
 
 
 
 
 
 
 

 

Referat fra møte i ungdomsrådet 

  
25. mars 2019, kl. 11.00 til 12.00    Sted: Tvedestrand videregående skole 
 
Tilstede 
Martine Nævestad (Medlem), Anastasia Lune (Medlem), Tore Andreassen (Medlem), Ferdinand 
Vanay (Medlem) Johanna Skrettingland (Medlem), Mari Due-Tønnessen (Medlem) 
Ikke tilstede 
Klara Svalheim (Medlem), 
 
Sekretær: Kristin de Lange Johannessen (Enhetsleder Familiehuset) 
 
Saker: 
 

• Dialog om tilsynsrapporten - «Oppfølging og samhandling rundt barn med psykiske vansker 
7- 12 år, Tvedestrand kommune» 
Ungdomsrådet kom med følgende tilbakemelding vedrørende kommunens arbeid for å følge 
opp og samhandle rundt barn med psykiske vansker 7- 12 år: 
- Det er viktig at det er mulig å gi kontinuerlig informasjon om tilbud og tiltak til barn og 

unge gjennom hele skoleåret.  
- Barn og unge må få mulighet til å lære hvordan de kan ta kontakt for å få hjelp. 
- Barn og unge trenger at voksne støtter at hver enkelt sak er viktig, følger opp og tar 

initiativ.   

Tilbakemeldingen fra ungdomsrådet skal sendes som vedlegg til fremdriftsplanen som 
kommunen skal oversende til Fylkesmannen innen 1.5.2019 

• UNG data undersøkelsen 2019 – Status for gjennomføring og dialog rundt oppfølging av 
resultat, med SLT koordinator i kommunen – Iselin Dalen Moe 
- Iselin orienterte kort om forarbeidet til undersøkelsen og svarprosent.  
- Ungdomsrådet ga tilbakemelding på undersøkelsen som akkurat har vært gjennomført;  

Det kan være vanskelig å forstå og svare på alle spørsmålene. 
Det kan være vanskelig å stole på at undersøkelsen er helt anonym. 
Det er mange spørsmål og det kan være «en har det litt travelt med å bli ferdig» 
Det er behov for å vite mer om for eksempel; mobbing, angst og å være deprimert/ 
«deppa»  

- Når resultatene er klare og skal følges opp ønsker medlemmene i ungdomsrådet å bli 
invitert med i det arbeidet, for dialog og mulighet for å komme med 
innspill/tilbakemeldinger. 
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• Eventuelt – Det er avtalt møte med ordfører og rådmann onsdag 3. april kl. 1430 til 1600 på 
kommunehuset. I etterkant av dette møte er tiden endret til 22. mai kl. 1430 til 1600 – 
samme sted. 
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