
 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra møte i ungdomsrådet 

  
31. august 2020, kl. 1520   Sted: Kommunehuset 
 
Tilstede 
Caroline L. Aall (Medlem) 
Mari Due-Tønnessen (Medlem) 
Lotta Granerud (Medlem) 
 
Steinar Thorsen (Mentor) 
 
Sekretær: Kristin de Lange Johannessen (Avdelingsleder, avdeling helse og familie) 
 

 
Saker 
 

 Rom- og funksjonsprogram for ny barneskoleskole – uttalelse fra ungdomsrådet? 
Medlemmene i ungdomsrådet konkluderte med å gi følgende innspill til innen høringsfristen: 
 
- Det er viktig at uteområder er inn grensede så elever kan være trygge i sin aldersgruppe 

og at uteområdene er slik at det er mulighet til å kunne utfolde seg trygt og med flere 

alternativer/på flere måter.  

- Er svømmebasseng løsningen god nok for framtiden? 

- Det er viktig at det er gode møtelokaler, nok samtalerom og gode løsninger for 

grupperom. 

- Det er viktig at det er gode og nok klasserom som er godt egnet for faget - i for eksempel 

musikk, naturfag og heimkunnskap. 

- Skolen må bygges slik at det er nok rom (fysiske rom) for å kunne ivareta alle elevene, 

barn er forskjellige. Noen trives i store grupper med barn og noen i små grupper med 

barn.  

- Beskrivelse av trafikk og parkering til skolen og på skolen synes å være beskrevet på en 

litt utydelig måte.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Tvedestrand ungdomsråd 
 

 



 Vedrørende skolestrukturen 
Medlem(er) i ungdomsrådet ønsket litt informasjon og dialog vedrørende skolestruktur: 
 

Medlemmene -  

- ytret bekymring for kommunens økonomien ved bygging av en ny stor barneskole 

- ytret et ønske om å fokusere på å fornye Tvedestrand barneskole 

- ytret et ønske om å ivareta og bevare skolestrukturen slik den er i dag, særlig med 

hensyn til de yngste barna, en trygg skolehverdag der alle kjenner noen godt og der alle 

vet hvem som er hvem i skolemiljøet 

- Opplever det som positivt at en kan bli kjent med nye når en begynner på 

ungdomsskolen (da er en eldre), men samtidig godt å ha erfaring fra et skolemiljø der det 

har vært mulig at alle vet hvem alle på skolen er 

 

 Saker til kommunestyret i septembermøte 
Planer i kommunen – det er viktig å ha planer som ivaretar et helhetlig, godt og 
forebyggende tilbud til innbyggerne i kommunen både barn, unge og voksne.  
 

 Valg av nye medlemmer til ungdomsrådet 
Kristin kontakter elevrådet på Tvedestrand Videregående skole og på ungdomsskolen. 
Caroline, Mari og Lotta skal være med å informere om ungdomsrådet når det skal velges nye 
medlemmer. Deretter skal det velges ny leder og nestleder i ungdomsrådet. 

 

 Møter høsten 2020 
Ungdomsrådet skal møtes i forkant av møte i kommunestyret i oktober, november og 
desember. Mandagene uken før, kl. 1530 til max kl. 1700 i Kommunehuset. Kristin lager en 
møteoversikt med møtedatoer. 

 


