
 

Dato 7. mai 

Tid 08.30 – 14.15 

Sted Bakeriet 

Neste møte  

 

Til stede 
Ole Nilssen    X Ylva Bjerkan Refsnes     X David S. Kjenes    X 

Ørjan Bremnes    X Hannah Edvardsen    X Ronja Marie S. Myrvold    X 

Bård-Mathias S. Harsvik    X Maria Nordli Løvseth    X Nina Edvardsen    X 

Nemi Fjellingsdal    - Sigve Hårstad    X Marit Jansen    x 

Helen L. Skjeggestad   x         

Gjester     

 

Saker Innhold/konklusjon 

Hva har skjedd i 
elevrådene siden 
sist? 

Sør-Roan: 
Har hatt møte. Saker: nytt utstyr til skolekjøkken, uteområdet.  
Brandsfjord:  
Har hatt møte. Saker: Psykisk helsedag. Pride neste år.  
Åset: 
Har ikke hatt møte. Det som var planlagt ble avlyst. 
Åfjord videregående: 
Sist vi hadde elevrådsmøte var når vi hadde ungdomsrådsmøte.  
Stoksund:  
Har møte i dag (7. mai). Har blitt spurt i forkant om meninger til saksliste. 
 
Konklusjon: Viktig at skolene har møteplan, og at møtene legges i forkant 
av ungdomsrådsmøtene (U-råd har møteplan klar etter 1. møte høst). 
Viktig at de som er med i U-råd har mulighet til å være med på møtene i 
Ungdomsrådet, og at elevråd og ungdomsråd ikke kolliderer.  Vi skjerper 
inn rutinen til neste år når det gjelder å sende inn referat fra 
elevrådsmøtene i til Marit/Nina. Vi evaluerer året og veileder i juni i lag 
med elevrådskontaktene. 

Hva er nytt fra rådet 
for helse/oppvekst, 
kommunestyret? 

Barnehage – Vik/Bessaker, avdeling under Brandsfjord. 5 barn fra høsten. 
Forslag om å flytte barna til Brandsfjord. Skal opp til behandling i 
kommunestyret i juni.  
Rammeplan for SFO – forskrift (lov), trer i kraft 1. august. 
Ansettelser – mange ledige stillinger i barnehage og skole. 
Ansettelsesrunde nå. 
Skolestruktur – landes i aug. 2022. Forslag er nå ute på anbud. Skal være 
ferdig i august. Deretter blir det informasjonsmøter/folkemøter om ulike 
valg.  

Psykisk helse – høst 
2021 
 

Skolene setter av to dager til Psykisk helse i høst. (Ses i forbindelse med 
Pride?) 
Hvordan kan skolene jobbe med psykisk helse disse to dagene for å 
forebygge ensomhet og utenforskap?  
Tips til hva Ungdomsrådet kan gjøre, bidra med:  

• Forslag til filmer om psykisk helse – bedre enn om noen 
snakker.  

• Adil Kahn – motstand = styrke. Trøndelagsturne i uke 35 (30. aug-. 
For ungdomstrinn og vgs. (Nina sjekker ut) 



 

• Bruke ulike sangtekster – hva vil sangen si? 

• Helsesista og Aksel Frønes – digitalt? 

• Linnea Løtvedt, Sara Høydal, Nelly Krogstad, Amalie Olsen, Joakim 
Kleven. 

Konklusjon: Denne saken tas opp til høsten. Da inviteres også 
helsesykepleierne i Åfjord på det første møtet. De ønsker tettere 
samarbeid. 

Rutine for 
medvirkning 

Rutine for 

medvirkningsordningene (002).docx
 

Skal behandles i kommunestyre 12. mai. Innspill fra U-råd. Hvordan sikre 
at punkt 1 blir gjennomført? Opp til neste års ungdomsråd å følge opp 
saken! 
 
Uttalelse fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne: 

Uttalelse til Åfjord 

kommunes rutiner for medvirkningsordninger.docx
 

Årsmelding til 
kommunestyret 

Gjennomgang av alle møtereferat og hukommelse. Punktvis liste over det 
vi tenker må med. 
Tas med som informasjon i neste utvalgsmøte, starten av juni. 
Sendes medlemmene i U-råd for kommentering. 
Om ingen kommentarer kommer, er årsmelding enstemmig vedtatt. 
 
Konklusjon: Marit skriver ferdig årsmelding og sender Vibeke. 

Ice breaker Tar etter behov i løpet av møtet (Flytte plastkopper med ballonger) 

Spørreundersøkelse 
om barn og unges 
fritid på Forms 

Rådet gjennomfører undersøkelsen 
Vi sender lenka ut på skolene og ønsker svar fra alle elevene i 5. – 10. 
klasse, samt fra elevene på videregående. Frist: 
Infoskriv:  
https://forms.office.com/r/25UXetvn8B  
 
Introduksjon:  
Presentasjonen må gjennomgås av lærer. Elevene kommer ikke til å lese 
det. Lærer må forklare forskjell på organisert (du må melde deg på) og 
uorganisert.  

