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Deres referanse

Referat fra møte i Balsfjord ungdomsråd den 9.4.19
Til stede:
Sander Norheim Eliassen og Maja Sol Bomstad Åsgård Laksvatn oppvekstsenter
Emil Mikkelsen og Ruben Rørbakk Nordkjosbotn skole
Sara Nordli og Elias Skoglund (vara) Sand skole
Thor Martin Nyland og Julian Martinsen (vara) Storsteinnes skole
Arne Holmstad Nordkjosbotn vgs.
Alf-Olav Lyngstad sekretær
Forfall: Lena Morso Indrevoll, Gunda Johansen Ordfører
1. Velkommen v/ leder Arne Holmstad
2.Samarbeid rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Som representant for rådet møtte Oddvar Skogli. Ungdomsrådet og rådet for eldre og mennesker
med nedsatt funksjonsevne ser behovet og ønsker å samarbeide. Rådene ser at det kan være
nødvendig med å komme sammen i felles møte 1-2 ganger pr år. Første møte planlegges til høst
2019. Ungdomsrådet vil også informere rektorer og lærere om muligheten til å benytte eldre i
undervisningen der det er relevant. Ungdomsrådet ønsker også å invitere rådet for eldre og
mennesker med nedsatt funksjonsevne til aktivitetsdagen ungdomsrådet planlegger på
Storsteinnes skole 29 Mai.
3. Runde fra skolene.
Medlemmene i ungdomsrådet utvekslet erfaringer fra skolene rundt temaet “mobilhotell” der 2
av skolene sier det går bra med ordningen av oppbevaring av mobiltelefoner til elevene.
Det kom frem at mobilreglene håndheves ulikt og at noen av elevrådene ikke fikk være med på å
utarbeide mobilreglene. Ungdomsrådet mener det er viktig at elevrådene er med når det
utarbeides slike regler for elevene.
4. Framtidig sammensetting av ungdomsrådet.
Ungdomsråd i kommunene blir fra høsten lovpålagt i alle kommunene. Ungdomsrådet foreslår at
sammensettingen vi har i dag fungerer bra og når ut til all ungdom i lokalmiljøene gjennom
skolene (4 ungdomsskoler og 1 vgs)
For en optimal funksjon av rådet er det viktig at ungdomsrådet blir sammensatt så snart som
mulig etter skolestart. Dette vil sikre at medlemmene av Balsfjord ungdomsråd får mulighet å
være med på de kurs og opplæringene som blir gitt i September/Oktober av fylket.
Det foreslås at skolene bør ha kandidater til ungdomsrådet klare til 31 August i skoleåret.
5. Logokonkurranse
Resultat av logokonkurransen ble vedtatt og med 6 mot 3 stemmer. Forslaget fra Polina
Vorobeva ble besluttet å benyttes i en fremtidig logo for ungdomsrådet i Balsfjord.
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Vedtak: Det utbetales kr.1000- til Polina Vorobeva som premie i logokonkurransen.
6. Eventuelt.
6.1 Elevene på Sand skole ønsket å kunne kildesortere skolens avfall og ønsket å ta spørsmålet
om sorteringscontainer opp i spørretimen i kommunestyret.
Resten av ungdomsrådet stiller seg bak forslaget og ønsker at alle skolene i kommunen skal
kunne kildesortere.
6.2 Ønske/behov for flere lovlige skuterløyper i Balsfjord var et tema som ble lagt frem.
Ungdomsrådet stiller seg bak ønsket om flere lovlige skuterløyper i kommunen.
6.3 Neste møte ble bestemt: 30 April kl .10.00 på BULAhuset.

Etter heving av møtet ble det videre arbeidet med planer om en felles aktivitetsdag for
ungdomsskoletrinnene i Balsfjord skolene den 29 Mai.

Alf-Olav Lyngstad
Sekretær i Balsfjord ungdomsråd
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