
 

Dato 12. oktober 

Tid Kl. 09.30 – 14.00 

Sted Sør-Roan skole 

Neste møte 13. november – 9.00 – 14.30 Bakeriet 

 

Til stede 

Ole Nilssen (9.) S-R  x Helena x David 
S. Kjenes (3ST) Åvgs  

x  

Ørjan Bremnes (8.) S-R    x Hannah Edvardsen 
(10.) S  

 x  Ronja Marie Selen 
Myrvold (2ANC) Åvgs 

 - 

Bård-Mathias Skogås  
Harsvik  (9.) B  

 x Maria Nordli 
Løvseth (10.) Å  

 x Nina Edvardsen   x 

Nemi Fjellingsdal (8.) B   x Sigve Hårstad (9.) Å   x Marit Jansen   x 

Gjester     

 

Saker Innhold/konklusjon 

Gat Alle har fått en mail fra Evelyn Larsen. 
Følg oppskriften derfra. 
Trykk på link. Første gang du logger inn er brukernavn og passord det 
samme.  

Bli kjent Navn + farge på tannbørste – sjekk inn 
Still dere opp alder 
Still opp etter høyde 
 

Læringsverktøyet e-
ung. Frist 15. 
oktober 

KS har startet prosjektet «e-ung» for å utvikle digitale læringsverktøy til 
bruk i ungdomsråd. Nå inviterer vi dere som jobber med ungdomsråd til å 
komme med forslag til innhold.  
  
E-ung skal gi kompetanse, inspirasjon og støtte til medlemmene i 
ungdomsråd og til dere som jobber med ungdomsråd. Vi har som mål å 
lansere e-ung under Arendalsuka 2021.  

I arbeidet med «e-ung» har vi i KS hatt møter med deltagere i ungdomsråd 
fra Agder og deres koordinatorer. Vi har fått innspill fra det nasjonale 
nettverket for fylkesungdomsting og fra de som jobber med ungdomsråd i 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. (Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet har blant annet laget veilederen for ungdomsråd). 
Innspillene har gitt oss forståelse for hvilke behov dere har. Det dere ber 
om er kunnskap, ferdighetstrening, innspill til holdnings- og etikkarbeid, 
samt deling av tips og triks. Noen ønsker også å kunne dele erfaringer 
mellom råd og kunne bygge nettverk ungdomsråd imellom. 
 
Frist for å svare er satt til 15.10.2020.  
Vi ber dere om å gi oss deres innspill på Questback. Du kommer til 
undersøkelsen ved å klikke på denne lenken 
https://response.questback.com/ks/xwhfl2r3rl  
(Dersom lenken ikke automatisk åpnes i nettleser, kan du kopiere lenken 
og lime den inn i nettleseren din.) 
Du kan fritt videresende lenken til undersøkelsen til medlemmene i 
ungdomsrådet. Da kan alle medlemmene i ungdomsrådet svare hver for 

https://response.questback.com/ks/xwhfl2r3rl


 

seg. Kanskje kan du kopiere og bruke denne teksten i boksen til 
medlemmene i ditt ungdomsråd? 
 
Konklusjon:  
Vi svarer som felles ungdomsråd, og går gjennom spørsmålene i lag i dette 
møtet.  
 

Ung i Åfjord – uke 10 Utvalgsmøte 13.oktober. 
Sak/søknad om midler skal legges fram når budsjett vedtas den 10. des 
Nina har laget et forslag som sendes budsjettnemda 
 

Søknad til Ung i 

Åfjord 2021.docx  
 
Forslag på artister/aktiviteter: 
Odd Ivar  - fra Leksvika (Youtube)  
Stian Norway (youtube) 
Tappelino (Youtube) 
Ole Wold – Youtube 
Aktivitetsdag - både for mellomtrinn og ungdomstrinn 
Stjørna Heimbrentslag  
Kygo 
DDE 
Alan Walker 
Kjell Elvis 
Tema: idrett, pubertet, gaming, livserfaringer 
Frosk – tema 
Herman Flesvig  
Astrid S 
Sigrid 
Gretha Thunberg 
Fredrik Åsbø – drifter 
Paintball 
 
Tema: klima 
Klimavennlige tiltak 
Matsvinn 
Skrotskulpturer 
Gjenbruk 
 
 

Konklusjon: vi googler etter artige miljøvennlige 
influencere/artister. Legger forslagene inn på messenger: 
Ungdomsråd 2020-2021. Jobber videre med saken på 
neste møte. 

ABSOLUTT Møte/informasjon i styringsgruppa 15. oktober klokka 9.00 – 10.00 
Oppstartsmøte på teams 12. november. 

