Ungdomsrådet Porsgrunn
Møtereferat
Ungdomsrådet møte 3- 2020
Tirsdag 3.mars 2020 kl. 16.00
Sted: Bakgården ungdomshus
Fremmøtte:
Maia Christiane Kåss
Fredrik Lid Specht
Konstanse Marie Alvær
Kalle Bredegg Hermansen
Mathea Gjerum
Awin Henareh
Mathias Daapan
Dea Elisabeth Kåss
Mathilde Sofie Gajic Berg
Mikkel Andre Lundsten
Iben Carlheim- Leerstang

1. informasjonssak fra Tor Ragnar Steffensen seksjonsleder forebyggende enhet
Politiet.
Steffensen informerte om situasjonen i Grenland akkurat nå, med tanke på
overdosedødsfall den siste tiden.
Det ble også informert om arbeidet politiet gjør i forhold til forebyggende arbeid, hva
som gjøres og hvilke virkemidler de har i forhold til dette arbeidet.
Det ble lagt frem en del tall i forhold til nå situasjonen blant annet i forhold til
ruskontrakter.
se vedlagt PP for mer informasjon.
Det ble stilt en del spørsmål i forhold til straff og fritak fra straff (ruskontrakter) i
forhold til unge.

2. Informasjonssak fra Morten Hagevik Porsgrunn kulturskole
Morten Hagevik ønsker innspill fra ungdomsrådet på hvordan de kan organisere
kulturskolen fremover. Han tok kun en kort informasjon om at dette arbeidet skal
starte og at ungdomsrådet vil bli koplet på etter hvert.

Det kan være andre måter å drive undervisning på, mer i grupper. Eleven kan gå
flere korte kurs på forskjellig instrumenter e.l.

3. Informasjon og planlegging av styretur til Gøteborg.
Gøteborg tur 12-15 mars 2020
Her er en liten oversikt over det som skjer på turen vår til Gøteborg. Dette tror jeg
blir veldig spennende.
Torsdag
17.00 Avreise Moheim (Meny Telemarksporten)
22.00 ankomst hotellet
Scandic No 25 Gøteborg.
Fredag
kl. 13.00 - 18.00
Vi skal besøke tre steder:
Prioritet Serneke Arena https://www.prioritetsernekearena.se/
Nordens største multisportanlegg på 45 000 kvadratmeter.
Deretter skal vi på Ungdomshuset Radar72
Og til slutt
Bagarns mötesplats også et ungdomshus, vi vil møte en del ungdommer her.
"Vi fikar & chillar med unga & personal där, & avrundar ca 18.00"
Lørdag
blir det en god del egentid, sosialt men også noe opplæring. vi satser på en tur i
Universeum https://www.universeum.se/sv/
Søndag
12.00
Vi møter Tommy Westers Andersson
Ungdomscoach, Samordnare ungdomsinflytande og ungdommer på stadsbiblioteket.
De vil fortelle hvordan de driver ungdomsrådet.
Vi er hjemme søndag kveld ca 20.00

SÅ fint om foreldrene deres kan sende meg ei melding på telefon eller mail hvor de
bekrefter at det ok at dere er med på tur.
bekreftet med:
Mathea Gjærum
Maia Christiane Kåss
Lamis Abunajem
Dea Elizabeth Kåss
Mathias Daapan
Jacob Hansen
Mathilde Sofie Gajic Berg,
Kalle Hermansen

Eventuelt:
Ingen saker på eventuelt.

