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1.informasjonssak Verdensdagen for Psykisk heles ved Merete Høgseth Kronstad
Merete Kronstad informerer om verdensdagen for Psykisk helse og ønsker innspill
fra ungdommen. Denne dagen arrangeres det en temadag i Ælvespeilet for alle 10.
klasser. Innspill fra ungdomsrådet:
-

2.

Det må være noe en kan relatere seg til
Det må være litt underholdning
Gjerne noen kjente
Gode pauser
Involvere deltagere

informasjonssak TIM ved Rune Melgård

- Informasjon om Tim sin digitale reise også i forhold til skole valg. Brukerreise er
turen fra 8 klasse til ferdig kompetanse, hva som trengs, hvor det er vanskelig. Det er
ønskelig at ungdommen bidrar i utviklingen av dette, blant annet i form av
tegneverksted. Det er elevenes innspill det skal bygges videre på.

3.

informasjonssak / dialog med barnerepresentanten ved Ivar Realfsen

- Ivar er barnerepresentant og informerer om jobben han har i forhold til
reguleringsplaner, skoleveier, lekeplasser, oppvekstmiljøet. Det er et ønske om at
barnerepresentant og ungdomsrådet kan jobbe sammen om innspill til planer. Det
vises frem en del konkrete eksempler på saker som ungdommen kan engasjere seg.
- Det er ønskelig at Ungdomsrådet kommer med innspill og setter opp en sak i
forhold Tveten skole.

4.
Informasjon /involvering av renovering parkanlegg Porsgrunn kommune ved
Thomas Nøklegård.
- Thomas Nøklegård informerer om et skisseprosjekt til parkene i Porsgrunn. Her er
det sterkt ønske om innspill.
- Mathilde ønsker å bidra her.

5.

Dagskonferansen Telemark ungdomsråd 6. februar 2020

- Iben og Lamis deltar

6.

Eldrerådet ønsker 2-3 representanter i ei arbeidsgruppe.

Sjekke det ut med Hans Martin Gulhaug hva dette innebærer og hva de ønsker
ungdommen til.

7.

Henvendelse fra 8. mars komiteen Grenland.

Hei,
Vi i 8. marskomiteen i Grenland ønsker å utvide kvinnedagen til å være mer enn det
tradisjonelle arrangementet på Ibsenhuset.
Vi ønsker å involvere og skape engasjement og kunnskap om 8.mars, og har derfor
tatt kontakt med lag og foreninger rundt om i hele Grenland for å ha ulike
arrangement i kvinnedagsånd hele uka i forkant av 8.mars.

Er dette noe noen i ungdomsrådet ønsker å involvere seg i?
Det er det ikke ønske om å bli med på dette. Ungdomsrådet ønsker å bruke
ressursene sine på ungdomsarbeid . Enkelte av representantene i rådet er allikevel
med på dette gjennom andre verv.

8.

Studietur

Vi har ikke økonomi til å reise på ønsket tur til Manchester, dette vil ta en for stor del
av årsbudsjettet. Men det er et ønske om en tur for rådet og det arbeides nå med en
tur til Gøteborg, administrasjonen (Kjetil) legger frem et konkret forslag når dette
foreligger. Men slik det ser ut nå er turen satt til 13-15 mars.
Innholdet vil være tredelt
•

Sosialt

•

Faglig

•

Besøk hos andre innen ungdomsarbeidet. Ungdomssatsningen Väster er et
aktuelt tema.

Det å bli ennå bedre kjent og ha et fokus på det sosiale vil bli vektlagt.
Gøteborg eller Danmark er aktuelle plasser å dra.
Sette av god tid ikke stress.
Vedtak: Kjetil lager et opplegg og legger dette frem for rådet.

9.
Ipad – disse har kommet og er klare til bruk, det er fortsatt noe informasjon
som skal inn, men det er kun oppsettet som gjenstår

