
 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra møte i ungdomsrådet 

  
12. mars 2018, kl. 11.00   Sted: Tvedestrand videregående skole 
 
Tilstede 
Rasmus Lomm (Leder) 
Martine Nævestad (Medlem) 
Anastasia Lune (Medlem) 
Klara Svalheim (Medlem) 
Tore Andreassen (Medlem) 
Ferdinand Vanay (Medlem) 
 
Ole Goderstad (Leder i Livsløpskomiteen) 
 
Ikke tilstede:  
Johanna Skrettingland (Medlem) 
 
Sekretær: Kristin de Lange Johannessen (Enhetsleder Familiehuset) 
 

 
Saker 
 

 Oppfølging av Ung data undersøkelsen 
- Rasmus og Martine refererte fra «kursdagen» den 1. februar og funn som ble 

presentert. Det er fortsatt et ønske om at ansatte i kommunen gir aktuell informerer om 
psykisk helse til alle ungdommer på skolen. Ungdomsrådet ga tips om å ha en dialog 
med elevrådet i forkant av informasjonsrunden. Med det mål å kunne gi informasjonen 
til flest mulig på en hensiktsmessig måte. Kristin skal følge opp dette. 

 Prosjektet «USNAKKA» i samarbeid med biblioteket 
- Rasmus og Johanna har vært i møte med leder i biblioteket og ga en kort orientering fra 

møtet. Medlemmene i ungdomsrådet synes dette hørtes interessant ut og Rasmus 
avtaler et møte med leder i biblioteket slik at flere kan få mer utfyllende informasjon.  

 Byløft II – «Mulighetsstudie for Tjenna sentrum» 
- Ungdomsrådet har gitt en høringsuttalelse tidligere i år, som er vedlagt referatet. 

Leder for ungdomsrådet har blitt invitert til et møte, for videre oppfølging. Han hadde 
ikke mulighet til å delta.  

 Jarls ungdomsfond 
- Rasmus og Anastasia har brukt tid på å gi informasjon til ungdom om hvilken mulighet 

dette er. Søknadsfristen er 15. mars. 

 

  

 
 

Tvedestrand ungdomsråd 
 

 



 Eventuelt 
- Medlemmene i ungdomsrådet ønsker møte med ordfører og rådmann – for å lære mer 

om kommunen. Kristin skal invitere til et møte. 
- Leder i ungdomsrådet og medlemmene undret seg over kommunepolitikk og media.  

Ole informerte om et møte som skal avholdes den 8. mai, der dette er tema. 
- I 2018 skal følgende saker prioriteres: Prosjekt «USNAKKA», Byløft II og arbeidet med 

Jarls ungdomsfond.  
- Nytt møte: Avholdes i april/mai, eller ved behov. Kristin avtaler tidspunkt med Rasmus 

og inviterer til møte. 

 
 
  
Vedlegg – Tilbakemelding fra ungdomsrådet «Mulighetsstudie for Tjenna sentrum» 
 

 

 


