Møteprotokoll

Utvalg:

Iveland ungdomsråd

Møtested:

Kommunehuset

Dato:

Tirsdag 13. april 2021

Fremmøte:

Kirsten‐Marie (leder), Eline Johanne (nestleder), Kenth Isak og Amalie
Forfall: Vegard

Neste møte: Mandag 14. juni kl. 18.00
Saksnr.
7/21

Sak/orienteringssak
Godkjenning av innkalling og referat
fra møte 8. februar

Vedtak:
Godkjent

8/21

Finn Terje orienterte om sakens gang og
formannskapets innstilling. Ungdomsrådet har
følgende innspil:
Formannskapets innstilling pkt 4 kan 1. Ungdomsrådet støtter og er enig i pkt 1
oppfattes slik at det skal bli
2. Ungdomsrådet støtter og er enig i pkt 2. Dette var et
ungdomsskole BÅDE på Vatnestrøm av alternativene som ungdomsrådet foreslo i sin
og på Birketveit.
høring
Ungdomsrådet er evt meget kritisk til 3. Ungdomsrådet har ingen sterke formeninger om
å dele ungdomsskoleelevene i to
SFO tilbudet
grupper.
4. Området rundt Vatnestrøm skole er best tilpasset
de yngste og gymsalen for liten for ungdommen.
Ungdomsrådet sitt innspill baserer
Ivelandshallen er tilpasset ungdommens behov for
seg på en SAMLET ungdomsskole
fysisk aktivitet.
Viser forøvrig til vår høringsuttalelse der følgende
punkter ble nevnt:
a) Vi mener det er ulogisk og helt mot skole tradisjoner
og historie å ha ungdomsskole på Vatnestrøm
b) Uteområdet ved Vatnestrøm skole er meget godt
tilpasset de yngste

9/21

17. mai

Ungdomsrådet støttet komiteens forslag til opplegg,
og mener «Barnas dag» på skole og i barnehage i
forkant er en god ide

10/21

Aktuelle saker til kommunestyret
15.04.21

11/21

Veien videre for ungdomsrådet

Finn Terje gikk gjennom sakene. Ingen saker av spesiell
interesse utover skolestruktur. «Tilskudd til bygging av
ny bolig» ble diskutert.
Ingen vedtak. Medlemmene mener at rådet fungerer
godt med bra struktur og at man blir lyttet til.
Ungdomsrådet har funnet sin plass.

Skolestruktur

12/21

Informasjonssaker / oppfølging:
a) Møteplass Frivilligsentralen:

Avventer å starte opp dette.

b) Kinotilbudet

Kl. 20.00 filmen bør ha fokus på voksne/eldre

c) Leder tilbake i UR
d) Aktiviteter for ungdom
e) Avfallsdunker på Birketveit

Iveland, 14. april 2021

Andine Løvdal er tilbake til neste møte
Finn Terje orienterte om prosess og mulige aktiviteter
Ungdomsrådet ønsker å si noe om dette i
kommunestyret 17. Juni. Finn Terje følger opp

Finn Terje Uberg, (sekretær)

