
 

 

    

NOTAT  

Til: Modum ungdomsråd 
Fra: Audun Mjøs 
Sak: REFERAT UNGDOMSRÅD 10.11.2017  
Arkivsak - Arkivkode Sted Dato 
17/5326 - 033 VIKERSUND 29.11.2017 

 
Til stede: Kjell Sundhaugen, Andreas S. Stensby, Petter Hidalgo, Amanda Østebø, 
Vilde Larsen, Marius Rosenlund, Henrik Dybendal 

 

1. Gjennomgang av referatet fra siste møte: Referat ble godkjent uten merknader. 

2. Oppdatert oversikt over medlemmer i Ungdomsrådet: Gjennomgått og oppdatert. 

3. Referat fra Ungdata konferanse v/Kjell og Andreas:  
Konferansen gav mye god informasjon om hvordan det er å være ung i Buskerud 
og hvordan man bør jobbe for bedre miljø.  

4. Referat fra BUFT v/Kjell og Andreas:  
På møtet var det flere valg som ble gjort. Kjell ble valgt inn i Ungdomspanelet 
som består av ni personer og har møte en gang pr måned. Nytt styremedlem fra 
region Midt-Buskerud er Timo Nikolaisen fra Sigdal.  Han er også leder for BUFT. 
Live Bendiksby fra Modum gikk av som leder på møtet etter mange år i BUFT.  

5. Info om Ungdomspanelet i Buskerud v/Kjell: Kjell deltar på månedlige møter og er 
Modums stemme både inn i BUFT og for informasjon fra BUFT. 

6. Drøftingsutkast Likestilling- og mangfoldsplan:  
Ungdomsrådet drøftet særlig sin egen rolle i planen. Ungdomsrådet er omtalt 
under punkt 3.4.  

Det kom i diskusjonen frem at elevrådene er viktig demokratiske verktøy som 
med fordel kan tas med i planen. Elevrådene er relevant for alle skoleelever og 
gir mulighet til å gi opplæring i demokratiske prosesser for alle unge.  

Videre så rådet at det er få medlemmer i elevrådene med ikke etnisk norsk 
bakgrunn.  

7. Eventuelt 

1. Forslag om nettvettskurs for voksne. Dette er gjennomført på 
foreldremøter i barneskoler i Hol kommune tidligere. Ungdomsrådet vil 
oppfordre skolene i Modum til å gjøre det samme, og inviterer 
undervisningssjef til neste møte.  

2. Ungdomsrådet drøftet elevrådsarbeidet på skolene og ble enige om å 
sette opp elevråd som tema på neste møte. Da kan man utveksle 
erfaringer og se på hva som kan bidra til å styrke elevrådsarbeidet. 


