
 

Dato:  13. november 

Tid:  8.30 - 14.30 

Sted:  Bakeriet 

Neste møte:  16. des. 

 

Til stede 

Ole Nilssen (9.) S-R  
x 

Sanna Helena F. 

Gabrielsen  
x 

David 
S. Kjenes (3ST) Åvgs  

x 

Ørjan Bremnes (8.) S-R   
x 

Hannah Edvardsen 
(10.) S  

x 
 Eirin Mørreaunet 
(vara) 

x 

Helen Larssen 
 (8.)  

x 
Maria Nordli 
Løvseth (10.) Å  

x 
Nina Edvardsen  

x 

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

Bard-Mathias Skogås Harsvik x     

Gjester     

 

Saker Innhold/konklusjon 

Ice-breaker En powerpoint med utsagn om nettmobbing. Praten ble god, og vi ble enige om å ha 

mobbing som tema på neste møte. Dette passer godt, da alle skolene har 

gjennomført Olweusundersøkelsen nå i høst.  

Betraktninger om Olweusundersøkelsen:  

 Noen i rådet mener at undersøkelser ikke blir tatt seriøst blant ungdommene.  

 Det blir heller ikke forklart godt nok viktigheten av undersøkelsen. 

 Kan være utrygt å svare i klasserom da de andre kan se hva du svarer, og 
tiden man bruker kan også si noe om hva man har svart.  

 Problemer med favoriserte elever.  

 Det blir snakk om undersøkelsene i ettertid blant elevene. 

 Man har ikke tillit til lærerne og derfor sier man ikke sannheten.  

 Spørsmålene kan være vanskelig å svare på, bør være mer spesifikke.  

 Fare for å arve negativ kultur, når voksne ikke tar tak i for eksempel 
språkbruk fra de eldre klassene. 

 Større problem med trakassering enn direkte mobbing. Kanskje skal fokus 
settes mer på dette og ikke kun mobbing?  

 Noen mener enkelte voksne har negative holdninger og bruker ord som ikke 
er greie og bruke. 

GAT Får alle til å logge seg inn i GAT? Er møtegodtgjørelse mottatt? 
Det varierer litt enda om alle har fått møtegodtgjørelse. Evelyn jobber med saken, og 
ønsker å få alle i system til jul. Noen må også registrer frikort, eller dele opp frikortet 
sitt. Om de ikke gjør det, så vil de bli trukket 50 % i skatt. (Dette vil de uansett få igjen 
til neste år) 

Evaluering U-
turne 

Stoksund: Det var artig. Greit å få informasjon om hvordan det er å være i u-råd. Ikke 
alle visste hva U-rådet står for. Kan være lurt at alle medlemmene i rådet er forberedt 
på det som skal sies.  
Sør-Roan: Fint å informere om hva U-rådet står for. 
Brandsfjord: Tror ikke elevene brydde seg så mye. Presentasjonen var grei.  
VGS: Gikk ganske bra. Fint å informere hva rådet holder på med og står for. 
Informerte også litt om hvordan Åfjord blir ledet, kan være mange som ikke vet det.  
Åset: Enig med overnevnte.  
Nina: Greit med en annerledesdag.  



 

Konklusjon: Dette er noe vi bør fortsette med! Det er viktig å informere om hvem vi 
er, og hva rollen vår er i kommunen.  
 

Gensere  Vi er fornøyde. Fine gensere, gode og varme! Fin «reklame» for U-rådet. 

Skolerute Åset: Likte nr. 2 best. Vil heller ha fri på sommeren eller å slutte tidlig til jul.  
Brandsfjord: vi ønsker en fridag etter nyttår – 3. januar.  
Sør – Roan: godt med god lang juleferie. Alternativ 1 
Stoksund: godt med god lang juleferie. Likte alternativ 1. Godt med en eller to 
fridager etter nyttår 
Alternativ 1: 6 
Alternativ 2: 3 
 
Konklusjon:  
Da går vi for alternativ 1. 
- Godt med lang juleferie 
- Skulle ønske at mer av ferien lå etter jul (juleferien)  
Marit sender høringsuttalelse til Reidun (gjort 16. nov. 2020) 

Ung i Åfjord Nina har renskrevet søknaden, og Maria har skrevet under. 
Kultur, Idrett og frivillighet – tatt med inn i formannskapet på onsdag. De skal lage sitt 
budsjettforslag. Vi vet ikke resultatet, men ingen var negative. 
 
