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Protokoll, Storfjord ungdomsråd, 20.03.18
Tid og sted: 09.00-12.00, Rådhuset, møterom 1
Til stede: Sivert Østeggen, Nikolas Fagerli, Lars S. Hagan, Emilie Myrhaug, Anja Rognli, Gunvei
Moldstad og Henning Elverum
1/18 Orienteringssaker
- Referat fra RUST møte 09.02.18
- Referat fra RUST møte 16.03.18
- Budsjett 2018
SUR tar sakene til orientering
2/18 Valg av ny fast representant til RUST
Gunvei Moldstad trekker seg som representant for RUST. SUR diskuterte saken.
Vedtak: Henning Elverum går inn som fast representant
3/18 Strategi for unge i Troms 2018-2028, høring
+ e-post fra Hanne S. Roaldsen fra Troms fylke
a) SUR diskuterte saken om besøk fra ungdommens fylkesråd og kom frem til at det ikke er
behov for slikt besøk. Jill sender status for SUR til fylket.
b) SUR har ikke mulighet til å arrangere slik samling som fylket spør om.
c) Høringen. Innspill fra SUR til vedlagt strategihøring

-

-

Samfunnsdeltakelse: Økonomisk sikring/ støtte til ungdomsrådene lokalt, slik at man har
midler til å følge opp saker man jobber med og slik at sekretær/ungdomskontakt får
mulighet til å delta på de faglige arenaene som finnes. Det er også viktig at det er midler
nok til at ungdomskontakten kan følge ungdommen på diverse arrangement.
Livsmestring og Medbestemmelse: Ved utdanning må mange ungdommer bo
hjemmefra. Fokus på ivaretakelse og støtte til disse ungdommen må fremmes. Dette
gjelder særlig ved studieplass i Tromsø. Vi tenker da på kombinasjonen mellom stipend,
hybel, utgifter, sosiale arenaer og fare for drop out.

Jill sender innspillene til fylket.
4/18 Utreding skolestruktur
Saksbehandler: May Tove Lilleng.
May Tove Lilleng kunne ikke delta på møtet, men SUR gikk gjennom dokumentene og er
kommet frem til følgende innspill:
-

-

-

Datarommet på Hatteng skole, er omgjort til aktivitetsrom. Dette rommet må bevares
og helst utvides, slik at det er plass til flere aktiviteter. Ungdommen trenger et slikt rom,
for å være sosiale og aktive i lag.
Uansett struktur, så må elevene ivaretas og ses. SUR er redd for at det kan bli for mange
elever pr lærer. SUR ber om at det legges inn ressurser nok, slik at alle elever ses på best
mulig måte.
Uteareal må tilpasses ungdommen.

Ellers gjentar vi innspillene SUR hadde til Budsjett 2018:
-

Biblioteket bør brukes mer i skolesammenheng. Utvid med digitalt utstyr. En ordentlig
sitte/sofa gruppe, slik at det bli en koselig plass å lese/oppholde seg på. Flere aktiviteter
slik som sjakk-turnering og andre spill. Flere moderne ungdomsbøker.

-

SUR ønsker egen plass for ungdommen i skolegården. En uteplass med tak (uterom) for
egne aktiviteter.

-

SUR ønsker også tuftepark ved begge skolene. Helst en tuftepark forbehold
ungdommen, slik at de kan være aktive sammen i friminuttene.

-

SUR mener at det bør være «lekepatrulje» satt sammen av ungdom på begge skolene.
Skibotn har dette i dag og det oppleves som veldig positivt. Ved å ha denne ordningen,
vil alle blir mer bevisste på miljøet i skolegården, samt at dette er en ansvarsfull og
betydningsfull oppgave for ungdom å ha ansvar for. SUR mener at denne ordningen kan
være med på å skape bevisstgjøring for hvordan alle har i friminuttene.

Side 2 av 2

5/18 Aktivitet /samling for ungdommen
Saksbehandler: SUR
Vedtak: En sosial helg, for ungdommen i Storfjord. Settes til uke 24, fra fredag 15. juni til søndag
17.juni.
Arbeidsliste ble utarbeidet.
6/18 Møteplan
Vedtatt:
Onsdag 2.mai og torsdag 1.juni. I hovedsak blir møtene å handle om «Sosial helg».
Torsdag 7.juni –valg av representanter SUR, Skibotn.
Fredag 8.juni –valg av representanter SUR, Hatteng.
Jill sjekker med skolene om vi kan komme da.

Møtet hevet kl. 12.00
Emilie Myrhaug (s)
Sivert Østeggen (s)
Anja Rognli (s)
Henning Elverum (s)
Lars Seppola Haugan (s)
Gunvei Moldstad (s)
Nikolas Fagerli (s)
Rett avskrift bekreftes

Med hilsen

Jill Fagerli
Daglig leder
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur.
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