Møtereferat

REFERAT UNGDOMSPANEL 13-14 FEBRUAR
Vår dato
13.02.2016
Vår referanse
[Vår referanse]
Formål med møtet
[Tekst om formål med møtet]
Møtested
Kongsberg
Møtetid/dato
[00:00-00:00]. 13.02.2016
Tilstede
Jørgen Wear
Live Bendiksby
Mari Opheim Berg
Vetle Olsen Ryum
Jacob Sand Kruse
Kristoffer Gasmann Hauge
Neda Schulz
Kasper Fuhre Myhre
Elena Teigen
Edvard Wessel
Timo Nikolaisen
Chrisander Ålien
Otilie Røer Tvedt (Ikke til stede)
Eugen Sebastian Hovden Haush (Ikke til stede)
Sondre Kvalshaugen Glesne (Ikke til stede)
Vara:
Ingjerd Eid Skjerven
Vilde Sønstebø
Edward
Rina Kamilla Yamamote
Lasse Najord Thue
Kopi

[Navn Navnesen]

Ungdomspanel møte 13. og 14. februar 2016
NR.

SAK

BESLUTNING

1.

Godkjenning av
referatet

godkjent

ANSVAR/FRIST
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2.

Hva har skjedd siden
sist?

Kongsberg: Utvalget for
kultuoppvekst har godkjent
Kongsberg ungdomsråd. De
har nå mer å si. Jobbet videre
med det nordiske
sammarbeidet, 3 stykker skal
snart til Danmark.
Ungdomsrådet jobber med å
få en stor vgs ikke mange små
bygg rund om i Kongsberg.
De jobber også med
flyktninger, hvor det blir
opprettet grupper som skal
hjelpe med å integrere
innenfor musikk og sport.
Sigdal: Ingen ting.
Drammen:
Drammen har hatt skisprint
og det er jobbet med å gjøre
drammen mer internasjonalt.
Røyken: Ikke skjedd mye.
Onsdag – barne og
ungdommenskommunestyret.
Det første møtet dette året.
Jobber fortsatt med å starte
et UR.
Modum: Har hatt møte.
Osloturen før jul. Besøkte
Stortinget. Jobber med
skulefruktsak og jobber videre
med kommunereformen.
Hurum: Har fortsatt ikke noe
ungdomsråd, men Neda
fortsetter å jobbet med dette.
Hun har sendt mail/melding
og venter på en møtedato.
Kommunen vi at alle elevene
skal få Ipad, de har begynt
med barneskolene, og skal
fortsette vidre på de ulike
skolene.
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Nore og Uvdal: Jobber med å
lage color run i Rødberg for
allle aldersgrupper.
Skateparken er ferdig. Det
skal bli delt ut kulturstipend.
Hole: Ikke skjedd så mye, men
hele ringeriksregionene skal
arrangere
ungdomskonferanse for alle
ungdomsrådene i denne
regionene. Ingjerd er
konferansier og Mads skal
også delta. Her skal de blant
annet snakke om
kommunereforeme.
3.

Lasse snakker om
fraværsgrense fra
1.august 2016.

Han forteller litt om historikk,
hva ombud jobber med,
definisjonen av ombudsrollen
og hvordan han som ombud
jobber i Buskerud.
Han snakker om loven og om
hovedregelen om føring av
fravær. Nytt 4.ledd i §3-3.
Grunnlaget for vurdering i
fag, hvis en elev har mer enn
10 prosent av timmene i faget
skal ikke få vurdering med
karakter. Eleven kan likevel få
vurdering med karakter
dersom det er dokumentert
at fraværet i mer enn 10
prosent av timene i faget
skyldes slike grunner som er
nevnt i § 3-47 femte ledd
boksav a til f og åttende ledd.
Med denne regelen kan det
komme opp en del
utfordringer som f.eks.
Hvordan sikre lik praksis av
regelverket? –På den enkelte
skole, i hvert fylke, i Norge?
Hvordan skal skolen forholde
seg til elever som er over
grensa? Hva blir grensesnittet
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mellom offentlig og private
vgs?
Hva med elever som bytter
fag i løpet av semesteret?
Hva med vaslingsrutinene?
Hva med
dokumentasjonskravet?
Han anbefaler å ta kontakt
med Eo og å ta kontakt med
stortingsrepresentantene i
regjering.
4.

Kulturkortsaken

Hva har skjedd siden sist?
Forrige torsdag var de på
møte på fylkeshuset. Her
møtte de arbeidsgruppen
som skal jobbe med dette, de
har begynt helt fra bunnen og
bygge opp dette kortet på
nytt. Hoved grunnen til dette
er å øke tilgjengligheten og ….
for ungdom og kultur.
Det ble diskutert om hvordan
dette skal gjennomføres. Det
ble snakket om det skal være
en app, et kort eller at du må
ha med gyldig bevis på at du
er ungdom.
De ble åpnet for innlegg og
forslag fra up som Ingjerd og
Kristoffer tar med tilbake til
arbeidsgruppen for
kulturkort.
Hovedgrunnen for å lage et
kulturkort er å øke
tilgjengeligheten og
interessen for ungdom og
kultur.

5.

Livsmetring som fag

Livsmestring som fag har
BUFT i flere sammenhenger
tatt opp som forsalg i ulike
høringer men det har aldri
blitt tatt opp som sak. Nå er
det flere som har påpekt at
dette kan være veldgi positivt.
Ungdomspanel stilte seg
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positivt til dette og vil jobbet
med dette. Chrisander og
Elena ser seg villig til å gjøre
dette. Det er viktig å få fram
hva som skal gå under dette
faget, og hva det skal
inneholdet.

6.

ØstSamUng

På neste møte som er i mars
skal representantene fra BUFT
jobbe med resten av
ØstSamUng om temat
rådgivningstjenesten.
Ungdomspanelet snakker om
ulike erfaringer og
opplevelser de har med
rådgivningstjenesten i
Buskerud. Dette skal
representantene ta med seg
videre til møte med
ØstSamUng.

7.

Vårmøte

Kasper kommer med forslag
om kulturelt innslag på
vårmøte. Ungdomspanelt
mener det hørtes
morsomt/spennende med et
kulturelt innslag. Neda sier
seg villig til å spille et stykke
på piano som en start på
møte i fylkestingssalen.

8.

Ung data +
ungdomskonferanse

Vi gikk gjennom et valg over
hvilke representaner fra
ungsomspanelt og styret som
skal være med i planleggingen
av ungdomskonferansen. Vi
snakket om muligheten for å
søke om Erasmus+ midler til å
gjennomføre konferansen,
dette blir også et tema på
neste møte.
Ung data og
ungdomskonferanse: Live og
Vetle
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-Ingjerd er vara
Ungdomskonferansen: Kasper
og Elena blir representanter
og vara Neda, Iren og Vilde
9.

De politiske sakene

Alle jobber videre med de
politiske sakene. Alle sakene
skal være ferdig til neste
møte.

10.

Film

Jacob og Vetle gjennomfører
en prosess for å finne ut
hvilke innhold vi vil at filmen
om BUFT skal ha . Vi begynte
å filme noen av klippene og
fortsetter med dette på neste
møte.

11.

Evt
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