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Ungdomsrådet møte 4- 2020
Tirsdag 23. mars 2020 kl. 16.00
Sted: telefonmøte
Fremmøtte:
Maia Christiane Kåss
Fredrik Lid Specht
Konstanse Marie Alvær
Kalle Bredegg Hermansen
Mathea Gjerum
Jacob Hansen
Awin Henareh
Mathias Daapan
Dea Elisabeth Kåss
Mathilde Sofie Gajic Berg
Mikkel Andre Lundsten
Invitert med:
Anders Rambekk og Tollef Stensrud.
Et møte uten saker med vedtak, men mer som en samtale , diskusjon spørsmål rundt
situasjonen elevene nå har i forhold til corona og stengt skole.
Digital undervisning.
Elevene er godt fornøyd med digital hjemme undervisning, noen føler de har mindre å
gjøre andre mer enn vanlig. Men de re godt fornøyd med opplegget. Noen føler de får
mer fritid, jobbet mer konsentrert og bruker ikke tid på transport.
En del av dem er bekymret for de eleven som sliter faglig og redd de ikke får god nok
oppfølging.
Russetid.
Ingen av medlemmene i ungdomsrådet er i år russ og veldig glad for det, men syns
synd på de som har lagt mye tid og penger i årets feiring.
Fritid
En del kjeder seg når de ikke får vært så mye med venner som de normalt er, de syns
det er vanskelig å begrense seg til få venner når de er vant med å være sosiale.
Psykisk helse
Det er ingen som føler at dette går ut ov psykisk helse hos ungdommen, det er lite
redsel og spore da de ikke selv føler de er i risikogruppa.

Kollektiv transport.
Ungdommen bruker fortsatt buss når de skal rundt, tilbudet er halvert og det merker
de litt til men har forståelse for det.
Ellers kom det opp en sak som ikke dreier seg om corana men som er en følge av det.
MOT dagen 2020 vil mest sannsynlig utgå. Der er det satt av 150 000,- ungdomsrådet
spurte Anders Rambekk om dette er penger som kan settes av til andre formål,
organisasjoner, prosjekt rettet mot ungdom var temaer som kom opp. I følge
Rambekk er dette tildelt fra formannskapet og må i så tilfelle opp der på nytt.
Ungdomsrådet blir utfordret på å tenke gjennom dette og eventuelt levere innen sak.

