
Dato 14.september 

Tid 08.30-14.30 

Sted Kommunestyresalen, Åfjord 

Neste møte 12. august, Sør-Roan skole 

 

Til stede 

Ole Nilssen (9.) S-R x Ylva Bjerkan Refsnes (9.) 
S 

x David S. Kjenes (3ST) 
Åvgs 

x 

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

x Eirin Mørreaunet, Åvgs 
(vara) 
 

x 

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 Vibeke Stjern, Reidun Susanne Momyr, Jan Ove Berdal 

 

Saker Innhold/konklusjon 

Bursdag HIPP HIPP HURRRAAAA, FOR SIGVE SOM HAR BURSDAG  

Vi kjøpte is, sang bursdagssang og kosa oss😊 
 

Hva er 
Ungdomsrådet 
Vibeke, ordfører 
kommer på besøk 

Vibeke, ordfører snakket om hva demokrati er, og litt om hvordan 
kommunen er bygd opp. 
 

 Veileder – dette er et dokument som stadig må oppgraderes. 
Evalueres til våren. 

 Fra klasserom til kommunestyre – Gjennomgang av PP 

 Hvordan er kommunen organisert? – Gjennomgang av PP 

 Regnskap – hva har Ungdomsrådet til disposisjon i kalenderårert 
2021, og hva gjenstår av penger høsten 2020? 

 

 Søknadsportal https://afjord.kommune.no/IA/skjema/AFJ033/  Vi 
informerer om denne portalen når vi er på turne.  

 Postkasser/oppslagstavler – viktig at elevrådene på de ulike skolene 
sjekker at de er hengt opp, og informerer om hvordan postkasse kan 
brukes. 

 Sosiale medier - oppdatering kommunesida (bilde og informasjon) 
(Marit) 

 Facebookgruppe for medlemmene i rådet - Hannah lager 
messengergruppe. 

 Instagram – Hannah får ansvar for denne. 

 Informasjon – GAT. Alle må skrive: navn, adresse, telefon, epost, 
kontonr. på liste. Personnummer sendes Marit: 99598469 på melding. 

 Ipad – send melding i messengergruppa om hvem som ønsker I-pad.  

Bli kjent Hilseleken 
Hi-ha-ho 
Gå rundt, lukke øynene, Nina sier et navn, alle peker der de tror 
vedkommende er. 

file:///C:/Users/1630maja/Fosen-kommunene/O%20Åfjord%20Ungdomsråd%20-%20Marit%20privat%20-%20Marit%20privat/Fra%20klasseråd%20til%20kommunestyre.pptx
file:///C:/Users/1630maja/Fosen-kommunene/O%20Åfjord%20Ungdomsråd%20-%20Marit%20privat%20-%20Marit%20privat/Hvordan%20er%20kommunen%20organisert.pptx
file:///C:/Users/1630maja/Fosen-kommunene/O%20Åfjord%20Ungdomsråd%20-%20Marit%20privat%20-%20Marit%20privat/Disponible%20midler%20høst%202020.docx
https://afjord.kommune.no/IA/skjema/AFJ033/


Konstituering Valg av: 

 Leder (Maria, Bård, Ylva, Ole). Maria og Ylva fikk like mange 
stemmer (stemte 4 gang), og ble enige om at de ønsket å dele 
ledervervet. I etterkant ønsker Maria å kun være medlem av 
rådet. Det betyr at Ylva er leder.  

 Nestleder (David, Bård, Ole,) Ungdomsrådet ønsket å ha en 
nestleder, selv om de har to ledere. Disse tre til sammen utgjør 
styret. 

 Sekretær (Marit)  
 
Skal vi ha andre funksjoner? 

 Medieansvarlig – SOME (Hannah)  
o Instagram 
o Snap? Avventer 
o Facebook – har opprettet egen messengergruppe for 

medlemmenen i U-råd. 

 Representanter til Absolutt: Ylva og Maria 

 Ungdommens fylkesting: Utsettes til neste møte – alle tenker over 
om de har lyst til da. 

Hvordan gjøre 
Ungdomsrådet kjent 
i kommunen? 
Hvordan kontakte U-
rådet 
 

Hvordan gjøre rådet kjent på skolene og i kommunen? 

 Turne? I slutten av oktober – dato. Torsdag 29. okt. 
Logokonkurranse? Ingen kriterier, men logoen kan være både 
tegning og digitalt laget. For alle i 1.-3. vgs. Frist - høstferien – 
opplegg i kunst og håndverk på alle skolene. Marit kontakter 
rektorene i uke 38. Trønderbilene kan gi følgende pristilbud på transport 
rundt til skolene i kommunen en dag i september. (Kr. 5200.- inkl. mva.) 
Enstemmig vedtatt at vi skal på turne. Premie: gavekort på kino 

 
 

 Instagram med bilde og navn. Alle medlemmene i rådet blir 
presentert 

 Besøke alle elevråd og klasser 

 Facebookgruppe 

 Arrangere noe som gjør at vi får omtale 

 Podkast, forklaring av det vi tenker å jobbe med 

 Postkasser – informerer om at alle kan legge saker til elevråd 
eller u-råd der 

 Henge opp en presentasjon i klasserommene /på 
oppslagstavle. Bruke Tv-skjerm på VGS 

Vi jobber videre med disse ideene. 
 

