Levanger kommune

Møtereferat Levanger Ungdomsråd 14.09.17
Når: kl 15.45- 17.45
Hvor: Formannskapssalen

SAKLISTE
Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste
1 sak satt under eventuelt.
Vedtak: Godkjent
Sak 2: Sommerjobb for ungdom (vår uttalelse)
Før sommeren tok rådet opp saken om sommerjobb for ungdom, da vi er lite fornøyde med hvordan
dette fungerer i dag. Vi har derfor bestemt at vi samler alle våre synspunkter og meninger om saken i
et notat som vi sender over til administrasjonen i kommunen, slik at vi kanskje kan få en endring til
det bedre. Veileder for ungdomsrådet samler sammen alle synspunkter i ett skriv, så ser vi på det
sammen på neste ordinære ungdomsrådsmøte.
Sak 3: Skolebesøk og valg ungdomsråd
Skolebesøk til ungdomsskoler og VGS med PP-presentasjon. Vi fordeler ansvaret etter hvem som
går/gikk på en skole. Laila og Oliver har ansvar* for LUSK, Tuva og Emma for Åsen, Elise og Isabel for
Vårtun og Aria for VGS. Ønske om at ikke bare U-rådrepresentanter fra den enkelte skolen står fram
og presenterer, men at de som har muligheten dukker opp.
Dato for skolebesøk er fastslått uke 42 (fra 16.10.), hvorav påfølgende uke går til valg. Veileder tar
kontakt med skolene i forveien av skolebesøk.
*finne/sette tidspunkt, legge fram presentasjon
Sak 4: Møteplan frem til høstferien
Ny møtedag er fastslått torsdager. Med tanke på skolebesøk og PP-presentasjon/øving blir de
førstkommende møtene 21. og 28. september. Disse møtene før høstferien blir ikke ordinære møter,
men arbeidsmøter for å ha alt klart til skolebesøkene.
Sak 5: Innkommende saker


Søknad fra LVGS
Søknad ble gjennomgått i plenum, og formidler kort om at LVGS ønsker økonomisk støtte for
en fagdag for forebygging av rus. Et forslag ble lagt fram om at vi kan gå med på å støtte
fagdagen om U-rådet blir med som medarrangør. Rådet gikk for å støtte med kr 7000,-
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Søknad fra Lev:Lan
Søknad ble gjennomgått i plenum. Rune Moen med flere søker om en økonomisk støtte på
5000 kr til Lev:Lan 3.-5. nov. De informerte om at arrangementet skulle være for ungdommer
fra 8. klasse til 3. VGS, med flere voksne vakter for et rusfritt område. Inngangsprisen går på
250 kr, og med 50 påmeldinger og U-rådets pengestøtte vil det gå opp. U-rådet vedtok at vi
skal gi opp til 5000 kr i underskuddsgaranti, da vi tror at det blir flere påmeldinger enn 50.

Sak 6: Eventuelt



Snapchat
Laila tar ansvaret fram til neste møte (21.09.).
Hjemmeside for U-rådet
Veileder tar opp det med en egen nettside for U-rådet i stedet for det vi har i Levanger
Kommunes nettside, da dette egentlig er ett arbeid som ble startet for lenge siden, men har
ligget på is en stund. Vi ble enige om at det heller ville være mer praktisk å ta i bruk
Facebooksiden mer aktivt, da vi tenker at ungdommer lettere får informasjon der, vi tror ikke
det er like aktuelt med en egen nettside lenger.
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