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Referat fra møte i Balsfjord ungdomsråd den 09.11.17
Til stede: Peter Paulsen Sander Norheim Laksvatn oppvekstsenter.
Sebastian Fykse og Emil Mikkelsen (Nordkjosbotn skole)
Viktoria Tollefsen og Alexandra Larsen Vara for Sara Norli (Sand skole)
Arne Holmstad og Liam Lundhaug og Joakim Pedersen (Storsteinnes skole),
Gunda Johansen (ordfører) og Alf-Olav Lyngstad (sekretær)
Ikke til stede: Representanter fra Nordkjosbotn vgs.

1.Velkommen v/ Leder ungdomsråd
Presentasjon av medlemmene og runde med status fra skolene.
Laksvatn: Planlegger å arrangere ball. Har ikke egne aktivitetselever. Er greit på skolen.
Nordkjosbotn: 10 klasse vært i Tyskland. Fantastisk innsats under TV aksjon. Samlet 40K. Har
aktivitetselever.
Storsteinnes: Har arrangert TAR uka (Trygghet, Ansvar, Respekt) som var veldig godt mottatt av
elevene og det var gjennomført mange gode aktiviteter. Bla. Ungdom hjelper hverandre,
snekring av gapahuk, fuglekasser, sang etc. Har aktivitetselever.
Sand: Har arrangert aktivitetsuke med fokus “mot mobbing” med bla. Foredrag om nettmobbing.
Det jobber også med å få bygget et varmeskur. Ordningen med aktivitetselver oppleves også som
positivt. De hadde også planer om å arrangere juleball.
Det ble diskutert rundt behovet/ønske om en samordning av ungdomsaktivitetene slik at de ikke
kommer på samme tidspunkt.

2. Informasjon fra ungdommens fylkesting v/Viktoria og Arne
Det hadde vært en bra helg, med foredrag fra psykisk helse og mobbeombudet. Det var også
opplæring med fokus på media og møtekultur. Det var valg av medlemmer til nytt fylkesting.
Det vil bli arbeidet videre med en senere samling for representanter i ungdomsrådene i Troms.
24-26 November arbeides det med en samling for BKT (Balsfjord, Karlsøy og Tromsø)
ungdomsrådene. Den vil bli arrangert i Balsfjord. Arbeidsutvalget jobber videre med dette.
3. Behandling av søknader om støtte til ungdomstiltak.
Ingen saker var meldt inn men, det ble meldt om søknad fra Sand som var underveis. Dette var
evt. støtte til besøk ved stortinget.
Ungdomsrådet vurderer søknaden som et ungdomstiltak som har viktige faglig innhold i forhold
til pensum i 9 klasse trinn. Et slikt tiltak vil også kunne gi positiv fremstilling av Balsfjord
ungdom. Det ble også vurdert at denne aktiviteten har en direkte link mot “Reglementet for
ungdom i Balsfjord ungdomsråd” punkt 3.
Ungdomsrådet besluttet å støtte aktiviteten med Kr. 5000.
Postadresse
Rådhuset
9050 Storsteinnes
Org.nr. 940 208 580

E-post/internett
postmottak@balsfjord.kommune.no
www.balsfjord.kommune.no

Telefon
77 72 20 00
77 72 22 00(Malangstun)

Telefaks
77 72 20 01
77 72 20 02(helsesenteret)
77 72 10 35(legekontor)

Bankgiro
4710 04 00126
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4. Møteplan.
Det ble besluttet at møtedagene skal veksle mellom Torsdager og Onsdager. Dette for å unngå at
det oppstår “store hull” i undervisning i enkeltfag som faller på en ukedag. Neste møte
planlegges 7 Desember.
5.Eventuelt
Aktivitetsdagen til ungdomskolene for 2 å siden opplevdes som positivt for samholdet til
Balsfjordungdommen. Arrangering av en ny aktivitetsdag med flere varierte aktiviteter?
Ungdomsrådet ønsker også en rolle i Bry dæ fremover. De er invitert til oppstartmøte 18.
November på Storsteinnes skole kl 14.00

Alf-Olav Lyngstad
Sekretær i Balsfjord ungdomsråd

Intern kopi til:
Gunn M. Grønås
Gunda Johansen
Roy-Arne Myhre
Jan Einar Johnsen
Trude Bråthen
Yvonne Jakobsen
Karin Friborg Berger
Lillian Pedersen

Økonomi og intern
Ordføreren
Sand skole
Laksvatn Oppvekstsenter
Nordkjosbotn skole
Storsteinnes skole
Rådmannen
Rådmannens stab
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