Innhold i uka: 
Tema kan være fysisk aktivitet og helse? Miljø?  
Aktuelle bidragsytere: Funkygine, Andreas Wahl (folkeopplysnigen, Med livet som 
innsats), Herman Flesvik 
Uka kan starte med UKM – Ung i Åfjord blir da i uke 11.(Åset har prøvemuntlig i uke 
10.) 
 
Videre arbeid fram til neste møte 16. des.:  
Maria kontakter – Funkygine 
Sigve og Nina: Andreas Wahl 
Hannah: Herman Flesvik  

Drop-out 
12.00 

Cathrine Berglund Andersson, folkehelsekoordinator vil si litt om stillingen sin. Hun 
kunne dessverre ikke komme, da hun var syk. 

 Refleksjon rundt ungdom og fritid 

 Hvilke tiltak kan Ungdomsrådet tenke seg? Hva mangler? Kartlegging – 
Forms? 

 
Hva ønsker vi? 

 Paintball 

 Flere steder enn fritidsklubben – lavterskel  

 Utekontakter 

 Rutetilbud senere buss på torsdager (Roan/Stoksund) Rundt 21-22 

 Bueskyting 
 
UNG I ÅFJORD – område på kommunens hjemmeside/facebookside 
Handler mye om informasjon og kommunikasjon – hva har vi i kommunen fra før? 
 
https://foreningsportal.no/  
 

 Idrettslag (handball, fotball) – Marit 

https://foreningsportal.no/


 

https://www.afjordil.no/portal/arego/club/918/sport/1/36523  

 Squash : Jan Ove Berdahl  

 Kulturskolen (zumba, dans, instrument, edm, lydteknikk mm) Åfjord 
Kommune, Brian Rånes 

 Skytterlag – med inne- og utetreninger Herfjord/By/sørdalen - MARIA 

 Fritidsklubb – Nina Edvardsen 92629904, åpent tirsdag for ungdomstrinn og 
vgs tirsdag 15-19 og torsdag 19-22. Mellomtrinn torsdag kl 15-18:30 

 Motorklubb – Kontakt Åge Frønes - 469 44 067, åpent tirsdag og torsdag 19-
22 

 Motorcross  - MARIA 

 Klatring – Vegard Strøm, jørn Berdal - Åfjord idrettslag 

 Turn - MARIA 

 Skigruppe – Sigve Storvold 

 Speider – Ingrid Gauslaa Hårstad, flere grupper, annenhver uke ca 

 Skolelag (akta) - Ingvill Hoås Butli – 984 60 238 samling onsdag i 
oddetallsuker 

 4H – Roger Gjessing, Randi B Andersen, annehver uke 

 Ungdomsklubb – By – Arnold Stjern – 97979943 - 1 gang per mnd 

 Treningssenter – YOLO: Toril Normann døgnåpent, frå 15 år og oppover 200 
per mnd. Krampa gym: Wenche Winther, døgnåpent 100 per time  eller 300 
per mnd/2000 per år – Bård Mathias 

 Zumba – Zin mitch på YOLO 2-3 ganger i uka, 70 per gang eller per mnd 300 

 Jeger og fisk – Karsten Stjern 958 73 696, ingen fast aktivitet  

 Idrettslag – Stoksund og Roan (Roar Harbak, ) 

 Volleyball – Tomas Ege, på sør roan skole - torsdag kl 19 frå 13 år - gratis 

 Kor – Håp: Arnhild Saltbones, blandakoret Ingunn Løberg -  

 Janitsjar - Kjell Ove Aaberg, 926 04 553 

 Skolekorps – Axel Frønes 900 89 469, mandag 

 Breddefotball: Sør-Roan skole, tirsdag kl 19 
 
Konklusjon:  
Til neste møte skal de som har fått oppdrag finne ut: 
- Hva kan laget, foreningen tilby ungdom fra 8. Klasse 
- Når skjer aktiviteten 
- Pris på tilbudet 
- Kontaktperson 

 
Satt all info i system/tabell 
Snakke med it ansvarlig i kommunen om å få et domene på kommunens hjemmeside 
som heter www.ungiafjord.no, lage en åpen facebookgruppe med samme navn, 
reklamere på instragram/snap  

Advents- 
kalender 

Har 5 bilder fra Sør-Roan 
Har 5 bilder fra Brandsfjord 
Har 2 bilder fra Åset 
Konklusjon: 
De som ikke har sendt bilder gjør dette innen 
søndag 15. november - siste frist – mail til Marit, eller messenger 

