Levanger kommune

Referat møte Levanger Ungdomsråd 19.04.17
Når: kl 15.45-17.45
Hvor: Formannskapssalen
Tilstede: Aria Rad (leder), Laila Kristin Østevik (økonomiansvarlig), Isabel Vega (sekretær), Ulrik BøhnFlatås, Elise Vik-Haugen, Anne-Cath Kulaas, Elisabet Lønvik Øwre, Tuva Marika Jønnum, Trine
Walleraunet (veileder)

SAKLISTE
Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak: Godkjent
Sak 2: Gjennomgang og godkjenning av referat forrige møte.
Referat ble gjennomgått i plenum. Vedtak: Godkjent
Sak 3: Konstituering av rådet (sak flyttet fra 22.03.17)
Ulrik var fremdeles eneste som stilte som styremedlem, og ble derfor valgt ved akklamasjon.

Sak 4: Rådets økonomi
Budsjett ble utdelt til de som ikke var tilstede forrige møte (22. april) og gjennomgått. Forslag til
støtte fra U-rådet innenfor transport til The Happening, dette ble vedtatt. Det ble dermed vedtatt at
U-rådet bruker 7000,- på støtte til The Happening.
Veileder tok fram at det er lurt å sette av penger til kurs i oktober.

Sak 5: Ungdomsrådsgensere
Forslagene fra forrige møte ble satt fram for de som ikke var tilstede. Det ble fastslått at en stor logo
på brystet pluss Levafro-logo (nederst på ryggen eller på overarmen) ville være en god ide siden vi da
blir sponset av Levafro og kostnadene synker. Veileder hjelper oss med bestillingen.

Sak 6: Strategiplan sosiale media
Forslag: Lage en plan frem til neste møte 10.mai (uke 16 (denne uka),17(The Happening),18, 19
(Kristiansand))
Forslagene fra forrige møte ble lagt fram, og Snapchat-bruker ble opprettet under navnet
«levangerurad».
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ANSVARSPLAN FOR SNAPCHAT
Uke 16: Laila Kristin Østevik
Uke 17: (onsdag) Ulrik Bøhn-Flatås
Uke 18: (til onsdag) Ulrik Bøhn-Flatås
Uke 19: Ole Alexander

Sak 7: valgfag i skolen


Trafikalt grunnkurs

Elise har undersøkt hvordan det fungerer på VKO:
Alle lærere som skal holde trafikalt grunnkurs (TGK) på skolen sin, må ha godkjenning for dette. Det
er et kurs/utdanning som man må ha ved Nord Universitet, avd. Stjørdal. Dette er et kurs som tar en
uke, og så har man en hjemmeeksamen. Det koster ca 10 000 kr.
Man må ikke ha det i valgfag, men man kan det. Det skal være gratis for elevene, og man kan
maksimalt ha 18 stk på hvert emne/ kurs. Elever i både 9. og 10. klasse får godkjent TGK som del av
valgfag.
Det er ikke mer arbeidskrevende å ha dette faget sammenlignet med andre.
Lykke til!
Olav
Forslag fra veileder om at vi i U-rådet går fram til alle skoler på Levanger om at TGK er et ønsket
valgfag blant ungdomsskoleelever. Dette kan bli tatt fram som avisinnlegg, e-post eller muntlig til
skolene. Dette er også et mulig viktig punkt innenfor sosiale medier. Elise fortsetter jobbingen med å
skrive ned gode argumenter for hvorfor vi mener alle skoler bør tilby dette som ett valgfag. Vi satser
på å få dette ferdig innen sommerferien.


Økonomi/personlig økonomi

Laila/Ulrik fortsetter med å finne argumenter og lage ett skriv på dette forslaget som valgfag i skolen,
på samme måte som Elise gjør med TGK. Også dette satser vi på blir ferdig innen sommerferien. De
andre i rådet får i oppgave å hjelpe til med gode forslag.

Sak 8: Uteområde Skogn
U-rådet har et ønske om å komme med innspill ang. uteområde på Skogn skole, til tross for at de alt
har startet utbredelsene. Veileder skal følge med på denne saken, og sørge for at ungdomsrådet blir
orientert når det skjer noe mer.
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Sak 9: Orienteringssaker







Konferanse Kristiansand 8-9 mai
Aria og Ole Alexander ble trukket til å delta på konferansen i Kristiansand.
16. mai
Veileder kom med forslag til en hendelse på Festiviteten 16. mai, eks. filmmaraton eller
annet som får ungdom i aktivitet. Trine legger fram videre informasjon neste møte (10. mai).
The Happening
Veileder informerte om aktiviteter, premier og bussruter til The Happening, Tuva Marika la ut
et innlegg på Ytterøyas fb-side angående transport til og fra Ytterøya etter arrangementet,
hvorav fergeavgangene er stengt på den tida på døgnet.
Invitasjon 8. mai-markering
Veileder informerte om 8. mai-markeringen på Falstad (15.00-19.30), hvor U-rådet er
invitert. Laila Kristin Østevik melder seg til å være med på markeringen. Veileder legger ut
informasjon på U-rådets interne facebook-side.

Sak 10: Eventuelt
Ang. tale og forslagsrett på kommunestyremøter:
Veileder meddeler at arbeidet som er gjort av U-rådet gir et godt utgangspunkt for å få tale-ogforslagsrett under kommunestyremøtene. Vi må bare fortsette det gode arbeidet vårt, fortsette å
vise oss frem på en positiv måte, så kan vi på sikt fremme et forslag i kommunestyret om akkurat
dette.

Ref. /S/ Isabel Vega

