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INDRE FOSEN UNGDOMSRÅD
MØTEREFERAT

Sted:
Dato:
Tid:
Merknad:

Vanvikan skole, møterom: naturfagrom
Onsdag 24.05.2017
KL. 17:00 – 19:00
Send vara hvis forhindret oppmøte
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Sendt til:
Aksel Bakken, (akselb@hotmail.no)
Ane Bakken (aneb@hotmail.no)
Anniken Fjeldsæter (annikenfjeldseter@outlook.com)
Elena Boglis (elenaboglis99@gmail.com)
Elinor Myran (elinormy@live.no)
Hanne Bugten Aune (hannebaune@hotmail.com)
Jarle Christian Lagaard Dahlberg (jclagaard@gmail.com)
Maria Emilie Kaaseth (maria.kasseth@elev.no)
Marina Linea Forfang (forfang@live.no)
Martin Flatvoll (martin.f.flatvoll@gmail.com)
Miriam Damhaug Hoel (miriamdh2@gmail.com)
Sigve Bach Moholt (sigvebach@gmail.com)
Sindre Myhre Ugedal (si-ug@hotmail.com)
Solveig Rennan (solveig.rennan@hotmail.com)
Ola Tveiten (olatveiten@icloud.com)

Kopi sendt til:
Anne Hovstein Furunes (annefu@rissaskole.no)
Arild Ofstad (arild.ofstad@stfk.no)
Daniel Fenstad (danielfens@hotmail.com)
Erlend Singstad (erlendsi@rissaskole.no)
Finn Yngvar Benestad (finn.yngvar.benestad@rissa.kommune.no)
Gunn Johansen (Gunn.Johansen@rissa.kommune.no)
Ina Marie Kvithyll (inamariek@hotmail.com)
Kine Larsen Kimo (kine.larsen.kimo@rissa.kommune.no)
Kjersti Lerstad (kjersti.lerstad@leksvik.kommune.no)
Liv Darell (dar_liv@hotmail.com)
Marit Jansen (marit.jansen@rissa.kommune.no)
Narve Jostein Langmo (narve.jostein.langmo@rissa.kommune.no)
Nina Farbu (nina.farbu@vanvikanskole.no)
Ola Andreas Stavne (ola.andreas.stavne@rissa.kommune.no)
Ove Vollan (ove.vollan@rissa.kommune.no)
Rune Sandø (rune.sando@leksvik.kommune.no
Siri Størseth (sirsto@hotmail.no)
Sigrun Overland (sigrun.overland@fosna-folket.no)
Tor Langsæter (tor.langsaether@rissa.kommune.no)
Vigdis Bolås (vigdis.bolaas@rissa.kommune.no)
Åshild Elvebakken (ashild.elvebakken@stfk.no)
OBS: Manglende kontaktinformasjon eller feil? Send rettelse og/eller supplering til solveig.rennan@hotmail.com

Tilstede:
Aksel Bakken, (akselb@hotmail.no)
Ane Bakken (aneb@hotmail.no)
Anniken Fjeldsæter (annikenfjeldseter@outlook.com)
Elena Boglis (elenaboglis99@gmail.com)
Elinor Myran (elinormy@live.no)
Hanne Bugten Aune (hannebaune@hotmail.com)
Jarle Christian Lagaard Dahlberg (jclagaard@gmail.com)
Maria Emilie Kaaseth (maria.kasseth@elev.no)
Marina Linea Forfang (forfang@live.no)
Martin Flatvoll (martin.f.flatvoll@gmail.com)
Miriam Damhaug Hoel (miriamdh2@gmail.com)
Sigve Bach Moholt (sigvebach@gmail.com)
Sindre Myhre Ugedal (si-ug@hotmail.com)
Solveig Rennan (solveig.rennan@hotmail.com)
Ola Tveiten (olatveiten@icloud.com)
Linda Lillemo (vara for Jarle)
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SAKSLISTE
SAK NR. 87
Godkjenning av referat, innkalling og saksliste
-

Godkjent

SAK NR. 88
Gjennomgang av elevrådene
-

Mælan skole:
Har ikke hatt elevrådsmøte siden forrige fellesmøte i Indre Fosen ungdomsråd
-

Stadsbygd skole:
Har ikke hatt elevrådsmøte siden forrige fellesmøte i Indre Fosen ungdomsråd

-

Åsly skole:
Har ikke hatt elevrådsmøte siden forrige fellesmøte i Indre Fosen ungdomsråd

-

Rissa videregående:
Har ikke hatt elevrådsmøte siden forrige fellesmøte i Indre Fosen ungdomsråd

-

Testmann minne:
Ingen representanter tilstede under møtet

-

Vanvikan skole:
Planlegging av elevstyrt dag som skal holde sted fredag 2. juni. Formålet er at elevene
selv ska bestemme hvilke fag de vil arbeide med denne dagen. Rektor på skolen har
informert elevene som tv-serien «13 gode grunner»

SAK NR. 89
Behandling av eventuelle søknader
-

Ingen innkommende søknader.

