
Referat, møte ungdomsrådet. 

  

Tid: torsdag 03.09.20 kl. 18:00-21.00. 

  

Sted: kommunestyresalen 

Saksliste: 

1/20 Ny ungdomsklubb, møblering, utsmykking mv. 

- Befaring til Ibestad bofellesskap for å se over mulige møbler for bruk i klubben 

Behandling: Utsatt til vi ungdomsrådet har befart de nye klubblokalene 

- Ordfører inviterer til omvisning i forkant av planer om utsmykning/åpning 

Behandling: Ungdomsrådet foreslår befaring tirsdag 15.sept 2020 kl 17:00 

 

2/20 Informasjon om oppvekstutvalget og ungdomsrådets rolle der 

Behandling: Koordinator refererer vedtektene i oppvekstutvalget, og redegjør for første møte i 

oppvekstutvalget 

 

3/20 Informasjon om uteområdet ved Ibestad skole / «Ibestad aktivitetspark» 

- Terje Andersen informerer og ber om innspill til planen. Urådet diskuterer og melder 

tilbake. 

Behandling: Ungdomsrådet setter opp prioriteringsliste, dersom prosjektet ikke kan gjennomføres 

i sin helhet. 

  Ungdomsrådet prioriterer følgende: 

o Kunstgressbane 

o Aktivitet for de yngste barna, eks zipline og tuftepark 

 

- Ungdomsrådet forbereder budsjettbehandling og poengterer viktigheten av grundig 

gjennomgang. 

 

Terje Andersen informerer videre om følgende: 

- Wi-fi i skoleområdet 

 

- Terje Andersen informerer om den planlagte ungdomskonferansen i Ibestad 2021 tenkt  

1.kvartal 

 

o Terje Andersen ønsker tilbakemeldinger om innhold 

Behandling: Ungdomsrådet er positiv til ideen, og setter pris på inkludering.  



Ungdomsrådet kommer med følgende ønsker utover presentert plan: 

o Helsearbeid 

▪ Kokk, institusjon/restaurant 

Forslag til konferansiers: 

o Nickolay Ram 

o Herman Flesvig 

o Kevin Vågenes 

Underholdning, ettermiddag/kveld 

o Noe morsomt, musikk 

▪ Ruben, Kristian Kristensen, Astrid S, Tix eks. andre «ungdomsaktuelle 

artister» 

▪ Stand-up 

o Utdanning, Steigenmodellen 

▪ Få ut informasjon og kunnskap om muligheten 

4/20 UKM 2020 

Behandling: Koordinator undersøker med kommunens kriseledelse om muligheten til å arrangere. 

Har ulike forslag til mulig gjennomføring. 

o Når? 

o Kan man ri, kjøre cross e.l. i UKM? 

5/20 EVENTUELT 

5/20-1 

Det er veldig dårlige lekeapparater ved Montessoriskolen. Hva kan oppvekstutvalget 

gjøre/bidra med? 

Behandling: Ungdomsrådsrepresentant fra Montessoriskolen tar initiativ til et felles skriv fra 

elevene ved skolen. Urådet melder sak til kommunestyret/oppvekstutvalget 

 

5/20-2 

«Bli kjent tur» 

Behandling: Situasjonen rundt Corona, vanskeliggjorde mulighetene for å dra på planlagt tur til 

Harstad, Harstad ungdomsråd og ungdommen hus. 

 

5/20-3 

Valgfag skolene, særlig Montessori. 

Behandling: Representanter i rådet, ønsker bedre utvalg av valgfag. Særlig gjelder dette språk 

med tanke på b- eller c-språk på videregående skole. Tilbudet er særlig begrenset på 

Montessoriskolen. 