Konklusjon: Marit sender møtelink på epost. 



 

Logokonkurranse Hannah, Ylva (leder og medieansvarlig har sett gjennom alle bidragene 
som kom inn. Vi fikk inn: 126 
VI plukket deretter ut 5 som vi la ut til avstemming i Ungdomsrådet. Til 
sammen var det over 100 som var inn og stemte.  
Vinner ble: Andrea Sundgård, 10. klasse  - Stoksund 
Nina skriver oppstørrelser.  
Vi må takke for alle bidrag? Takkebrev som kan henges opp på 
oppslagstavlene rundt omkring? 
 
Se linken for de hettegenserne vi har for salg:  
https://www.blaklader.no/nb/produkt/33961048-hettegenser#8800 
Farger: marine, svart eller grå. 
Veil. utsalgspris: 449.- kr/stk + mva  
  
Pristilbud Ungdomsrådet: 350kr/stk + mva 
  
Logo: Pris på logo kommer i tillegg. Prisen avhenger av størrelsen på 
logoen samt produksjonsantall. 
Når dere vet hvordan logoen skal se ut får vi en fil/ bildefil  på den fra dere 
og bestiller opp for påtrykk på gensere. Vi trykker dem her i Åfjord når vi 
får logoene fra produsenten + har fått genserne.  
Logoen trenger ikke å være helt fiks ferdig – hvis dere har et motivforslag 
+ tekstforslag hver for seg, så kan dette settes sammen når vi lager selve 
logoen. 
  
Ca priser, eksempel: liten logo som åfjord kommunes pr i dag (som er 
bestilt i stor mengder) koster ca 20kr/stk +mva påsatt. 
 

Turne – torsdag 29. 
oktober 

Turneplan: 

 Årnes 8.15 

 Stoksund 8.45 – 9.30 

 Åset 10.00 – 10.30 (kan trinnet samles? Aula) 

 Brandsfjord – 11.00-11.30 

 Roan – 11.45 – lunsj i Roan 

 Sør-Roan skole 12.30 – 13.00 

 Retur Åset – 13.00 
 
Ole, Ørjan, Nemi, Bård-Mathias, Sigve, Maria, Ronja, Nina og David møter 
på Årnes. VI går på bussen og møter Ylva og  Hannah i Stoksund. VI 
avslutter på Sør-Roan, og da kan Ole og Ørjan bli igjen. Resten blir med på 
retur, og går av etter hvert som det passer…. 
 
Vi spiser samlet på kroa i Roan. Meny:  
 
Det er ikke tid til å besøke videregående denne dagen, men hvis vi ønsker 
det, så besøker vi Videregående 13. november – når vi har neste møte i U-
råd? 
Forhåpentligvis vil vi ha gensere med ny logo klare til da. 
 
Jeg har lagt inn en PP som vi kan bruke når vi skal presentere. Den må vi 
gå gjennom og lage ferdig! 

https://fosenskole.sharepoint.com/sites/Ungdomsrdfjord/Shared%20Documents/General/Konkurranser/Logokonkurranse/TUSEN%20TAKK.docx
https://www.blaklader.no/nb/produkt/33961048-hettegenser#8800
https://fosenskole.sharepoint.com/sites/Ungdomsrdfjord/Shared%20Documents/General/Turne/Turne%2029.%20oktober.pptx


 

Alle må sende et bilde til Hannah – av seg selv. Kan også sendes på 
messengergruppa. Navn, alder, skole, verv. Må sendes til Hannah innen 
fredag 16. oktober.  
1610he@fosenskole.no  
Hannahyvonneedvardsen@gmail.com  
 

Drop-out Cathrine Berglund Andersson, folkehelsekoordinator vil si litt om stillingen 
sin og så kan vi drodle rundt tema drop-out og fritid. 
Hvilke tiltak kan Ungdomsrådet tenke seg? Hva mangler? Kartlegging – 
Forms  
Møteplass 
Friluftsliv 
Cathrine kommer på neste møte! 
 
