
 
 

Ungdomsrådet	Porsgrunn	
Referat	
Ungdomsrådet	møte	8-	2022	

Tirsdag	1	november	2022	kl.	16.00		

Sted:	Bakgården	

	 	
Innkalte: 

Kalle Bredegg Hermansen X  
Maia Kåss X  
Awin Henareh X  
Mathea Gjerum X  
Iben Nicoline Carlheim-Leerstang X  
Mikkel Lundsten  forfall 
Fredrik Lied Specht X  
Oliver Briskeby-Stubban X  
Emma Elizabeth Bikic  forfall 
vara   
Leander Røde X ordinært 
Ragnhild Halvorsen X ordinært 
Damien Gundersen Appolinary   
Viktoria Skaane Buaas X  
Wiktoria Ptak x  

 
 

Saksliste: 

Sak 25/22 
Utviklingssak Ung Fritid 
Hvordan skal fritidstilbudet til ungdom være?  
hvordan bør ungdomsmedvirkning på feltet foregå?  

Mia Dahle leder av fritid innleder om prosessen. Ung fritid kan ikke gjøre dette aleine og er helt 
avhengig av å gjøre det sammen med ungdommen. Fritidsavdelingen ønsker at dette skal bli en start 
på et tettere samarbeid med ungdomsrådet.  

Vi må finne ut hvor ungdommen er engasjert og hvor de kan treffes, dette vil være i stadig endring. 

Møtepunkt Heistad  
- hvor skal klubben være 
- hva slags klubb skal det være 
 

En del skal være ferdig førsommer2023 



 
 

Gruppearbied. 

Innspill 
alder kan være viktig å ta hensyn til, det kan skille mye på 13 og 18 år. Men på feks på kurs kan en 
fint mikse.  

De gamle lokalene til Rio Pizza bør utnyttes til ungdomsaktivitet. 

Gjenbruk, symaskiner, matlaging 

Pris er viktig for å få med unge 

Det kan være spennende med produksjon film, podcast, men kan være krevende og trenger gode 
instruktører.  

Ungdom krever gode instruktører, mange får godt påfyll som barn, men føler på at de får mindre 
progresjon når de blir eldre.  

Åpen skole etter skoletid kan være bra om innholdet er bra.  

 

 

Eventuelt 

Middag med mening 24.november. 
oppfordres til at alle stiller på dette, påmelding er lagt ut i face gruppa 

Barnas rådhusmøte 
Stort engasjement, Kallefølger opp 

Formannskapet 
Kalle møter her. 

Juleavslutning 
Gruppa vil ha juleavslutning, forslag på at dette er hos KEOPS. 
Det er mulig å bestille mat. 

Det kunne også vært hyggelig å ha avslutning sammen med BUK, Kalle Hermansen sjekker ut dette.  

Demokratidagen 
Vi får ikke samlet alle ungdommene en dag i sentrum, men det er muligheter for å gjøre dette ute på 
skolene. 

Gruppene som er satt opp bør se på datoer hvor de kan reise ut på skolene og gjøre dette.  

Det ville vært fint og reist ut på ungdomskolene og informert om hva ungdomsrådet er.  

Status økonomi? 
Kjetil Haugersveen sjekker ut og oppdaterer til neste møte 



 
 

 


