Protokoll fra møte i Båtsfjord ungdomsråd

Tid:
Sted:

Onsdag 12. oktober 2016 kl. 16.00
Båtsfjord Brygge

Tilstede: Kevin Jørgensen, Lars Henrik Hildonen, Nikolai Antonsen, Silje Henriksen, Aiste
Jucinskaite, John Henry Godtvassli, Rikke Elida Larsen, Frida Johnsen.

Saksliste:
SAK 10/16

Konstituering med valg av leder og nestleder

SAK 11/16

Ungdomsrådets arbeidsoppgaver

SAK 12/16

Orienteringssaker fra kommunen

SAK 13/16

Rapport fra kartlegging av sommerjobber

SAK 14/16

Parkour-kurs

SAK 15/16

Ungdatapresentasjon 28. oktober

SAK 16/16

Sjumilsstegssamling Kirkenes 16. november

Frida Johnsen
Leder

May Bente Eriksen
Sekretær

SAK 10/16

Konstituering med valg av leder og nestleder
9 ungdommer er valgt til å sitte i ungdomsrådet. Rådet velger selv sin leder og
nestleder. Oversikt over hvem som sitter i ungdomsrådet sendes deretter som
en orientering til kommunen.

VEDTAK:

Båtsfjord ungdomsråd 2016-2017
Leder: Frida Johnsen
Nestleder: Lars Henrik Hildonen
Medlemmer: Kevin Jørgensen, Rikke Elida Larsen, John Henry Godtvassli,
Nikolai Antonsen, Aiste Jucinskaite.
Varamedlemmer: Silje Henriksen, Anna Ingrid Rasmussen.

SAK 11/16

Ungdomsrådets arbeidsoppgaver

a) Vedtektene for Båtsfjord Ungdomsråd gjennomgås.
b) Årsmeldingen for 2015/2016 gjennomgås.
c) Saker ungdomsrådet ønsker å jobbe med diskuteres.

VEDTAK:

Orienteringene tas til etterretning

SAK 12/16

Orienteringssaker fra kommunen

a) Manglende helsesøster på skolene
Kommunen har siden i vår hatt ledig en helsesøsterstilling. Dette har ført til at
vi ikke har hatt helsesøster på skolene i høst. I tillegg har det vært begrenset
åpningstid på helsestasjonen for ungdom.

VEDTAK:

Det er lovpålagt å ha en skolehelsetjeneste og ungdomsrådet aksepterer ikke at
vi ikke har et helsesøstertilbud på skolene. Vi krever at kommunen lyser ut den
ledige stillingen slik at en ny helsesøster kan være på plass snarest.

b) Stengt ungdomsklubb
Da barne- og ungdomsleder ble konstituert som rektor ved Nordskogen skole
fram til nyttår, og det ikke er satt inn vikar i hennes stilling har
ungdomsklubben vært mye stengt i høst. Det holdes åpen ca 1 helg i mnd.
VEDTAK:

Det er viktig for ungdom å ha en sosial møteplass i helgene, og derfor veldig
uheldig at ikke ungdomsklubben er åpen. Vi ber kommunen om å se på
alternative måter å organisere ungdomsklubb på, slik at tilbudet kan åpne igjen
snarest.

SAK 13/16

Rapport fra kartlegging av sommerjobber
Det har i sommer blitt kartlagt hvor mange sommerjobber som finnes i
Båtsfjord for ungdom og unge voksne mellom 14 og 25 år. Rapporten fra
denne kartleggingen skal behandles i kommunestyret. Se vedlegg.
I innstillingen til politikerne vil det foreslås å kutte ut Ung jobb, og heller satse
på å tilby sommerjobber for studenter innenfor de områdene de studere. F.eks
slik at en som studerer til barnehagelærer kan få tilbud om sommerjobb i
barnehage. På den måten ønsker kommunen å sørge for at flere flytter tilbake
til Båtsfjord etter endt utdanning.

VEDTAK:

Ungdomsrådet støtter anbefalingene i rapporten.

SAK 14/16

Parkour-kurs
Ungdomsklubben har fått 20.000,- i tilskudd til et Parkour-kurs. Kurset må
gjennomføres før 1. mars, og vi behøver 2 personer fra ungdomsrådet til å
organisere dette.

VEDTAK:

Nikolai og Lars Henrik tar på seg jobben med å finne instruktør og finne
tidspunkt for kurs.

SAK 15/16

Ungdatapresentasjon 28. oktober
I mai ble det gjennomført en ny ungdataundersøkelse blant
ungdomsskoleelevene på Båtsfjord skole. Den første ble gjennomført i 2013.
Resultatene er klare og skal presenteres på et stormøte på kommunestyresalen
fredag 28. oktober kl 09.00-11.30. Ungdomsrådet inviteres til å delta.

VEDTAK:

Hele ungdomsrådet planlegger å delta på presentasjonen.

SAK 16/16

Sjumilsstegssamling Kirkenes 16. november
16. november arrangeres en Sjumilsstegssamling i Kirkenes hvor alle
ungdomsråd i Finnmark er invitert til å delta. Båtsfjord kan delta med 2
personer. Programmet for samlingen legges fram på møtet.

VEDTAK:

Leder og nestleder reiser på denne samlingen.

