Møteinnkalling - Saksliste
Ungdommens Fylkesting i Buskerud: Ungdomspanelet
Møte
Møtedato
Tidspunkt
Sted
Hvem

Ungdomspanelet
06.06.2015-07.06.2015
14.00-18.00 09.00-15.00
Kongsberg
Kristian Gravermoen
Jacob kruse
Petter Stiberg
Iren Grue
Live Bendiksby
Mari Opheim Berg
Siri Lien
Marita Sjøvaag Olsen
Eugen Sebastian Hovden Haush
Vetle Olsen-Ryum
Otilie Røer Tvedt
Hedda Mørk S. Holm
Chrisander Ålien
Petrine Maria Iversen
Ina Marie
Ungdomskoordinatoor
Rina K. Yamamoto

Sak
1.

Beskrivelse/Oppfølging/Vedtak
Hva har skjedd siden sist?

Kongsberg: Vært i Finland, der de møtte andre
ungdomsråd fra ulike land. Jobbet med
kommunereformen, jobbet med byutvikling og
rekrutering av ungdomsrådet.
Gol: Jobber med en skatepark som ikke er bra nok,
forbedre den.
Ringeriket: Jobbet med kommunereformen.
Hole: Jobbet med kommunereformen, og musikaler.
Røyken: Ingen nytt
Ål: Ingen nytt
Drammen: Fokus på reklamefilm om kommunereformen.
Krødsherad: Snakker om skolesammenslåing, og
kommunereformen.
Modum: Jobbet med kommunereformen, søkt om
middler til å starte en kommunereform turnè, der de
drar rundt til skoler å informerer. Skape innteresse fra
skolene, og ideer. Lage en ordentlig innspillsdag. Innspill
til helse i kommunen, der de har gått igjennom alle tilbud
som gjelder for ungdommen i kommunen.

Ansvar/Tidsfrist/
Merknader
Alle

2.

Informasjon ut til
ungdomsrådene/
Rekruttering fra
kommunene

3.

Ungdomskonferansen

4.

De politiske sakene

5.

Høsten 2015

6.

Valgkomitè

7.

Opplæringsdag for nye i
forbindelse med årsmøte

8.

Symbol

9.

Innspill til
Kunnskapsamfunnet

Forslag om å få med alle kommunene i fylket. Foreslår at
vi sender en mail til kommunene som har ungdomsråd,
der vi forteller om BUFT. De kommunene som ikke har
dette så vil vi ha et møte med rådmannen, siden han har
hovedansvaret. Mail skal sendes ut i løpet av helgen.
Skulle egentlig ha ungdomskonferanse høsten 2015,
skjedde komplikasjoner slik at den ble utsatt til våren
2016. Skal spørre BFK om hjelp til det administrative, der
de tar seg av regnskap ol., slik at vi kan får mer kunnskap
til et senere arrangement. Vi er fortsatt med å
bestemmer hva konferansen skal inneholde. De årene
det er valg skal konferansen dreie seg mest om
demokrati, meneskerett, likestilling…. De årene det ikke
er valg blir temaet uavhengi av demokrati. Blitt veldig få i
arbeidsgruppa, så det trengs fler folk.
Helsesøster saken:
Frukt og grønt:
Hva vil vi jobbe med høsten 2015? Mulig vi kan få tid til å
bli ferdig med enda enn politisk sak.
- Fysisk helse
- Innføring av mere fysisk aktivitet i skolen
- Tredelt gym
- Profil skoler, ungdomsskolene blir delt inn i linjer.
Der man velger den linjen som intereserer deg,
dette gjør at det psykososiale miljøet blir bedre.
Til høsten skal det være valg på årsmøte, valg til styret,
innenfor styret og til UP. Intervjue de som stiller til valg,
som kommer i et hefte, holde jevnlig informasjon om
valget, sette opp valg lister og gjennomføre valget. Neste
UP blir oppstart for valgkomitèen. .
Ha en type demokrati skole, men ha den i forkant av
årsmøtet. Slik at de nye har mulighet til å lære seg det
nødvendige før årsmøtet.
Hva burde opplæringsdagen inneholde:
- De politiske systemene
- Tale og debatt teknikk
- BUFT
- Viktigheten av lobbyvirksomhet
- Påvirkningskanalene
Noe for ungdommer, gå litt vekk fra bjørnen. Lager
skisser til neste møtet, tar det videre derifra.

Søndag: Så skal det være et innspill til
kunsskapssamfunnet, samme som vi hadde i fjor. Skal
fortelles litt om hva de mener med kunnskapssamfunn.
Hvordan Buskerud skal omstille seg til tiden fremover. VI
skal jobbe med en plan, der det allerede er mye som vi
har hatt som forslag fra før. De vil ha konkret
tilbakemeldinger på heftet vi har fått. Vi skal komme
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Kristian/ Rina
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med nye innspill, og sammenligne med det som står i
planen. Den er delt opp i 4 hovedområder:
1. Legge til rette for gode valg
2. Sammenheng mellom jobb, skole og
utdanningsvalg
3. Helhetlig utdanningsløp
4. Mestring, trivsel og god helse
Rina viser prezi fra forgje innspill.

10.

EVT.

Søndag:
Forteller om den regionale planen for
kunnskapssamfunnet. Han snakker om hva en regional
plan er, hva er et kunnskapssamfunn, hva må til for å
klare det. Håper på at planen vil bli vedtatt i Desember.

Rina

