
Møte i Ibestad ungdomsråd 02.02. 23 

Kommunehuset, formannskapssalen 

Tidspunkt: 17:00 – 20:00 

Forfall (meldt): Vebjørn Fosshaug 

Ikke møtt: Lukas 

Til stede: Mary-Helen, Emilie, Tiril, Vilde K, Kaja, Mathilde, Marlene, Jakob, Serine, Vilde, Nikolai 

 

Saksliste: 

 

01/23 Nye medlemmer, valg og konstituering 

 Leder:  Tiril Marie Høie Bergstedt 

Nestleder: Vebjørn Fosshaug 

Andørja Montessoriskole: Vilde Bertinussen Normann (9.klasse) 

        Serine Hansen Heggen (9.klasse) 

Videregående: Mathilde Gamst Lindseth 

Fritidsklubbene: Ikke gjennomført valg enda, meldes inn fortløpende 

10. klasse: Vilde-Kristin Frantzen Jacobsen 

         Emilie Kristine Andreassen Skog 

9. klasse: Kaja Mailen Aksberg 

     Tiril Marie Høie Bergstedt 

8.klasse: Lucas W. Takøy  

    Mary-Helen Jensen 

7.klasse: Jakob-Marinius Karlsen 

   Marlene Gamst Lindseth 

 

02/23 UKM 

- Dato 25.mars 

- Praktisk info om arrangementet.  

- Planlegges arbeidsmøter fremover utenom oppsatt møteplan. 

03/23 Statsforvalterens vintermøte, valg av delegater 

- Deltakere, vara i parentes: 

o Tiril (Mary-Helen vara) 



o Mathilde (Kaja vara) 

Gjennomgang av: 

- Program 

- Reisetider 

- Samtykke fra foreldre 

Informasjon og samtykkeskjema sendes ut til delegater og foresatte. 

Koordinator melder på. 

04/23 Diverse informasjon fra enhetsledere 

- Koordinator informerer 

o Restrukturering 

▪ Anders informerer om prosessen videre vedrørende mulig nedtrekk av 

stillingen som ungdomsrådskoordinator. 

05/23 Eventuelt 

- Medlem til 17.mai komiteen 

o Serine og Jakob melder seg.  

Koordinator gir beskjed til komiteens leder 

- Vedtekter for ungdomsrådet 

o Behandles og revideres på neste møte 

Vedtektene for ungdomsrådet er ikke revidert siden 2014 og trenger å sees på. 

- Møtekalender for rådet ut skoleåret: 

Rådet setter opp møter 14 dager før hvert kommunestyremøte for å kunne melde 

inn saker i tide til disse. 

o 2.mars 

o 27.april 

o 1.juni 

- Stilling rockebingen for liten, folk får ikke plass 

o Asle Fjellskardal forteller at han ikke har stillingsprosent for å  ta inn flere elever, 

elever opplever å bli avvist på grunn av dette. Ungdomsrådet ønsker at kommunen 

(kommunestyret/administrasjon) ser på mulighetene for å gjøre noe med dette. Med 

bakgrunn i sein oppstart av kulturskolen og et begrenset kulturskoletilbud, burde 

dette være mulig. 

- Kulturskolen: Oppstartstidspunkt for tidlig for elever fra Andørja 

o Noen tilbud (kreativ?) starter klokken 14:00 , og da rekker ikke elever fra Andørja å 

være med. Dette er ekskluderende og må gjøres tilgjengelig for alle elevene i skolen. 

Ungdomsrådet ber seksjon for oppvekst/skole ta tak i dette så snart det lar seg gjøre, 

og se hvilke muligheter som finnes. 

- LAN 

Rådet ønsker å avvikle minimum to LAN før skoleslutt 

o Helga i uke 9, todagers? Helga før vinterferien nevnes som en mulig dato. 

o Jobb nr 1 VAKTER min 10 stk 

Rådet arbeider videre med dette utenom de oppsatte møtene. 

 

 



Møtet avsluttet klokken 20:00 


