Referat - Ungdommens Fylkesting i Buskerud
Møte
Møtedato
Tidspunkt
Sted
Hvem

Ungdomspanelet
26-27 September
Drammen
Kristian Gravermoen
Jørgen Wear
Jacob kruse
Petter Stiberg
Iren Grue
Mari Opheim Berg
Live Bendiksby
Vetle Olsen-Ryum
Siri Lien
Otilie Røer Tvedt
Chrisander Ålien
Vilde Sønstebø
Jenny Elida Eidsmoen Haugen
Marita Sjøvaag Olsen
Eugen Sebastian Hovden Haush
Petrine Marie Iversen
Ungdomskoordinatoor
Rina K. Yamamoto

Sak

Beskrivelse/Oppfølging/Vedtak

1. Hva har skjedd siden sist?

Kongsberg: young ambasadors Jacob hat fått plass. Ikke
skjedd så veldig mye her, og er lite engasjement.
Ringeriket: Ikke skjedd så mye, kommunedelsplan gjelder
ikke så mye for holet. Startet opp elevråd, hatt
skolering.
Modum: Første møte i UR, var ikke vedtaktsdyktig.
Nes: Møte i slutten av Oktober 23.
Ål: Nytt valg, neste møte er oppstart.
Nore- uvdal: Møte snart, har ikke startet helt opp enda.
Trafikksikkerhetsdag, kommet med innspill og hørte på
erfanringer fra trafikk ulykker.
Drammen: Ungdomsrådet har fått 400k om raklame, og
debatt.
Røyken: Har vært elevrådsskolering, system på hvem
som drar på BUFT stormøter.

Ansvar/Tidsfrist/
Merknader
Alle

2. Byvandring/kulturminnevern
3.

Nye regler for fravær 10%

4.

Hovedutvalget for
samferdselssektoren

5. Nasjonalt ungdomsråd

5.

Kunnskapsskolen

6. Symbol og profil for BUFT

7. Valgkomite

8. Demokratikonferansen i
Trondheim
9. BSSSC

10. evt

Det skal innføres en ny 10% fravær neste år, alt fravær
utenom de 10% vil bli ført opp som borte, og får du 10% i
et fag utenom de 10% politiske så får du ikke vurdert. Er
ikke bestemt om hva som blir praktisert. Litt
handlingsrom for at læreren kan bestemme om eleven
får ikke vurdert eller ikke. Sende svar tilbake, slik at vi
kan skrive en tilbakemelding. Invitere Lasse til årsmøte,
slik at han kan snakke og forklare.
Saken er ferdig behandla, og det er gjort vedtak på den.
Samkjøring mellom buss og tider. De lagde en
undersøkelse, der de stilte spørsmål til skolen der rektor
har svart. Denne undersøkelsen var gjort av Brakar. Vi
mener at det skal maks være 15 min ventetid for
elevene. Ikke alle skoler fikk svart, og de blei sendt klager
for at tidsfristen var for kort. Det er gjort veldig få tiltak,
men har fått inn nye busser enkelte steder i Buskerud.
Går igjennom referatet. Forklarer retningslinjene, slik at
vi blir klar over dem. Slik at vi får bedre innblikk i hva
NUR er og hva det blir. NUS- det blir et stort møte, likt
som BUFT stormøter. De skal ha møter en gang i året,
der det skal velges saker som det skal jobbes med.
Jobber med sakene fra NUS i UP, slik at det blir meninger
fra «alle» ungdommer i Buskerud.
Innspillskonfersanse på fredfoss 15. Oktober, hvem vil
dra? Live og Rina skal dra, trenger en til.
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