
•
•

Fordeler med 1-10 skole:
Man unngår overgang fra barneskole til ungdomsskole, noe som kan være fint for den enkelte elev.
Ikke langt for foreldre å kjøre barna til skolen, så lenge dette er sentralt.
Billigere med en skole enn to skoler.
For eksempel annerledes med mobbing- hvordan vil det være i friminuttene? De store vil passe på de
mindre/mer ansvarlig. Kanskje lettere for de små/yngre?

 Ulemper med 1-10:
• Brytning mellom barne- og ungdomsskole er sunn. Barnet endrer seg i løpet av grunnskolen, mulighet
til å bytte rolle, få en «ny start». Både for elev og lærer.
• Logistikk problemer med 1-10 skole i sentrum (parkeringsplasser, generell trafikk).
• Vil det være god nok uteplass for en så stor skole?
• Dårlig parkering og dårlig kollektivtrafikk, det henger ikke sammen. Man trenger bil når man bor på
bygda, da må det være mulighet for å parkere i sentrum.
• Uteområde kan fort bli tilrettelagt på de yngstes prinsipper, kjedelig for de eldre elevene.
• Skifte fra ungdomsskole til videregående kan bli tøff, så lenge du ikke har vært gjennom et skifte
mellom barneskole og ungdomsskole tidligere.
• Bekymring for at behovene til de yngste blir styrende (fremfor behovene til de eldre elevene).
• Brytningen mellom ungdomsskole og videregående vil være tøff, og vil kunne ha sammenheng med høy
drop-out fra videregående skole (dette har en økonomisk verdi).
Innspillene sendes formannskapssekretær Randi Sommerseth direkte etter møtet, slik at dokumentet blir
vedlagt aktuelle saksdokumenter.

Vedtak: Orienteringen og innspillene ble enstemmig godkjent/vedtatt.

Sak 44/2019 Revidering av vedtekter

Det er nødvendig å revidere vedtektene, i tråd med ny kommunelov.
På grunn av knapphet på tid må denne saken utsettes. Vedtekter skal behandles i HUOK og KS, så det er
nødvendig å starte dette arbeidet relativt raskt. Det avtales et arbeidsmøte 16.01.2020 kl. 1200-1530. Thea
inviterer medlemmene og orienterer elevrådskontakter og rektorer.
Vedtak: Saken tas til etterretning.

Sak 45/2019 Valg av leder, nestleder og sekretær

Det ble ikke gjennomført valg på dagens møte. Det var flere deltakere som ikke var til stede på møtet i dag (av
flere gode grunner), og det var knyttet usikkerhet til om disse medlemmene ønsker å stille til valg. Det ble en
diskusjon/drøfting på om valget da skulle gjennomføres i dag eller utsettes. 5 stemte for at valget skulle
gjennomføres i dag, 5 stemte imot og mente at valget må gjennomføres ved neste møte, når alle er tilstede.
Avstemningen og drøftingen tok tid, noe som innebar at det ikke ble tidsmessig mulig å gjennomføre valg ved
dette møtet. Møtet endte derfor med en enighet om å utsette valget til neste møte.

Vedtak: Valg av leder, nestleder og sekretær gjennomføres ved neste møtetidspunkt (januar 2020).

*****
Det takkes for solid innsats i året 2019 til både «gamle» og «nye» medlemmer!
God jul & Godt nytt år ønskes!

Referent: Thea Dahlqvist (koordinator/sekretær – rådgiver Halden kommune)

