Protokoll fra møte i Sørfold ungdomsråd
Dato: onsdag 20. mai 2020
Tid: 09.00 - 12.00
Sted: Møterom Siso, Sørfold rådhus
Medlemmer: Gunnar Kugappi, Isak Sjøgård Pettersen, Mina Othelie Øwre,
Jakob Bjørknes, Mats Moen Mareliussen, Sol Ravna Jensen Drabik og
Juliana Rebeca Leal Alves

Ungdomskoordinator: Sveinar Aase
_______________________________________________________________________

Saksliste

Sak 19/20 Godkjenning av innkalling
Innkalling godkjent. Møtet ble av praktiske årsaker flyttet fra Siso til rådhussalen.

Sak 20/20 Orientering om vedtak i kommunestyret (utsatt fra 14.05.20)
Ungdomskoordinator orienterte om kommunestyrets vedtak angående
ordensreglement for grunnskolene 2020.

Sak 21/20 Orientering fra skolehelsetjenesten (utsatt fra 14.05.20)
Helsesykepleier Sissel Olsen fra helsestasjonen orienterte om skolehelsetjenesten.
Det er ønskelig å finne en fast ukedag på ettermiddagstid hvor ungdom fra hele
kommunen kan besøke Helsestasjon for ungdom (HFU). Denne må legges til Straumen på
grunn av tilgang til medisinsk utstyr. Helsesykepleier foreslår torsdager, da det denne
dagen også er åpen hall for ungdommer på Straumen, slik at besøket kan kombineres.
Ungdomsrådets medlemmer tar opp dette med elevrådet ved sin skole og gir
tilbakemelding til ungdomskoordinator om hvilken ukedag som passer best.

Sak 22/20 Reglement for Sørfold ungdomsråd (utsatt fra 14.05.20)
Behandling:
Mats Moen Mareliussen foreslo å se sak 26 i sammenheng med sak 22.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Endringsforslag fra Mats Moen Mareliussen:
Ungdomsrådet bestemmer selv om det vil ha fjernmøte eller ikke.
Dette innarbeides i reglementet.
Reglement for Sørfold ungdomsråd med endringsforslag fra Mats Moen Mareliussen
enstemmig vedtatt.

Sak 23/20 Kommunal planstrategi på høring (utsatt fra 14.05.20)
Ungdomsrådet tar saken til orientering. Ingen merknader.

Sak 24/20 Alvorlig skolefravær - forebygging og oppfølging. Lokal veileder
(utsatt fra 14.05.20)
Ungdomsrådet er positiv til tiltaket og tar veilederen til etterretning.

Sak 25/20 Nytt IKT-reglement for grunnskolen (utsatt fra 14.05.20)
Behandling: Ungdomsrådet ber om at det utarbeides en kortversjon i klarspråk for
elevene.
Vedtak:
Endringsforslag fra Juliana Rebeca Leal Alves:
Reglementet gjennomgås med elevene ved begynnelsen av hvert skoleår.
IKT-reglementet for grunnskolen vedtatt med endringsforslag fra Juliana Rebeca Leal
Alves.

Sak 26/20 Diskusjonsnotat. Krav om vedtak i kommunestyret som vilkår for å kunne
ha fjernmøte i ungdomsrådet etter 1. august. 2020
Behandling: Saken ble realitetsbehandlet under sak 22.

Sak 27/20 Eventuelt
•

Leder orienterte om Summit Sørfold UNG 2020:

Fjelltrimkonkurranse for barn og unge i Sørfold kommune i alderen 0 - 20 år i tidsrommet
15. mai - 1. november 2020.
10 turmål med ulik vanskelighetsgrad er med i konkurransen. Det er gavekort-premier på
kr 500,- for det enkelte turmål. En PC til en verdi av kr 10000,- trekkes blant de som har
vært på alle turmålene i løpet av konkurransetiden.
Deltakerne registrerer seg på telltur.no og bruker mobilappen Norgeskart friluftsliv for å
registrere turene.
•

Ungdomskoordinatoren orienterte om klubbene i Sørfold:

Røsvik
Ungdomsklubben i Røsvik åpnet onsdag 13. mai og skal også ha klubbkveld 27. mai og
10. juni. Smittevernreglene følges, og de skal være max 10 personer inne samtidig. Dette
går greit, siden juniorklubb og ungdomsklubb har hver sin del av åpningstiden. Slik er det
også til vanlig (juniorklubb kl. 18.00 - 20.00 og ungdomsklubb kl. 20.00 - 22.00). Det blir
loggført hvem som er til stede.
Nordsida
Når det gjelder Kjeller’n ungdomsklubb og Nordsida, må vi avvente til vi har fått en
gjennomgang av renholdsrutiner og bruk av Mørsvik skole, slik at tilbudet er trygt.
Straumen
På Straumen er Sørfoldhallen stengt ut skoleåret, dermed kan det heller ikke være åpen
hall med aktivitet og kveldsmat på torsdager før etter sommerferien.
Men kommunen ønsker å lage til noe alternativt og midlertidig ut skoleåret for ungdom på
Straumen og ønsker tilbakemelding fra ungdomsrådet om hva de kunne tenke seg, og da
selvsagt innenfor det som smittevernreglene tillater. Lokaler som kan brukes er Bakeriet
og Rådhussalen, men man kan også tenke seg noe ute.
Følgende forslag kom frem:
•
•

Fellestur på Telltur/Summit Sørfold
Klubb og grillparty ved rådhuset

•

17. mai film Sørfold kommune

I anledning 17. mai lagde Sørfold kommune en film som digital markering av
nasjonaldagen.
Mats Moen Mareliussen, Isak Sjøgård Pettersen og Maren-Andrea Engan representerte
ungdomsrådet og holdt tale i filmen.
Filmen ble vist i sin helhet under møtet.
Protokollen er godkjent elektronisk og har derfor ikke signatur