Skole-
struktur 

https://fosenskole.sharepoint.com/sites/Ungdomsrdfjord/Shared%20Documents/Ge
neral/Skolestruktur/Skolestruktur,%20Åfjord%202020.docx 
 

https://www.afjordil.no/portal/arego/club/918/sport/1/36523
http://www.ungiafjord.no/
https://fosenskole.sharepoint.com/sites/Ungdomsrdfjord/Shared%20Documents/General/Skolestruktur/Skolestruktur,%20Åfjord%202020.docx
https://fosenskole.sharepoint.com/sites/Ungdomsrdfjord/Shared%20Documents/General/Skolestruktur/Skolestruktur,%20Åfjord%202020.docx


 

Brandsfjord: flere tanker…ha det som det er, eller ny skole på Straum. Noen synes 
det er for langt å dra til Åset. Man kan bygge nytt på området der Brandsfjord skole 
ligger i dag. Ønske om varmlunsj/kantine. 
VGS: elevrådet har sett tegninger fra den nye videregående 
Sør Roan: Langt for de i Bessaker og Skjøra om skolen ligger i Sør Roan/Brandsfjord 
Ikke kommet frem til noe annet alternativ i forhold til plassering. 
Stoksund: Ikke hatt elevråd 
Åset: Ikke tatt opp skolestruktur i elevrådet, vanskelig sak. Ønsker hjelp. 
 
Konklusjon 
Ungdomsrådet lager spørsmål som elevrådene kan svare ut! 
 
Spørsmål man kan ta med inn i elevråd: 

 Hvor mange skoler bør det være i Åfjord. Er det forskjell på om det snakkes 
om barneskoler eller ungdomsskoler? 

 Er det forskjell på småtrinn/mellomtrinn/ungdomstrinn i forhold til avstand 
og størrelser på skolene og antall skoler? 

 Om noen skoler skal slåes sammen, hvilke bør da slå seg sammen? 

 Hvor liten kan en skole være før den er for liten? 

 Hvor lang skyssavstand bør det maksimum være til skolene fra der elevene 
bor? 

 Når er man stor nok til å pendle til en annen skole? (Få lengre skolevei) 

 Hvis det skal bygges ny skole i gamle Roan, hvor skal skolene ligge? 

 Hva er trygt skolemiljø for deg og hvordan oppnår man det på en skole? 

 Hvor mange elever bør det være på skolene/trinnene for at det skal bli et 
godt sosialt miljø? 

 Hvor store bør klassene være?  

 Muligheten for å komme seg på fritidsaktiviteter, er det viktig? 

 Hvordan påvirket skolens beliggenhet elevenes fritid? 

 Hvilken betydning har tilbudene innen valgfag og språkfag for deg? 
 
Hver skole snakket seg imellom om hva som er bra/dårlig med sin skole:  
Positive ved skolen min: 

 Alle kjenner alle 

 Godt tilbud med varmlunsj 

 Mobbing blir mer synlig i små klasser, blir lettere tatt tak i 

 Skolen ligger sentralt i Åfjord 

 Mange valgfag-tilbud 

 Skolen er nær idrettshall og vgs 

 Passelig store klasser 

 Venner og fritidsaktiviteter er tilgjengelig 

 På større skolen er det større sjanse for å finne venner med samme interesse 

 Lettere å få hjelp på liten skole 
 
Ulemper ved skolen min: 

 Uprofesjonelle lærere 

 Dårlig plass på skolen 

 Lite utvalg i aktiviteter og fag 

 Lite å finne på i friminuttene 

 Ulempe med fådelt skole, ønsker heller fulldelt 



 

 Plassmangel 

 Relasjonsproblemer blant lærerne 

 Gamle bøker 

 Færre å spille på, ikke like lett å finne venner 

 Store klasser, vanskeligere å få hjelp 

Mobbing Konklusjon: 
Vi tar dette som en sak ved neste møte. Mulig resultatene, på kommunenivå, fra 
Olweusundersøkelsen er klar da. 

ABSOLUTT Maria informerer om KS sitt program: ABSOLUTT 
Maria fortalte fra møteT som var 12. november:  

 Medvirkning for barn og unge i Åfjord er en satsing/et fokusområde i skolen. 