Paintball 
Mer enn fritidsklubben – lavterskel  
Utekontakter 
Rutetilbud senere buss på torsdager (Roan/Stoksund) Rundt 21-22 
Bueskyting 
 
UNG I ÅFJORD 
Handler mye om informasjon – hva har vi i kommunen fra før 
Idrettslag (handball, fotball) - Marit 
Squash  
Kulturskolen (zumba, dans, instrument, edm, lydteknikk mm) 
Skytterlag – med inne- og utetreninger 
Fritidsklubb - Hannah 
Motorklubb - Nina 
Motorcross  - Maria 
Klatring -  
Turn - Maria 
Skigruppe -  
Speider - Sigve 
Skolelag (akta) - Hannah 
4H – Bård Mathias 
Ungdomsklubb – By - Nina 
Treningssenter – Maria – Bård Mathias 
Zumba - Hannah 
Jeger og fisk - Sigve 
Idrettslag – Stoksund og Roan (Roar Harbakk, ) 
Volleyball - Ole 
Kor – Håp, blandakoret - Marit 
Janitsjar -  
Skolekorps - David 
 
Ungdomslaget kan lage en oversikt –  
Facbookgruppe 
 
FINNE UT: 
Hva kan de tilby ungdom fra 8. Klasse 
Pris på tilbudet 

mailto:1610he@fosenskole.no
mailto:Hannahyvonneedvardsen@gmail.com


 

Kontaktperson 
 
 
 
 

Skoleruta Retningslinjer 
Skolerutas start- og sluttdato: 
Av hensyn til foreldre med barn i både grunnskolen og videregående skole 
bør skoler i samme kommune ha samme start- og sluttdato for skoleåret. 
 
Skoleskyss: 
Med hensyn til skoleskyss må de videregående skolenes behov for en 
fleksibel organisering av skoledagen koordineres med grunnskolens behov 
i samme kommune eller i samme skoleskyssregion der flere kommuner 
samarbeider om skoleskyssen. 
 

Faste uker for ferier og planleggingsdager: 

 Høstferie legges fast til uke 41 

 Vinterferie legges fast til uke 8 

 Fast planleggingsdag onsdag uke 48* 

Skolerute 

20212022.docx  
 
De siste dagene på skolen er lite skole/mye kos. Bedre da å ha to 
langhelger i mai og en ekstra fridag i påska. 

Skolestruktur 

ÅF_Infoskriv 

skolestruktur_korr 2.pdf 
 
Hva tenker Ungdomsrådet om barnehage- og skolestrukturen? 
 
Nemi: ønsker ingen forandring. Både liten og stor skole er bra. Positivt at 
store hjelper små (å ha barnehage i skolen) 
Bård-Mathias: Trenger større plass på Brandsfjorden. Ønsker at det skal 
bygges på.  Jobbe med uteområdet samtidig. Være en annen plass mens 
det bygges om.  Kan gjerne bli flere. Sør- Roan er velkommen. 
David: miljøet på stor skole – passe greit. Kunne vært bedre. Kunne slått 
sammen flere skoler for å fått til større miljø. En større ungdomsskole 
hadde vært ok. Kan godt ligge i nærheten av vgs. Ved å ha nærhet til vgs, 
så er det enklere å velge rett. Hospitering på vgs. Skulle vært mer av det! 
Sigve: usikker, men… Det er greit med stor skole. Passelig størrelse. Jo 
mindre klassen er, enklere å få hjelp av en voksen. Med større 
ungdomsskole trenger ikke klassene bli større. 
Maria: positivt at U-skolen ligger i nærheten av VGS. Kan være positivt å 
slå sammen de minste skolene.  
Ørjan: liker det som det er nå. Ungdomsskolen kan bli felles for alle i 
nærheten av vgs.  



 

Ole: bedre å få større miljø – mer samla. Det er ei utfordring med at 
Brandsfjord vil ha skolen nære Brandsfjord, De på Sør-Roan ønsker den 
nær Sør-Roan. Sumstad? Kan godt være en skole i Roan, men utfordring 
med beliggenhet må løses.  
Hannah: felles U-trinn. Slitsom med så få, flere muligheter…Også flere 
muligheter med fritidsaktiviteter på kveldstid. Bedre å få skole med elever 
på samme trinn – i og med at mange lærere kjører med bøker/pensum 
(ikke kompetansemål) 
Helena: liker det som det er nå, men ikke dumt å tenke felles 
ungdomsskole.  
 
Skal det bli felles u-trinn, så må alle få nye klassekamerater.  
 
Ungdomsrådet mener 
Det kan være aktuelt med en ungdomsskole ved vgs., men da må klassene 
bygges på nytt. Gode veier og gode busser. Tilrettelegging for 
kveldsaktivitet.  
 
Marit oppsummerer og legger ut på messenger. Kommenter tommel opp 
eller skriv inn mer.  
Ta med saken inn til elevråd. 

Saker fra skolene Inger saker… 

Adventskalender Har alle tatt bilder? 

Ta bilder fra området der du bor. Send til mMrit på 
messenger eller mail  innen 25. oktober 

Nytt fra FM 

Presentasjon 

ungdomsrådsamling 30.09.20.pdf 

Hodebra 

30092020.pdf  

Klimaomstillingsarbei

d - presentasjon Vegard Sem.pdf 
 


