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Sak

Beskrivelse/Oppfølging/Vedtak
1. Vararepresentant i
BUFT
2. Kort informasjon om
kommunereformen

Ansvar/Tidsfrist/
Merknader

Live forklarer hvordan UP og styret er bygd opp.
Vi trenger flere inn i UP, og vi vil velge 2 stykker inn i
UP på Mandag.
Rina forteller om kommunereformen, og hvordan
ungdommen kan påvirke og engasjere seg i denne.

3. Det politiske systemet

Ragnar Moen: Hva er politikk, og hvordan er det politiske
systemet bygd opp i Norge.

v. Ragnar Moen

4.

Forteller om hvilken rolle elev og lærlingsombudet har,
og hva han får som oppgaver når han begynner i
stillingen 1.juni.
Forteller om samarbeidspartnere for ombudene i
Buskerud.

v. Lasse Narjord
Thue

Introduksjon for det nye
elev- og
lærlingsombudet

5. Ungdomspanelet
informerer

Kristian informerer alle samen om hva UP er, og hva vi
gjør.
Informasjon om Nasjonalt Ungdomsråd (NUR).
Avstemning om Ungdommens Fylkesting i Buskerud
ønsker opprettelsen av et slikt organ, og å bidra i
prosessen.
I oppstartsfasen deltar en representant fra hvert fylke på
nasjonale samlinger.
Når NUR konstitueres kan hvert fylkes delta med
ytterligere en til to representanter. Det velges en
arbeidsgruppe som arbeider aktivt med de nasjonale
sakene mellom samlingene.
Hvert fylke bytter på hvem som er vertskap for
samlingene i regi av NUR. Hvert fylke betaler reise og
opphold for egne representanter. Vertsfylket bistår med å
finne billig overnattingsmulighet, møtelokaler etc.

Kjernesakene våre:
Kollektivtransport sakene: orientering om hva vi jobbet
for og hvordan det gikk.
Psykisk helse:
Frukt og grønt gruppa, skolefrukt inn i alle videregående
skoler.
Helsesøster, lettere tilgjengelig helsesøster.
Ungdomskonferansen, skal ha en konferanse om psykisk
helse, der alle videregående skoler og ungdomsskoler skal
få lov til å delta. Utsatt inntil videre. Tas opp igjen av ny
arbeidsgruppe i ungdomspanelet.

6. Kommunereformen

BSSSC: Forteller om denne organisajonen, hva de gjorde.
De ulike workshoppene, hva gjør de og hva lærte dem.
Rina viser frem prezien som ble laget etter innspillsdagen.
Åpner for innspill om Kommunereformen og
ungdomsdemokrati/ungdomsmedvirkning.

7. Fylkesordfører åpner
dag 2.

Innspillene oppsummeres, og legges til i presentasjonen.
Fylkesordfører Morten Eriksrød åpner dag to i
Fylkestingssalen.

8. Samfunnsengasjement
og samfunnsdeltagelse
blant ungdom.

Frøydis Sund fra Likestillingssenteret på Hamar forteller
om demokratiske valg, og hvordan valg foregår.
Opplæring i å bruke valgsedler.

9. Formidlingsstrategi:
Kunnskapsskolen i
Buskerud

Carsten Øhrn og Kirsti Evanger ønsket innspill om
hvordan Kunnskapsskolen i Buskerud best kan formidles
til ungdom i Buskerud.

Vedtatt ved
akklamasjon.

10. AI-Metoden

Hvordan blir vi gode lyttere? Hvordan gjør vi hverandre
gode? Hva er det å jobbe styrkebasert, slik som de gjør på
Arbeidsinstituttene i Buskerud?

