
Ungdomsrå det Porsgrunn 

Protokoll 

Ungdomsrådet møte 3- 2021 

Tirsdag 2. mars kl. 16.00 

Sted: teams 
  
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        forfall 
 
Iben Carlheim- Leerstang     
  
 
 
 
9/21 

Elevrådskonferansen 

Kalle Hermansen informerer om arbeidet og datoer for elevrådskonferansen.  

Dato er satt til 12-13 april.  

Gruppa vil selv vurdere underveis om det bør utsettes på grunn av korona restriksjoner.  

Gruppa som arbeider med dette vil bruke samme mal og oppsett som sist samling.  

 

10/21 

Sammensetning av rådet 

Det har vært diskutert litt i gruppa hvor mange rådet bør bestå av, alle er en enige om at det bør 

være flest mulig som er engasjert.  

Det blir satt av noen minutter slik at vær enkelt kan gjøre seg opp en mening om dette og 

argumentere hvorfor.  

 

-  Stas med mange meninger, mange utgangspunkt, men kan bli mange kokker, noen ganger kan det 

bli for mange som ikke blir involvert. Vi bør se på rådmannens innstilling som han først la frem. 



- Kanskje lettere å komme til om vi er færre, men viktig at en får engasjert alle og det har vært 

vanskelig med teams. Viktig med deltakere fra både ungdomsskole og vgs.  

- Syns rådmannens forslag kan være et alternativ 

- Tenker litt som de andre, se litt på hvor mange de andre rådene er. Er vi færre vil flere nå 

igjennom oftere.  

- Vi bør være 8-10 stk. over 10 kan bli for mange.  

- Vi trodde det var lurt å være mange for å engasjere mange. Men ser at det ikke har blitt helt 

sånn.  

- Syns det er litt vrient, da det tidligere har fungert godt med mange medlemmer, det siste 

året har vært vrient og vanskelig i si noe sikkert.  

- Syns det kan være fint å være flere, da vi får flere synspunkter.  

- Det at vi sitter hjemme gjør det vanskelig, men enig med mye av det som blir sagt. 

- Vi er unge, kan være praktisk om vi er færre da det ikke er så mange saker vi skal mene noe 

om. Egentlig kan 5 gjøre samme jobben som 10 sånn det er nå.  

Vedtak: 

Denne saken skal bero inntil rådet er oppe og går med vanlige fysisk møter.  

Hvis det da skulle bli aktuelt å endre tar Leder av rådet en prat med ordfører.  

 

11/21 

Tur ungdomsrådet 

Det blir lagt frem to forslag på tur Trondheim og Kristiansand 

Maia: Begge har mye bra, men går for Kristiansand, praktisk, økonomisk og mer miljøvennlig 

støttes av Kalle.  

Vedtak: 

Kristiansand, Kjetil tar ansvaret for å utarbeidet et forslag til tur.  

 

12/21 

Middag med mening 

Kort info om gjennomføringen, de som var med syns dette ble en bra måte å gjøre det på.  

13/21 

Covid 19 situasjonen i oppvekst 

Viser til sak 21/02730-1 

Kjetil Haugersveen Informerer.  

Innspill fra rådet:  

- Det er ingen som har fått det bedre – alt er litt kjipere 

- Hverdagen er kjipere, ting er dårligere 

- Er det mange bekymringsmeldinger, bør dette tas veldig seriøst 

- Noen liker ikke hjemmeskole, andre ikke å være på skole. 



- Det stor forskjell på sjakk og svømming med tanke på aktivitet som er stengt.  

 

 

 

 

 

 

 


