
 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra møte i ungdomsrådet 

  
8. mai 2018, kl. 12.10    Sted: Tvedestrand videregående skole 
 
Tilstede – Rasmus Lomm (Leder), Martine Nævestad (Medlem), Anastasia Lune (Medlem), Klara 
Svalheim (Medlem), Tore Andreassen (Medlem), Ferdinand Vanay (Medlem) 
Peter Svalheim v/biblioteket i sak, prosjekt «USNAKKA» 
 
Fravær – Johanna Skrettingland (Medlem) 
 
Sekretær – Kristin de Lange Johannessen (Enhetsleder Familiehuset) 

 
Saker 
 

 Gjennomgang av referat fra forrige møte (12. mars) 
Det er fortsatt et ønske og behov for at ansatte i kommunen gir aktuell informerer om 
psykisk helse til alle ungdommer på skolen. Kristin har fulgt å ha dialog med elevrådet i 
forkant av informasjonsrunder. Helsesøster og drop in psykologene v/ABUP vil følge opp 
dette fra høsten 2018.  
 

 Prosjektet «USNAKKA» i samarbeid med biblioteket 
Biblioteket v/Peter orienterte om status per i dag:  

o Planlagt oppstart er høsten 2018. 
o Det er ønskelig å opprette en prosjektgruppe med 6 ungdommer, som skal være med 

på å utarbeide «rammene» / designet for prosjektet.  
o Det planlegges et honorar på kr. 3000,- per år.  
o Bruk av tid vil være ca. 8 timer i måneden i 8 måneder. 

 

 Møte med ordfører og rådmann 6. juni 
Møtet er den 6. juni kl. 1400 til 1530 på kommunehuset 
 

 Tilstandsrapport for grunnskolen 2018 
o Innspill fra ungdomsrådet 

 Fokusområder som foreslås 
   Mobbing 
   Læringsmiljø 
   Nasjonale prøver og grunnskolepoeng 
   Elevmedvirkning 
 
Ungdomsrådet ønsker å gi et innspill til fokusområdet; mobbing 
Kristin oversender innspillet fra ungdomsrådet innen fristen som er 10. mai 
 

  

 
 

Tvedestrand ungdomsråd 
 

 



 Ung medvirkning i Agder 2020, 9.-10. juni – Scandic Sørlandet, Kristiansand 
Ferdinand, Martine og Klara vil se på muligheten til å delta og sender en mail til Kristin innen 
9. mail kl. 1500 hvis de skal meldes på. Da det bare er mulig å melde på to blir den som 
sender mail sist vara.  
 

 Eventuelt 
Det er ønskelig at medlemmer fra ungdomsrådet deltar på folkehelseverkstedet i kommunen 
den 24. mai. Ungdomsrådets medlemmer skal få en påminnelse om dette innen den 15. mai. 
 
Rasmus er russ i år og slutter av den grunn som leder i ungdomsrådet i juni 2018. 
Inntil ny leder blir valgt for skoleåret 2018/2019 skal Kristin sende avtale møtetider og saker 
med Martine og Anastasia. 

  
 
  


