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X
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x
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x

Gaute Ruud Sevaldsen

Nordsia Oppvekstsenter

Saksnr.

Tekst/sak

6/
17-18

Orienteringssaker
a, Allmøte for ungdom, Bakeriet i november
Greit møte og god idedugnad, men lite har skjedd med de forslagene som kom fram.
b, UKM 2018.
Blei et flott arrangement hvor ungdom `står i sentrum` både i planlegging,
gjennomføring på/ utenfor scenen og etterarbeid. Lærerikt og flott!
Tiltaksplan for barn/ unge 2018.
Hvert år lager kommunen en plan for de viktigste sakene i arbeidet for/ med barn og
ungdom. Det `vanlige` arbeidet som barnehagene, skolene, teknisk, kultur og
helsestasjonen gjør er ikke med i denne planen.
Planen utarbeides av ansatte i Sørfold kommune (bl.a. helsesøster, NAV, kultur, m.m.)
og ungdomsrådet skal si noe om de tiltakene som skal gjennomføres.
For 2018 foreslår kommunen at disse sakene blir de viktigste:
1. Alle barnehagene og skolene skal være helsefremmende.
Dette betyr bl.a. at barn/ ungdom skal være fysisk aktive i skoletida, ha med matpakke,
at elevene skal tas med på råd gjennom elevråd, SU (samarbeidsutvalg), at ingen skal
bruke tobakk/ snus i skoletida, at det skal være en mobbefri skole hvor elevene trives.
2. Skoleveien skal være trygg (både for de som kjøres i buss og de som går)
3. Alle skolene skal ha elevråd, FAU (foresattes arbeidsutvalg) og samarbeidsutvalg.
Dette er skolene pålagt i loven (Opplæringsloven)
4. En dag i rådhussalen (uke 40?) for alle ungdomsskoleelever. Tema Psykisk helse.
Mental Helse Sørfold dekker utgiftene for at Simen Almås kan komme og holde et
foredrag (Tilbake til livet). Han ble sterkt brannskadet som barn og overlevde etterpå
Utøya-tragedien.
5. Etablere en utstyrssentral på Straumen for gratis utlån av aktivitetsutstyr
(Hvis kommunen får tilskudd fra staten.) Ski, truger, telt, primus og mye mer.
Ungdomsrådet ser i neste møte hva slags utstyr som kan være aktuelt.
Vedtak: SUR er enige i at dette er gode tiltak. (se også sak 9)

7/
17-18

Saksnr.

Tekst/sak

8/
17-18

Tilskudd Sørfold ungdomsråd 2018.
SUR har kr. 25.000 som kan deles ut til aktivitets- / trivselsfremmende tiltak for barn/
unge. Søkere kan være elevråd, ungdomsklubber og lag/ foreninger som ønsker å
gjennomføre trivselsskapende tiltak for barn/unge.
Det kan ikke søkes på tilskudd til klasseturer, medlemsturer i lag/ forening eller til
undervisningsutstyr.
Vedtak: Kulturkontoret informerer ungdomsklubbene, skolene og legger dette ut
på heimesida og Facebook. Søknadsfrist: 20. april.

9/
17-18.

Felles aktivitetsdag på Straumen for ungdomsskoleelevene.
Ungdomsrådet ønsker at ungdomsskolene (i hvert fall) kan ha en felles aktivitetsdag i
Sørfoldhallen før slutten av dette skoleåret. Slutten av mai?
Volleyball, fotball, innebandy, eller noe ute.
Kulturkontoret kontakter Straumen skole og hører om de kan ta på seg og arrangere.
Hvis vi får dette til kan ungdomsrådet se på mulighetene for å bruke noe av
tilskuddsmidlene til å betale skyss for denne saken.

10/
17-18.

Flere søppelbokser på Straumen.
Vedtak: Ungdomsrådet ber Sørfold kommune om å få hengt opp flere
søppelbokser på Straumen og at disse blir tømt regelmessig.
Aktuelle plasser kan være mellom butikken og skolen, ved Myre stadion og langs
fylkesveien mellom butikken og Myre.

11/
17-18.

La ungdom få bruke gymsalene og Sørfoldhallen.
Mange ungdommer vil ikke være med på organisert trening flere ganger i uka, men har
lyst å drive med forskjellige ting. Hallen, gymsalene og bassenget er mye ledig, spesielt
i helgene, men også på ukedagene. F.eks. kunne kulturkontoret ha en oversikt over
ledige timer og foreldrekontakter kunne lage et opplegg hvor en ev. to foresatte kunne
låse opp, være tilstede (ikke som trener) og låse etterpå.
Forslag fra SUR: Kulturkontoret sender dette til skolene som legger dette fram for de
nye foreldrekontaktene til høsten.
Ungdomsrådet snakket ellers om dette:
- Nye anlegg:
Sander spurte om når det blir bestemt om hvilke anlegg som skal bygges. Svaret er at
kulturkontoret sender brev til lag/ foreninger på sommeren og ber dem melde inn behov
for anlegg. Kulturkontoret lager ei prioriteringsliste og SUR får uttale seg før dette
sendes til politisk behandling hvor de bestemmer hvilke anlegg som skal bygges og
hvor mye penger som skal brukes/ bevilges.
Neste møte: Mandag 7. mai, kl. 09.30 på rådhuset, møterom Siso (ved kantina)
Saker til behandling på dette møtet:
- Forslag til utstyr som bør være med i en kommunal utstyrssentral
- Fordeling av tilskudd fra Sørfold ungdomsråd
- Aktivitetsdag på Straumen (blir det noe av denne?)

Steinar Strand
Møtereferent

