
 
 
 
 
 
 
 

 

Referat fra møte i ungdomsrådet 
  
28. februar 2019, kl. 13.00 til 14.00   Sted: Tvedestrand videregående skole 
 
Tilstede 
Martine Nævestad (Medlem), Anastasia Lune (Medlem), Klara Svalheim (Medlem), Tore Andreassen 
(Medlem), Ferdinand Vanay (Medlem,) Johanna Skrettingland (Medlem) 
 
Fravær 
Mari Due-Tønnessen (medlem) 
 
Sekretær: Kristin de Lange Johannessen (Enhetsleder Familiehuset) 
 
Agenda: 
 

• Orientering og informasjon vedrørende Tilsyn - «Oppfølging og samhandling rundt barn 
med psykiske vansker 7- 12 år, Tvedestrand kommune». På neste møte skal det være en 
gjennomgang av innholdet i rapporten. Kristin sender rapporten til medlemmene i 
ungdomsrådet, slik at alle kan forberede seg. 
 
Kl. 1315 til 1330 

• VIP makker - Informasjon ble gitt av Turid Tveit ved Tvedestrand videregående skole                              
Det ble åpnet opp for en liten dialog og medlemmene i ungdomsrådet kom med 
tilbakemeldinger vedrørende oppfølging av VIP makker. Turid takket for tilbakemeldingene og 
skulle ta dem med seg videre i arbeidet med VIP makker på skolen. 
 

• UNG data undersøkelsen 2019 – Ungdomsrådet ønsker informasjon om gjennomføring av 
undersøkelsen og om resultatene. SLT koordinator i kommunen som har ansvaret for UNG 
data undersøkelsen i kommunen inviteres til neste møte. 
 

• Ny videregående skole – befaring – Kristin venter på tilbakemelding på tid og gir beskjed til 
ungdomsrådet når det er avtalt. På befaringen ønsker ungdomsrådet ha dialog rundt noen 
temaer de er opptatt; ivaretagelse av miljøet (søppelsortering mm) på skolen, 
arbeidssituasjonen for elevene (pulter og stoler), plass og muligheter tilrettelegge for godt 
psykososialt miljø. Temaene oversendes når tid for befaring er avtalt. 
 

• Høringsnotat om medvirkning – Høringsnotatet ble gått gjennom og ungdomsrådet mente 
at mye var godt ivaretatt i notatet og de ønsker ikke gi noen tilbakemelding.  
 

• Oppfølgingssaker  
o Kan Tvedestrand kommune bli en miljøby – Kristin inviterer aktuell(e) politikker(e) til et 

møte i forkant av sommerferien for en dialog rundt temaet. 
o Status: Prosjektet «USNAKKA» i samarbeid med biblioteket – Klara og Johanna er 

med på dette prosjektet og det planlegges et nytt arrangement 1. april. 
o Jarls ungdomsfond – Innen fristen som er 15. mars skal Martine og Anastasia skal 

informere skal informere på elever på ungdomsskolen og videregående skole om 
muligheten til å søke.  

o Byløft II – Kristin sjekker ut hvordan det ligger at med de punktene som ungdomsrådet 
ga tilbakemelding på. Blant annet flere benker og muligheten til å lade telefon mm ute. 
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o Tidspunkt for neste - Mars/april. Kristin sender forslag til tid til medlemmene i midten 
av mars. 

 
• Eventuelt 

o Medlemmene i ungdomsrådet ønsker et møte med ordfører i rådmann i april – 
«hvordan driftes en kommune politisk og administrativt». Kristin inviterer dem til et 
møte før/etter påske. 
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