Rådhuset
8226 Straumen
Tlf; 75 68 50 00
Mail: post@sorfold.kommune.no
Org. nr. 972 417 750

Sørfold kommune

Kulturavdelingen

Til medlemmene av SUR, elevrådene,
driftsutvalget, rådmann, kommunalsjef,
rektorer, kulturkontoret

Vår ref:

Referent:

Dato:

Bente Braaten, 75 68 53 33

13.11.2013

eres ref:

«REF»

2013/23-12

5695/2013

MØTEREFERAT
Prosjekt:
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Sørfold ungdomsråd 2013
Referat fra møte i Sørfold
Ungdomsråd, 13.11.13.

Tid: kl.0930 – 14.30
Tilstede:
x

Edle Reffhaug, leder

Leirfjorden skole

x

Malin Hjelvik

Videregående skole

x

Camilla Johnsen Reinvik

Leirfjorden skole

x

Vilde Nohr

Straumen skole

x

Ingrid Bjørknes

Røsvik skole

x

Majken Andorsen

Straumen skole

x

Elias Bjørknes

Røsvik skole

X

Stian Fredheim

Straumen skole

Kl. 09.30 – ca. 12.30 : Fellesmøte med Driftsutvalget inkl. befaring på klubblokaler Straumen skole
og mulige nye lokaler i utleiebygget v/ Nordlandsmuseet, Straumen sentrum.
Kl. 12.30 – 14.30
: Møte i Sørfold ungdomsråd
Saksnr.

Tekst/sak

Ansvar

Fellesmøte /befaring sammen med driftsutvalget :
Var i forbindelse med at driftsutvalget skulle behandle en sak om å
inngå avtale om å leie deler av utleiebygget i Straumen sentrum til
ungdomslokaler. Dette fordi klubblokalene i kjelleren på Straumen skole
ikke er egnet (mangler tilrettelegging for bevegelseshemmede, er for
store, mørke / i en kjeller.)
Først var SUR og politikerne på befaring i lokalene på skolen og deretter
i utleiebygget. Alle i SUR og flere politikere ga uttrykk for at lokalene i
utleiebygget var best egnet som ungdomslokaler.
Seinere vedtok driftsutvalget at administrasjonen i kommunen skal
forhandle med eieren av utleiebygget og lage et forslag til leieavtale. Når
dette er gjort skal formannskapet og kommunestyret ta stilling til om det
skal bli nye lokaler i Straumen sentrum. Kommunestyret vil behandle
saken 19.desember.
Inntil da skal det være ungdomsklubb på Bakeriet (Straumen sentrum)
Kultursjef
hver fredag.
Kultursjefen ber om hjelp fra to ungdommer fra Straumen til å hjelpe
Vilde og
den nye klubblederen om tips for å få i gang dette.
Stian

Ellers diskuterte SUR og politikerne dette :
- Andre ungdomsklubber , spesielt Nordsida:
SUR var misfornøyd med at klubben på Nordsida var lagt til
mandagene. Ungdommene ønsket tidligere å ha klubb på fredagene, men
slik er det ikke blitt. Hvorfor ?
Kultursjef
Kultursjefen får i oppgave av driftsutvalget å følge opp tidligere vedtak.
- Mobilforbud i skoletida.
SUR ønsker å få gjort noe med gjeldende reglementet. Ungdomsrådet
ble ikke spurt til råds da saken ble vedtatt i 2012. Driftsutvalget beklaget
dette og sa at reglementet skal evalueres. Ungdom sin mening vil bli lagt
vekt på og politikerne ber SUR om å komme med forslag til endringer.
se egen sak seinere.
- Tiltaksplan for forebyggende helsearbeid for barn/ unge
Driftsutvalget bestemte at det skal lages en slik plan og at en representant fra SUR skal være med i den gruppa som skal lage forslag til plan.

