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NR.

SAK

BESLUTNING

1.

Hva har skjedd siden
sist?

Vente til UP

Godkjenne sakslister
og referat

Ingen invendiger

Evaluere vårmøtet

Det sosiale fungerte veldig bra. Tror alle
hadde det bra.

ANSVAR/FRIST

Flinke foredragsholdere, utenom noen som
gikk litt sakte.
Bra med uteaktivtet – godt med et avbrekk
Synd at politikerene ikke møtte opp. De
som stilte var bra og flinke, opplegget på
mandag fungerte godt selv om det ble
forandringer rett før.
Spørsmålsboks – ha spørsmålsboks der
ungdommen kan stille spørsmål til
politikerene.
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Panelet eller «spørrerunden» til
politikerene fungerte veldig godt.
Det sosiale på kvelden hjelper de nye å
komme inn, inkluderingen fungerer godt.
Oppsettet på vårmøtet fungerte godt. Mer
møterelatert enn mange foredragsholdere.
4.

Kjerneområder

Vil vi ha et kjerneområde eller vil vi jobbe
med saker på tvers av hovedområdene. Å
ha ett kjerneområde kan ha noen
begrensninger.
Vi synes det høres lurt ut å ha ett
kjerneområde – da blir det mer
strukturert. I fremtiden kan vi kanskje
velge to kjerneområder.
Høre med UP hva de mener, fordi det er
de som jobber med sakene. Vi jobber
bare indirekte med sakene.

5.

Mobilbruk

For mye mobilbruk under møtene. Minne
UP på reglene vi bestemte.
AI-kort. Skal vi bruke disse kortene på UP
under presentasjonene. Vi vil først prøve å
gi tilbakemeldinger ute kort, for å se om
det fungerer. Ha noen kort som inspirasjon.

6.

Varaer

Hva skal varaene gjøre?
- Ta bilder
- Skrive Facebookinnlegg
- Ta videosnutter
- Småting som vi sitter igjen med
etter møtet, kan varaene gjøre
under møtene.
- Leserinnlegg

7.

Besøke
ungdomsrådene

Fikk svar av mange kommuner, og det ble
borte i alt. Vi går gjennom hvor vi har
representanter og lager opplegg i august.

8.

Ungdomskonferansen

På forrige møte. De bestemte hvem av
foredragsholderene som skal få komme,
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tidsplan, slagord - #skamløs – et bra navn.
Planlagt videre møter og laget foreløpig
plan.
9.

Instagramkonto

Teknologien har utviklet seg, og nå går det
ann styre to instagramkontoer fra en
konto. Er det lettere å nå ut ungdommen?
Kommer vi til å bruke denne kontoen?
For: 3
Mot: 0
Avholdene: 1
Konto og passord blir laget i dag

10.

Rådgivningstjenesten
og østsamung

Rådgivningstjenesten var temaet i
østsamung. Burde UP jobbe videre med
denne saken?
Tre nøkkelord: kunnskap, tilgjengelighet og
kompetanse.
Det er opp til UP, siden det er disse som
jobber med politiske saker. Det må være
interesse i UP. Vi kan skrive en positiv sak
om vi ikke ha dette som en politisk sak.

11.

Vara for Mads

Ingjerd er vara for Mads

12.

Aktiviteter etter
middagen

Det er fellesaktiviteter etter møtene.
Denne ordningen er litt for streng. Det er
smart på vårmøtet, årsmøte og første UPmøte, siden da skal alle bli kjent. Er det
greit at det blir litt «friere» på kveldene.
Under forutsetningene at styret tar et
ekstra grep om at alle blir inkludert, og
alltid oppdaterer andre om det skjer noe,
kan vi ha det friere på kvelden.

13.

Likestilling /
likestillingsutvalget

Likestillingsutvalget har invitert leder av
BUFT og leder av EO. Hva skal Jørgen ta
med seg til dette utvalget?
- Ulike kjønnsidentieter i
seksualundervisningen
- Likestilling
- Kjønnskvotering
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14.

Ungdata

Har hatt møte. Spørsmålene skal lages.
Bruker ungdomsbedrifter til å lage
spørsmål

15.

Nasjonal
transportplan barn
(-og unges) kapittel

Regjeringa jobber med å lage en nasjonal
transportplan. Vil ha innspill fra
ungdommer og hva vi mener.

16.

Valgkomite

Hvem tenker vi som valgkomite på
årsmøte? Skal valgkomiteen lage en
innstilling?

17.

Eventuelt

Årsmøte: demokratiskolen.
Årsmøte burde heller holde seg mer til
årsmøtet, og ikke så mange
foredragsholdere. At første UPmøte(november) heller blir mer
demoratiskole. Dette vil skape bedre tid på
årsmøte til å jobbe med saker og ha
årsmøte.
Evaluering av internasjonale sammarbeid
Ungdommens Fylkesting eller navn på
sakene? På sakene fremover skal det stå
Ungdommens Fylkesting i Buskerud og
navnene på de som har skrevet sakene.
1 sak fra HUU
- Livsmestring i skolen. Oppfordrer
BUFT til å si noe på saken som er
på Stortinget. Vil vente og høre
hva Stortinget mener før de jobber
videre med saken.
Elevtjenesten
Hovedutvalget er enstemmig for en
utvidelese for elevtjenesten i Buskerud.
Vi bør få en vane: for alle møter burde vi gå
gjennom hva som skal opp i hovedutvalget
og er dette noe som handler om oss og
som vi kan jobbe med.
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Hva skal folkene på ungdomskonferansen
skal snakke om?
- Identitet og selvbilde
Fraværsgrensen
Prøveordning
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