 Skal utarbeides/velges et tema for lokalt utviklingsarbeid i Åfjord  

 Helhetlig oppvekst 0-24 år: 
o De fleste i Norge har en god oppvekst, men noen faller utenfor - 

fattigdom, bosituasjon, Rus og vold, og nedsatt funksjonsevne 
o Mål: Styrke kompetansen hos de som jobber med barn og unge 
o Rundt 25 familier i Åfjord regnes som «fattige». Disse familiene 

inkluderer ca. 40 barn. Viktig at de skal ha like muligheter som alle 
andre 

 Oppvekstreformen: Kommunen skal nå ha de «mindre» sakene som gjelder 
barn og familie, og barnevernet skal håndtere de større/tunge sakene. Jobbe 
mot at «frykten» for barnevernet forsvinner.  

 Tverrfaglig innsats må bedres 

 Kultur(skole) blir ofte sett ned på i Åfjord, men ønsket et at det skal være for 
alle og innlemmes mer i skole. Spille på lag!! 

 Viktig at ungdommens stemme får komme frem og at de blir hørt! 
 
Oppgave: 
OPPVEKSTVILKÅR I ÅFJORD: 
 
Fordeler:  
Idrett/idrettslag og mange turplasser 
Stort sett enkelt å bo i store deler av kommunen  
Mange og gode fritidsaktiviteter 
God økonomi 
Gode utdanningstilbud, spesielt yrkesfag 
Gode tur og frilufts-områder/muligheter 
God trivsel blant innbyggerne 
Tilflytting 
Enkelt å bli en del av det sosiale  
Positivt med ungdomsråd som en stemme for de som ikke har stemmerett 
Mulighet for å gå videregående i egen kommune 

Engasjerte og trivelige mennesker 

 
Ulemper: 
Årnes er det eneste sentrum 
Hvis en “kul” person mener noe, så sprer det seg fort og enkelte faller utenfor 
Lite oversikt over hvilke fritidstilbud som finnes 
Dårlig skysstilbud 
Bare fotball og håndball som regnes som “kult” og “populært” 
Langstrakt kommune 



 

Mobbing 
En del gammeldagse meninger/holdninger 
Skal lite til for å være annerledes 
De unge vet lite om hva som skjer generelt i kommunen, både politisk og 
administrativt  
Helsesykepleier er lite tilgjengelig 
Rykter sprer seg fort i et lite miljø 
 
Muligheter: 
Bedre skysstilbud, en til buss 16/17 tiden og en ca. 21 til Roan og Stoksund 
Flere lærere kan undervise på flere skoler – flyttbar kompetanse 
Møteplasser for alle 
Lavterskel idrett 
Ordne oversikt over fritidstilbud 
Jobbtilbud til ungdom 
Flere instrument i kulturskolen som fiolin, trekkspill og estetisk fag som er mer 
tilpasset ungdom og begge kjønn 
Volleyball- og basket trening 
Organiserte friluftturer for flere aldergrupper og nivå 
Åfjord originals - opptreden av forskjellige kulturinnslag fra egen kommune 
Flere tilbud for de med både fysisk og psykisk uhelse. 
 

Bufdir Til ungdomsrådet og koordinator: Hvilken innvirkning har smitteverntiltakene hatt på 
driften deres ungdomsråd? 

 Noen må følge møtene digitalt pga smitte 

 Ellers fått til det meste vi hadde tenkt med smittevernstiltak 

 Litt begrensninger på sammenristing av rådet pga smittevern. 
(Teambuildingsoppgaver, icebreakers mm) 

Til ungdomsrådet: Har ungdomsrådet noen synspunkter på innvirkningen 
smitteverntiltakene har hatt på ungdom? Hvordan er ungdom i kommunen påvirket 
av koronasituasjonen og smitteverntiltak? Hva er de største utfordringene?  Områder 
som kan være aktuelt å belyse er: 

Familie  

 Gått oppå/tett på hverandre i familien, om man ikke har det greit hjemme blir 
dette et enda større problem 

 Kan ikke møte i familien pga. risikogruppe eller jobber innen helse og må 
beskyttes 

 Mer ensom 

 Mindre som skjer som konserter og lignende 

 Noen har blitt arbeidsledige som skaper utrygghet 

 De med problemer hjemme sliter enda mer  

 Foreldre med rusproblemer får muligheten til å øke forbruket og det blir mer 
synlig for barn 

 Økonomiske utfordringer for privatøkonomien 

 



 

Skole 

 Mer avstand mellom trinn  

 Må være ut i friminuttene og holde avstand 

 Ved hjemmeskole var det en del som slet med dårlig nett.  

