
 

 

    

NOTAT  

Til: Modum ungdomsråd 
Fra: rådgiver Audun Mjøs 
Sak: REFERAT UNGDOMSRÅD 20.2.2017  
 
Arkivsak - Arkivkode Sted Dato 
16/3275 - 033 VIKERSUND 20.04.2017 

 
Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset 

Til stede: Kjell Sundhaugen, Andreas Saastad Stensby (NMU), Amanda Østebø, Kristine 

Helskog (SMU), Ingvild Bekkeseth, Petter Kolberg (Rosthaug), Felix Persen, AIM, Evita 

Henriksen, Ungdomsklubben på SMU. 

Sak: Arbeide videre med tiltak for ungdom og bedre psykisk helse. 

Leder for Modum frivilligsentral, Anne Skaalien, fortalte om deres tilbud. Frivilligsentralen 

koordinerer frivillige aktiviteter og har lokaler ved stasjonen i Vikersund. Lokalene leies ut 

til ulike formål, mest lag og foreninger. Skaalien fortalte at de ikke hadde resurser til å 

starte et tilbud for ungdom uten flere frivillige.  

Evita Henriksen kom fra ungdomsklubben på SMU og fortalte om aktivitetene der. 

Ungdomsklubben er godt besøkt og har et variert prgram. Kommunen har ansatt 

miljøarbeidere som driver arbeidet. Ungdomsstyret deltar i planleggingen av større 

arrangementer.  

I forrige møte kom ungdomsrådet frem til tre alternativer: 

1) Gi ungdom mer informasjon om psykisk helse: Hva kan de gjøre selv og hvor kan 

de få hjelp.  

2) Lage et arrangement for ungdom som bidrar til økt trivsel og bedre 

ungdomsmiljø 

3) Lage et sted der unge kan være på kveldstid og i helgene og treffe andre. 

Ungdomsrådet landet etter en diskusjon på Alternativ 2: Lage et arrangement for ungdom 

som bidrar til økt trivsel og bedre ungdomsmiljø. De drøftet tre konkrete alternativ: 

a) Quiz for ungdom fast tid og sted hver måned med god mat og premier 

b) Aktivitetshelg for ungdom med test av ulike aktiviteter. Forslag om at lag og 

foreninger kunne demonstrere sin aktivitet og rekrutere flere medlemmer. Forslag 

om å koble alle elevene fra ungdomsskolene, Rosthaug og AIM.  



c) Helgearrangement med ulike aktiviteter. Nattcup i flere idretter med konkurranser 

mellom skolene. Quiz og konsert. 

Kultursjef Per Aimar Carlsen ble invitert inn i siste del av møtet. Han fortalte at 

kulturetaten i kommunen lager arrangementer hele tiden og mye erfaring. De kan bistå 

ungdomsrådet med gjennomføring.  

Ungdomsrådet avtalte å jobbe videre med planene i neste møte.  

 


