
 
 

 

Referat frå møte i ungdomsrådet 08.06.20 

Møtt: Sara Straand, Hallvard Kvålseth, Johanna K. Lundeberg, Svenn Bakken Braun, Sindre 

Groven, Vårin K. Wilson, Guro T. Jønholt. 

Gjest: Guro Anne Wyller Odden, kommunepsykolog.  

Sak 1. Guro Anne presenterte seg sjølv og si rolle. Ho ynskjer å spørje ungdomsrådet kva 

som er viktig dersom ein skal kunne ta kontakt, om ein har eit problem.  

Innspel frå ungdomsrådet:  

-Ikkje for nær kontakt (vennskap/kjennskap) med den ein skal prate med 

-Kunne vera skjerma 

-Kort ventetid 

-Viktig med teieplikta (må vera trygg)  

-Kunne sende melding  

-Diskresjon (T.d. ikkje koma i kantina og hente) 

-Vera med å bestemme tidspunkt, må passe.  

-Trur ein finn fram til rett vedkomande om ein har behov 

-Personen må vera grei/snill  

Det kan vera fint med ein årleg presentasjonsrunde.  

 

Sak 2. Korleis har Korona-tida vore for ungdommen? Korleis er situasjonen nå? Førespurnad 

om ungdomsrådet vil samarbeide om å hente inn ungdommens stemme.  
 

Om fjernundervisning i tida skulen var stengt:  

-Fint å styre sin eigen dag 

-Blir giddalaus 

-Meir stress 

-Meir ansvar sjølv 

-Mange innleveringar 

-Sakna folk 

-Kom inn i ein vane  

-Teamsundervisning var lite motiverande, fekk ikkje følelse av at folk var der.  

Råd til ev. seinare periode med fjernundervisning: Halde døgnrytmen. Korte strukturerte 

bolkar fungerer best. Ikkje innleveringsoppgåver med lang frist.  

Situasjonen med smitteverntiltak i dag: Blir ikkje veldig strengt overhaldt av alle. Litt 

vanskeleg å forstå logikken i tiltaka.  

Lærte de det dykk skulle i perioden skulen var stengt?  



 
 

-Blei til det du gjorde det sjølv 

-Ville følgt meir med på skulen og lært meir 

-Mista lett motivasjonen, lærte akkurat det ein måtte 

-Fekk ikkje input frå andre/fekk ikkje høyre om det ein skulle lære på andre måtar 

-Måtte finne ut alt sjølv, då ga ein lettare opp 

Praktiske fag: Opplevde at dei blei borte.  

Gjennomføre ei undersøking blant ungdomane: Ungdomsrådet meiner det er for seint på 

året, og vil ikkje fungere nå.  

Sak 3 Status «Betre tverrfagleg innsats» (BTI) Ungdomsrådet skulle hatt representantar med, 

men grunna Korona-situasjonen har prosjektet ligge på is i vår. Må ev. ta saka opp att med 

nytt ungdomsråd.  

Eventuelt:  

Informasjon: Ein jobbar med å finne ei løysing på gang- og sykkelveg mellom Kvitsund og 

Haukom. Vi håpar dette kan bli realisert.  

Innspel frå ungdomsrådet: Oppgradere stupebrettet og brygga i sentrum. Gjerne legge betre til 

rette for badeplass. Vannsklie er eit ynskje.  

 

Referent: Ingunn Haugland, koordinator for ungdomsrådet 

 

  

 

 