 Vanskeligere å konsentrere seg når man sitter alene 

 Utfordrende og vanskelige lekser/hjemmearbeid 

 Dårlig kommunikasjon mellom lærerne på samme skole 

 Lite opplæring i teams fra skole, antagelig lite kunnskap blant lærere om det 
digitale 

 For mye skolearbeid hjemme de første ukene, ble bedre etter hvert 

 Mister hospitering fra ungdomsskole til videregående, må derfor finne andre 
løsninger 

 Ting tar lengre tid på smittevernstiltak 

 Stusser på at lærere kan være sammen, men underviser i forskjellige trinn – de 
blir smittespredere 

 En periode sluttet klassene til forskjellig tidspunkt, men alle tok allikevel samme 
buss 

 Lærere bruker telefon uten å bruke sprit og er generelt litt dårlig på håndhygiene 

 I hjemmeskole situasjon fikk elevene mye oppgaver som gjerne tok lengre tid enn 
kl. 15, mens lærere var ferdig på jobb og elevene fikk ikke mer hjelp før neste 
dag.  

 De med få venner, blir med alene.  

 Ikke alle undervisningsmetoder funker over nett, og man skulle gjennom samme 
krav - så blir utfordrende 

 Da friminuttene ble oppdelt i trinn var det flere som mistet sine venner, eller 
hadde færre å være med.  

 Ble tvunget til å ha kamera på under undervisning og måtte filme seg selv i for 
eksempel ved gymøvelser 

Helse 

 Frykt for at jeg eller andre kan bli syk, som er overveldende 

 Føler seg psykisk sliten av å være så mye hjemme 

 Vanskeligere å gjennomføre fysisk trening 

 For mye innetid 

 Ensidig med mye skjermtid både på skole og fritid 

 Ensomhet 

 Lite sosialt, vanskeligere å møte venner 

 Mer mobbing, mer foregikk på nett og da er det mindre kontroll. Ting skjer i det 
skjulte 

Fritid 

 Sjeldnere møte med venner, og må møtes færre i gangen 

 Strengere tiltak på fritidsaktivitetene  

 Færre arrangement, så mindre å engasjere seg i  

 Mer alene 

 Blir mer bundet til Åfjord, kan ikke dra til Trondheim for eksempel 



 

Venner og sosiale nettverk 

 Blir tvunget til mindre nettverk, færre sammen på en gang 

 Mindre fysisk kontakt som klem og lignende 

 Ingen å være med, ensomhet 

 Alle velger sine 5 favoritter, men hva med de som ikke er en favoritt til noen? 

 Begrensning i skjermtid satt av foreldre ble til hinder for å være sosial 

Saker fra 
skolene 

Åset: Mobilfriskole 
Elevrådet ønsker å ta opp denne saken igjen, for å få lov til å bruke mobil på skolen. 
De ønsker å få bruke mobil i alle friminutt, men ikke i timene.  
Det er ulik praksis på skolene i kommunen, så lik praksis må vel være et mål. 
 
Er større fare for nettmobbing ved at det er fullt lovlig med mobil i skolene? 
 
Det bør også vøre lik praksis når det gjelder PC-bruk. Når det gjelder tilpassa 
opplæring, så er det lærers oppgave å tilrettelegge. Om PC’ene er dårlige, så må 
skolen se på dette. Lærere bør ha kurs i de digitale enhetene de skal bruke.  
 
Konklusjon:  
Åset fortsetter saken på sin skole med undersøkelse blant elevene, og så tar de 
resultatene inn i ungdomsrådet ved neste møtet.  
 
Brandsfjord: 
Tar med inn’ i elevrådet på skolen rutiner rundt anmerkninger. 
 

Kommunens 
arealdel 

Kommuneplanens 

arealdel 2019-2030 - endelig vedtatt plan.PDF 
Konklusjon: 
Vi skjønner ikke helt saken. Marit snakker med Lars Helge om dette. 

Ungdommens 
fylkesting 

På grunn av den uavklarte koronasituasjonen og nye nasjonale og regionale føringer 
for smittevern, er vi dessverre nødt til å avlyse Ungdommens fylkesting 2020.  
 
UFT kommer til å bli omgjort til et digitalt arrangement, men Ungdommens 
fylkesting vil arrangere et webinar med cirka 1,5 times varighet lørdag 21. 
november kl. 11.00. Mer informasjon og program til webinaret kommer så fort vi har 
det klart - alle som er påmeldt UFT får denne informasjonen. I tillegg kan øvrige 
medlemmer i ungdomsrådene også følge webinaret.  

Neste møte 16. desember  

 