 Adventskalender til jul? Enstemmig vedtatt. 
Ta fem bilder av ulike steder i Åfjord. Representantene fra hver 
skole tar fem bilder (hvert sted) av fem ulike steder: 
Sør- Roan – fem steder 
Brandsfjord – fem steder 
Stoksund – fem steder 
Åset og vgs – ni steder.  



Dette kan elevrådene hjelpe til med, men ellers er det hemmelig. 
Vi hører med Vibeke om hun kan binde kalenderen sammen. 
Kanskje i lag med Reidun. De har det litt tungt for tiden, og leter 
etter ny inspirasjon. Så reiser de virtuelt rundt i kommunen for å 
finne inspirasjon, og finner, den 24. desember, Ungdomsrådet.  
:-)  

Bilder sendes til Marit på mail eller tlf. innen 11. oktober. Stedsnavn på 
plassen bildene er tatt, må også ligge ved i mailen. Noe gjenkjennbart må 
være med på ett av bildene, sånn at det er mulig å avsløre hvor Reidun og 
Vibeke er.  
 

Satsingsområder Dette er satsningsområder i grunnskolen og videregående neste skoleår: 
Grunnskolen: 
Begynneropplæring, elevmedvirkning, relasjoner 
Videregående:  
Fagfornyelsen. Når det gjelder elevråd så er det overordnet del av 
læreplanen med fokus på de tverrfaglige temaene 
 
Dette kom opp som tanker/tema fra Ungdomsrådet om hva de vil jobbe 
med:   

 Gjøre ungdomsrådet kjent: (turne, konkurranser, 
adventskalender) 

 Ung i Åfjord 2021,  

 Drop out i videregående – hvordan sørge for at ingen dropper ut? 
(Inkludering på fritid) Informasjon om valg. NB – utdanningsvalg. 
Invitere Cathrine. 

 Fortsatt satsing på uteområder – regnskur 

 Skolestruktur 

 Varmlunsj – skolemåltid 
I tillegg skal representantene i U-råd fra de ulike skolene, høre på sin skole 
om hvilke saker elevene mener U-rådet bør jobbe med dette året. 

Ungdommens 
fylkesting 

Når? 
Fredag 20. november 15.30 – søndag 22.november ca. 14.30 
To delegater fra U-rådet, samt to observatører (ikke voksne) 
Pris: 1800 pr deltager 
Saker av regional betydning – innen 1. nov.  ellha@trondelagfylke.no  
Bindende påmelding innen 1. nov.  
Invitasjon 
Alle tenker gjennom om de vil og har mulighet. VI bestemmer hvem som 
skal dra neste møte. 

Oppfølgingssaker fra 
i fjor 

Ung i Åfjord 2021? Uke 10 (8. – 14.mars – avsluttes med UKM.  
Arrangeres for mellomtrinn, u-trinn og videregående skole 
 
Alle ønsker at vi skal arrangere dette i lag med kommunen! 
Alle går ut til sine elevråd og hører om tema, og fem artister de kan tenke 
seg. 
Vi søker kommunestyret om: 150-200 000 (vi lager et budsjett som viser 
utgifter) 
Presentere saken: Ylva, Maria, Hannah (Marit hører med Vibeke om 
hvordan vi skal gå fram)  
Forslag fra medlemmer i rådet om hva vi kan gjøre/hvem vi kan invitere: 

mailto:ellha@trondelagfylke.no
https://fosen.sharepoint.com/sites/OfjordUngdomsrd/Shared%20Documents/General/Kurs%20og%20konferanser/Ungdomsrådet%20(002).pdf


Paintball, gårdsbesøk 
«Friminutt»– podkast NRK – norgestour Herman Flesvig, Mikkel ? 
Einar og Jan Thomas blir venner 