Møte i Sørfold ungdomsråd.
36/2013 Tildeling av tilskudd fra Sørfold ungdomsråd 2013.
Til fordeling kr. 20 000.
1. Elevrådet Røsvik skole: kr. 20 000 til nett til ballbingen
alt. 2 : kr. 9300 til lekeapparat
2. Kjeller`n ungdomsklubb : uspesifisert beløp, støtte til Våken-natt.
3. Kulturkontoret : kr. 10 000 til to dagers kurs for ungdom i lys-/lyd,
sceneteknikk + gjennomføring av bandkonsert (des)
4. Elevrådet, Leirfjorden skole : kr. 10 000 til volleyballturnering.
Vedtak:
Elevrådet Røsvik skole : kr. 10 000 til ballnett (ikke lekeapparat)
Kjeller`n ungdomsklubb : kr. 10 000 til å gjennomføre Våken-natt.
SUR bruker kr. 10 000 fra eget budsjett (kurs, reise,.m.m) for å
arrangere kurs i lys-/lyd, sceneteknikk.
37/2013 Samarbeid med kulturkontoret om å arrangere UKM 2014, 8.mars
Ikke noe vedtak, men SUR er positive til å bidra på mange måter.
UKM 2013 var veldig bra og mange som deltok i fjor ønsker å være
med i 2014. Vi kommer tilbake til hvem gjør hva seinere.
Plakater delt ut og vi tar opp arbeidsoppgaver / arbeidsfordeling på
seinere møter.
38/2013 Mobilforbud i skolene.
Leder la fram mange gode argumenter for at reglementet bør endres.
Praktiseres ulikt på de tre forskjellige skolene - noen elever får
anmerkninger, mens får det ikke – skolene oppbevarer mobiltelefonene
på en «slurvete» måte (kan bli skadet), osv.
SUR skjønner at vi må ha et reglement, men dette må fungere etter
hensikten og tar opp forslag til løsninger / endringer seinere.
Utdanningsdirektoratet slår fast at skoleeier (kommunen) ikke kan nekte
elevene å ha med seg mobiltelefon på skolen. Da må vi i Sørfold få til
ordninger som fungere både for kommunen, elever og lærere.
SUR mener at dagens ordning ikke fungerer godt.
Politikerne har sagt at de ønsker forslag til endringer fra ungdom og det
skal de få fra SUR.

Sekretær
gir
søkerne
beskjed.

Saksnr.

Tekst/sak

Ansvar

39/2013 Orientering fra Ungdommens Fylkesting, (UFT) Bodø, 1.- 3. nov.
- samling for ca. 90 ungdomsrådsrepresentanter fra
Nordlandskommunene hvor Edle og Stian deltok fra Sørfold.
Konklusjon : Fantastisk samling, mange nye venner, interessante tema.
Slike burde det vært flere av !
Muligheter for å lage ei slik samling f.eks. i Indre Salten (Saltdal,
Steinar
Fauske og Sørfold ?)
sjekker…
Samlinga gjennomførte et stort arbeid som til slutt endte opp i en
tiltaksplan UNGplan 2013/ 2014 som et arbeidsutvalg i UFT skal jobbe
med.
SUR i Sørfold fikk skryt for at vi har et godt organisert ungdomsråd.
Flott ! (…..og det er medlemmene i SUR som skal ha ære for dette !)
Tiltaksplanen med satsingsområder og konkrete tiltak vedlegges.
Neste møte : 2. desember (ev. 9.desember)
Sjekke ut med skolene om hvilken dato som passer.
Gi tilbakemelding til Steinar.
Aktuelle saker til neste møte:
- Prioritering av saker som SUR skal jobbe med framover
- Arrangementer i 1.halvår 2014 ?
- UKM 2014 (Hvem ønsker å gjøre hva?)
- Valg av representant fra SUR som skal sitte i ei plangruppe for å lage
tiltaksplan for forebyggende helsearbeid for barn/ unge i Sørfold.
- Fortsette jobbinga med forslag til endringer , mobilreglement

Steinar Strand,
kulturkontoret
Sekretær SUR

Hvert
medlem.