SAK NR. 90
Skolegudstjenester i Indre Fosen v/ Tormod Overland, Gunn Berit Tangen og Brita
Hardeberg
-

Besøk av nestleder i Human-etisk forbund Fosen, Tormod Overland samt Ina Marie
Kvithyll og prost i Fosen Prosti, Brita Hardeberg. De ønsket informasjon om hvordan
skolegudstjenesten fungerer på de ulike skolene i Indre Fosen. Representantene
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forklarte hvordan praksisen er på deres skole. Vi fikk inntrykk av at
skolegudstjenesten gjennomføres på forsjellige måter og at praksis er ulik. De la frem
ulike synspunkter angående gudstjenste i skoletiden. Representantene fra HumanEtisk forbund oppfordret oss til å komme med en uttalelse om hva vi mener om denne
saken. Etter diskusjoner i rådet, både for og i mot, valgte vi å utsette saken til neste
møte da tiden gikk fra oss.

SAK NR. 91
Hjem for 50 regionalt i Indre Fosen kommune
-

Hjem for 50 regionalt i hele Indre Fosen har lenge vært en hjertesak hos nåværende
ungdomsråd. Ordningen må og skal behandles politisk i fylkeskommunen før den kan
innføres i Leksvik. Vi må derfor vente til 2018. Vi håper at neste års ungdomsråd
følger opp saken.

SAK NR. 92
Sommer Sammen
-

På internmøtet som ble holdt forrige uke, ble vi enige om ikke å arrangere et opplegg
på Sommer Sammen.Vi takker for tilbudet, men så oss nødt til å si nei da vi føler det
ble for liten tid. Det er mye som skal legges til rette. Vi har kun ett møte igjen før
sommeren, og flere i rådet har for tiden eksamensforberedelser.

SAK NR. 93
Folkehelseprosjekt
-

Vi råder neste års ungdomsråd til å følge opp saken, da vi får for liten tid dette året. Vi
takker for tilbudet.

SAK NR. 94
Åpen scene på st. Hans aften
-

Vi takker ja til et samarbeid med Museet Kystens Arv for å arrangere åpen scene på
St. Hans aften fredag 23. Juni.

SAK NR. 95
Ungdom og psykisk helse
-

Vi tok opp temaet psykisk helse. Det har i det siste vært fokus i media og på skoler
om psykisk helse og selvmord. TV-serien "13 reasons why" er blitt mye omdiskutert.
Vi kom med forslag om hva vi synes kan gjøres forebyggende. Vi i i Indre Fosen
ungsområd ønsker en sterkere skolehelsetjenste. Vi ønsker at helsesøster eller
helsepersonell skal være tilgjengelig alle dager i uken. Vi ønsker også at det skal
skapes relasjoner til helsesøster på skolen slik at veien til helsesøsters kontor sees på
som mindre «skummel». Her kan helsesøster presentere seg selv for trinnene på
skolen med den hensikt å vise ansikt og informere. Foredrag om psykisk helse og
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informasjon om eventuell hjelp kan være svært viktig. Dette foredraget kan holdes av
helsesøster selv, eller ved bruk av eksterne foredragsholdere.

SAK NR. 96
Høringsutkast
-

Vi gjennomgikk noen av punktene på høringsutkastetene til oppvekstutvalget i Indre
Fosen kommune. Det sendes inn endringsforslag på enkelte punkter. Da vi ikke hadde
tid til en gjennomgang av alle høringsutkastene, har vi satt en intern frist til torsdag 1.
juni om andre bemerkninger i høringsutkastene.

SAK NR. 97
Eventuelt
-

Midtnordiske kulturdager
o Saken utsettes

-

Avslutning
o Vi ønsker overnatting i hytte fredag-søndag som avslutning i ungdomsrådet
o Dato 23.-25. juni ble vedtatt som avslutningsdato
o Siri undersøker eventuelle hytter. Blir dette problematisk, enten av
økonomiske eller andre grunner, ser vi på alternative løsninger. Lavvo-tur på
Hysnes og speiderhytta ble nevnt som alternativ.
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