
 
 
 
 
 
 
 

Referat fra møte i ungdomsrådet 

  
20. september 2021, kl. 1630 - 1730   Sted: Kommunehuset 
 
Tilstede 
Mari Due-Tønnessen  (Leder) 
Lea Kulland Solfjeld  (Medlem) 
Klara Svalheim  (Medlem) 
Steinar Thorsen  (Mentor) 
Monica Guttrup  (Mentor)  
Marianne Landaas (Ordfører) 
Iselin Dalen Moe (Ungdomskontakt og SLT koordinator) 
 
Fravær 
Hafza S. Ahmed (Nestleder), Thomas W. Skårer  (Medlem), Selma Sundsdal (Medlem),  
 
Sekretær: Kristin de Lange Johannessen (avdelingsleder, avdeling helse og familie) 
 
Agenda – Forberedelse til Ungdataundersøkelsen våren 2022 

Iselin orienterte kort om planene for undersøkelsen som skal være til våren og gikk gjennom 
spørsmål og temaer. Det er ønskelig med tilbakemelding fra ungdomsrådet vedrørende hva de synes 
skal være med i undersøkelsen.  

Viktige temaer for medlemmene i ungdomsrådet –  

• Samfunnsrelaterte spørsmål  
• Seksuell helse 
• Er du trygg – opplever du det ukomfortabel;  

o Når du går ute alene 
o Når du er sammen med lærer på skolen 

Medlemmene i ungdomsrådet hadde innspill både til tilleggsspørsmål og grunnspørsmålene.  

Iselin orienterte om og det var dialog vedrørende planleggingen av undersøkelsen – gjennomføringen 
– og arbeidet med svarene/resultatet. Hun svarte på spørsmål fra medlemmene i ungdomsrådet, 
mentorer og ordfører. Iselin skal sende kopi av tilbakemeldingene fra Tvedestrand kommune til 
medlemmene i ungdomsrådet  

Kommunestyremøte den 21. september – Medlemmene i ungdomsrådet blir invitert til møtet for å 
presentere seg. De vil også få mulighet for medlemmene i ungdomsrådet for å kunne uttale seg i E-
18saken, ca. kl. 16. Medlemmene i ungdomsrådet og Kristin møtes på Lisand kl. 15.00. opp ca.  

  
 
 
Tvedestrand ungdomsråd 
 

 



Eventuelt  

Neste møte i ungdomsrådet er – mandag 11. oktober kl. 1630 til 1730 i Kommunehuset, 
Maskinrommet. 
 
 



Møte i ungdomsrådet 20.09.21 

Ungdomskontakt og SLT-koordinator Iselin Dalen Moe informerer om Ungdata som hun koordinator 
for: 

- Våren 2022 skal Ungdata gjennomføres i Tvedestrand igjen, og i alle kommuner i Agder.  
- I Tvedestrand skal undersøkelsen tas fra 5.klasse til og med 3.klasse på vgs.  
- På barneskole og vgs er spørreskjema fastsatt, mens på ungdomstrinnet har kommunen en 

viss grad av valgfrihet. Fristen er 22.oktober for å melde inn hva vi ønsker å ha med i tillegg til 
grunnmodulen som alle får. 

- Når undersøkelsen er gjennomført får Ungdata-koordinatoren alle resultatene tilsendt, dette 
var rundt 600 sider sist, og det viktigste må plukkes ut og formidles i kommunen.  

- Når dette er gjort settes det i gang arbeid med å finne og sette i gang tiltak som evalueres 
jevnlig frem mot neste undersøkelse. 

Tema/spørsmål ungdomsrådet ønsker med: 

- Seksualitet, voldtekt, porno 
- Ubehagelige situasjoner på skole/med lærer, trygghet på skole og med lærer 
- Spørsmål om kjønn/legning og opplevelser knyttet til dette 
- Om gutter (og for øvrig unge) opplever det tabu å snakke om følelser og å vise følelser 
- Klima 
- Det er viktig at vi tar med spørsmål fra forrige undersøkelse som vi kan se utviklingen på 

Ungdomsrådets tanker om resultatformidling: 

- Formidle til alle elever i skoletiden, i en egnet skoletime 
- Formidle til hele kommunestyre og ungdomsrådet 
- Administrasjon, ledelse og andre ansatte det er relevant for bør få info slik som sist 
- Formidle til foreldre, sist ble dette gjort på et frivillig foreldremøte 

Utfordringer knyttet til undersøkelsen som ble diskutert: 

- Hva de som svarer legger i de ulike begrepene 
- At mange spørsmål tidsavgrenses 
- At resultetene som kommer på vgs-nivå inneholde svar fra mange som ikke er bosatt i 

Tvedestrand 

Det er viktig i formidling av resultater at slike faktorer opplyses om. 

Ungdata-koordinator i kommunen skal avklare følgende med ansvarlige for undersøkelsen: 

- Hvorfor er så mange spørsmpål tidsavgrenset til 12 måneder? 
- Er det mulig å få ut tall på vgs-nivå som kun baserer seg på ungdom bosatt i Tvedestrand? 
- Hva må konkret til for at kommunen skal få lov å ha med spørsmål om selvskading og 

selvmord. 

 

Referent Iselin Dalen Moe 
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