Barnehage- og 
skolestruktur - 
klokka 10.00 
Reidun informerer 

Hvordan skal vi jobbe med dette opp mot elevene/skolene? 
4 grunnskoler, 6 kommunale barnehager, 1 privat barnehage 
Det lages en brosjyre med presentasjon av alle barnehagene og skolene 
(elevutviklingstall og fødselstall). Ligger også ved et kart over hvor det 
er/blir skoleelever. Også informasjon om kjøreavstand. 
Alle skal få denne brosjyren i postkassa si (for de som har barn mellom 0-
15 år). Andre kan gå inn på Åfjord kommune sin hjemmeside og lese den 
der. Det lages også en høringsside, hvor alle har mulighet til å si noe om 
hva de mener om fremtidens barnehage- og skolestruktur.  
Ønskelig og viktig at Ungdomsrådet har en mening om dette. Hvordan kan 
vi engasjere elevene? 
Stokksund – høre i klassene om hva de tenker om barnehage-
/skolestruktur, når brosjyren er klar. 
VGS – ta det opp i klassene – dele ut lapper, si om de er for eller imot 
store/små skoler – utdype hvorfor. 
Brandsfjord – lærerne må ikke være til stede, da sier ikke alle det de 
mener. Hvis det gjøres skriftlig, kan man være anonym. 
Sør – Roan: vanskelig sak, lapper – anonymt, da kan man lettere si 
meningen sin.  
Åset: ta det med i klassen, presentere brosjyren. Spør om meninger, legge 
til rette for at man også kan si noe anonymt. Bruke postkassen hvor 
elevene kan legge lapper.  
 
Brosjyren vil mest sannsynlig være klar 1. uke etter høstferien.  
Ungdomsrådet blir kunnskapsbærere – informere nøytralt rundt på 
skolene.  
Elever i Åfjord (grunnskolen): 407 elever. (6-16 år) 
 

11.30 LUNSJ (wraps) og is 

Pride Åfjord 2020 
Kl. 12.00 

Besøk av Jan Ove Berdal, sektorsjef kultur, idrett og frivillighet 
Hvorfor skal det arrangeres Pride i Åfjord 17. Okt.? 
Hva kan ungdomsrådet bidra med?  
 
Pride – et arrangement i regi av FRI 
Mål: at mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet skal 
kunne leve åpent uten frykt for å bli sosialt utstøtt, diskriminert eller 
trakassert. https://www.foreningenfri.no/om-oss/organisasjon/   
Arrangeres lørdag 17. oktober. 
Programmet blir sånn ca.: 
10.00-12.00 - Frokost, kaffe og kaker, ansiktsmaling, salg av effekter på 
tangen nedenfor Åfjord Fjord hotell 
12.00 - Anna Pettersen, festivalgeneral, står for åpning av arrangementet. 
Da vil det være appeller fra ulike lag og foreninger. Deretter parade fra 
tangen til kirken. Der vil det også holdes et arrangement i kirkens regi.  
Så går man videre til Åfjordshallen, hvor det blir appeller, stands og to 
konserter. (Rasmus Rhoede og GRAS). 
 

https://www.foreningenfri.no/om-oss/organisasjon/


Restriksjoner i forhold til Kovid 19. De som ikke får kjøpt billett, må gjerne 
møte opp og stå langs veien.  
 
Hva tenker U-rådet/kommentarer 
- Artig og spennende, Fosens føste pridearrangement.  
- Veldig fint for de som er «skeive» - at de blir feiret 
- Mer vanskelig å finne likesinna på landsbygda 
- Mer fordommer på landsbygda, flere er opptatt av å følge strømmen? 
- Viktig med holdningsarbeid 
 
Skal vi følge Åfjord Pride på instagram? Ja 
Ungdomsrådet er for mangfold. Vi legger ut programmet når det er klart, 
og bilder fra selve dagen på rådets instagramkonto!  

 

ABSOLUTT Programmets hjemmeside  Utviklingsprogrammet ABSOLUTT  
 
https://www.ks.no/regioner/ks-trondelag/absolutt--oppvekstprogram-i-
trondelag  
 
Ylva og Maria blir med som representanter for Ungdomsrådet. Marit 
sender programmet.  
Ilag: David representerer U-rådet + en fra fritidsklubben 

Møteplan Ungdomsrådsmøte Kommunestyremøte 

 16. sept. 

Mandag 12. oktober 13. okt. (utvalgsmøte) 

Turne – 29. oktober 30. okt. 

Fredag 13. nov. 4. nov. (utvalgsmøte) 

Onsdag 16. des 10.des.  

Torsdag 14. januar  
 

Møteregler Vi må bli enige om felles møteregler: 
 

1. Vær stille under framlegg/informasjon – bare snakk når du har 
ordet. Rekk opp hånda. (en finger – innlegg, to fingre – 
kommentar) 

2. Tlf. brukes bare i pausene, eller når det er nødvendig i forhold til 
saksliste 

3. Alltid ha med noe å skrive med eller på. (Ha med IPAD eller PC) 
4. Vær saklig – du representerer skolen din og ungdommene i Åfjord 
5. Vær forberedt til møtet og gjør oppgaver du får beskjed om 
6. Smittevernsregler må overholdes 

 

  

 

https://ks.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/49509?bookingRef=0
https://www.ks.no/regioner/ks-trondelag/absolutt--oppvekstprogram-i-trondelag
https://www.ks.no/regioner/ks-trondelag/absolutt--oppvekstprogram-i-trondelag