1. Vidt spørsmål?  
2. På annet – egen rute. Må også ha ingen som alternativ. Fjern Jeger 

og fisk. Fritidsklubb må med 
3. Må ha med aldri 
4. Andre – ha med tekstboks (kan være online) 
5. ok 
6. Pris, tekstboks annet. Tilbud (mulighet) må forklares 
7. ok 
8. Deltar på 
9. trives eller ikke trives (to spørsmål) 
10. ok 
11. usikker heller enn vet ikke 
12. ok 
13. ok 

https://forms.office.com/r/25UXetvn8B


 

14. Fjerne 14 
15. ok 
16. fjerne  
17. ok 
18. ok 
19. ok 
20. Sosiale media (snap, instagram, facebook) 

Kommunens hjemmeside 
Besøk/informasjon på skolen 
Sekkepost/foreldre (infoskriv om tilbud som finnes) 
Annet (svarrute) 
 

21 Når mener du fritidsaktiviteten bør foregå 
      Rett etter skolen (15 – 17) 
      Ettermiddag (17 – 19) 
      Kveld (19 – 22) 
22 eventuelt hvilken aktivitet (tekstboks) 
 
Til vgs: bor du på hybel? 
 
Konklusjon: 
Sende ut undersøkelsen i uke 19. Be om at undersøkelsen blir gjennomført 
21 og 22. (18.-28. mai). Tar 10 minutter. 5. trinn til 10. kl. + 1.-3. vg. 
Har du tips til å hvordan få flere med i organisert og uorganiserte 
fritidsaktiviteter.  
 
 

 

Søknader 

Ungdomsrådet.pdf

 
Kriterier 

Ungdomsrådet har mulighet til å gi støtte til tiltak som kan 

styrke oppvekstmiljøet til barn og unge i målgruppen 0-20 

år. 

• Barn og unge skal være med i arbeidet med 

planlegging og gjennomføring av tiltaket, gjerne være 

søknadsskrivere. 

• Tiltakene skal være av begrenset varighet og skal ikke 

brukes til ordinær drift. 

• Pengene kan brukes til mindre engangsinvesteringer, 

men skal ikke medføre kommunale driftskostnader 

• Pengene kan brukes til leie av instruktører til 

bestemte kurs eller aktivitetstiltak av begrenset 

varighet 



 

• Hvis ungdomsrådets midler ønskes brukt til 

utbedring av kommunal eiendom, må dette avklares 

med Åfjord kommune før gjennomføring (eks. 

badeplass, lekeplass og lignende) 

 

Konklusjon: 

Vi synes dette var et fint tiltak, som helt sikkert er med på å styrke 
klassemiljøet. Ungdomsrådet velger å støtte utgiftene dere hadde til pizza, 
(maks søknadssum), til dette arrangementet. Utbetales ved å vise 
kvittering.  

Verdensdagen for 
psykisk helse 

Helsesykelpleierne ønsker gjerne å komme på 1. møte i U-rådet til høsten 

Skyss 

Skannet på en 

flerfunksjonsskriver fra Xerox.pdf
 

Gruppearbeid 
Sendes Bjørn Olden og Jan-Ole Pedersen for kommentarer 
 
Det var i utgangspunktet 12 regler. 
1 Vis busskort uoppfordret 
2 Bruk sikkerhetsbelte (påbudt) 
3 Ikke forstyrr sjåføren under busstur. Ikke bråk unødvendig! Bruk 
innestemme! 
4 Plasser sekk nær deg, så den ikke er i veien for andre. 
Midtgang/handicapplass skal være ledig. 
5 Bussen fylles opp med 1. klasse fremst til 10. klasse bakerst  
6 Søppel skal puttes i søppelkasse, eller tas med hjem 
7 Trykk bare på stoppknappen hvis du skal av 
8 Stå i ro ved holdeplassen til bussen står i ro/har stoppet 
9 Ikke kryss veien før bussen har kjørt og du har god oversikt 
10 Alt hærverk må erstattes og kan politianmeldes  
11 Vær mot andre slik du vil at de skal være mot deg 
12 Brudd på regler vil føre til advarsel. (Olweusregler, konsekvenstrapp) 
 
Konklusjon: 
Plakat med regler sendes til Trønderbilene og skolene for kommentering 
Reglene må informeres om i klassene, ikke bare henges opp! 
Viktig at bussjåfør passer på at reglene overholdes.  
Reglene på baksida av busskort? 
 

Hva må neste uråd 
ta tak i 

• Turne må tas så tidlig som mulig 

• Bussregler – presenteres ved skolestart 

• Mobilregler –  
11. Bruk av mobiltelefon skal ikke forekomme i undervisningstida. I 
spesielle tilfeller kan lærer tillate bruk av mobiltelefon, men denne 
tillatelsen gjelder da kun den eksplisitte tidsramma tillatelsen omhandler. 



 

• Inne i friminutt – felles regler 

• Verdensdagen for psykisk helse 

• Ung i Åfjord 

• ABSOLUTT – barn og unges fritid 

GAT Hjelpe de som ikke har fått lagt inn møter… 

Sosiale media Pålogging 

• Vi har gitt støtte etter vår 1. søknad 

• Spørreundersøkelse om barns og unges fritid på Forms 

• Takker for oss – 11. juni – med bilder fra i dag.  

Evaluering av 
elevråd/ungdomsråd 

Evaluering Sør-Roan 
Evaluering Brandsfjord 
Evaluering Åset 
Evaluering Åfjord videregående 
Evaluering Stoksund 
 
Konklusjon; 
Alle U-rådsrepresentantene evaluerer arbeidet med elevråd, ungdomsråd. 
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