
 
 

Ungdomsrå det Porsgrunn 
Innkalling 

Ungdomsrådet møte 6- 2022 

Tirsdag 6- september 2022 kl. 16.00  

Sted: Biblioteket 

  
Innkalte: 

Kalle Bredegg Hermansen                          ok 

Maia Kåss     ok 

Awin Henareh    ok 

Mathea Gjerum    ok 

Iben Nicoline Carlheim-Leerstang ok 

Mikkel Lundsten    ok 

Fredrik Lied Specht    ok 

Oliver Briskeby-Stubban   ok 

Emma Elizabeth Bikic   ok 

 

Leander Røde    ok 

Ragnhild Halvorsen    ok 

Damien Gundersen Appolinary  ok 

Viktoria Skaane Buaas   ok 

 

Saksliste: 

Sak 20/22 

MOT dagen 

Porsgrunn har i flere år hatt MOT dagen i sentrum for ungdomskolen. Et har vært grunnet korona 

noen år med opphold, hva ønsker ungdomsrådet videre med denne dagen? 

- Kjedelig å ha på skolen, det er gøy å reise vekk fra skolen 

- Noen stikker av og reiser på Down Town 

- Vi bør ha det i byen 

- Gratis muffins 

- Ungdomsrådet bør ha matchende t-skjorter 

- Vi bør ha konsert 

- FOKUS på aktivitetstorget 

- En bør ha noe mat 

- Food truck 

- Helsestasjonen for ungdom 

- Skeiv ungdom 

- GRATIS 



 
 

Vedtak: 

Ungdomsrådet ønsker å ha en MOT dag, men har ikke mulighet til å stå ansvarlig for dagen. 

Kultur bør ta et ansvar på lik linje som på frivillighetskonferansen.  

 

 

Sak 21/22 

Kulturplan 

Maria Guribye og Tone Valland presenterer arbeidet med kulturplanen og ønsker innspill til denne 

fra ungdomsrådet.  

 

 

Kulturplanen blir et styringsdokument for kommunen. Det skal være et dokument for de som lager 

kultur, utøver kultur og opplever kultur. Det er et ønske om at ungdomsrådet har innspill til denne. 

Hva legger ungdomsrådet i kultur? 

-  

- kunst, underholdning,  serier, musikk 

- kulturskole 

- arrangement i byen 

- ting å oppleve 

- ting å se 

- PIT 

Hva er bra i Porsgrunn 

- PIT 

- Kinoen 

- Mye bra på bakgården 

- Kulturskolen 

 

Hva er viktig 

- Pris for ungdom 

- Øvingslokaler 

- Arrangementer 

Hva vil vi ha om ti år 

- Festivaler 

- Musikk i byen 

- Åpen scene 

-  

 



 
 

Eventuelt 

Kjernesaker 

Streiken, skal ungdomsrådet engasjere seg i lærer streiken og mene noe om hvordan elevene blir 

rammet.  

Vanskelig sak 

 

Det bør være god sexualundervisning på ungdomsskolen slik at alle vet mye mer. 

vi bør spørre helesykepleier om de kan bli med på informasjon ut mot elevene.  

Tar med videre 

 

Lappen 

utfordringen er at dette skiller så mye mellom de som har god økonomi og de som ikke har.  

Ungdområdet ønsker å ta dette litt videre. 

 

 


