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Referat fra møte i Trysil ungdomsråd 08.03.2021
Til stede: Olea Hildrum, Signe Storsnes, Einar B. Stengrundet, Simen Lindstad, Kristian
Stengrundet, Nelly Åkesson, Madeleine Lyseggen Aas, Erik Fjelltveit Nyhuus, Ona Buflod
Bovollen, Sanna Berg, Frida Nordnes Bækken, Stine Akre og Beathe Sande.
Ida Skoglund
Dagsorden og saksliste
Åpning
Olea åpnet møtet og ønsket velkommen
Godkjenning av referat fra møte 18.02.2020
Referat fra møte 18.02.2020 ble godkjent.
Godkjenning av innkalling
Innkalling ble godkjent
Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble gjennomgått og godkjent

Postadresse: Postboks 200, 2421 Trysil
Besøksadresse: Storvegen 5, Trysil
Telefon: 62 45 77 00

E-post: postmottak@trysil.kommune.no
Hjemmeside: www.trysil.kommune.no
Åpningstider: mandag-fredag kl. 9-15

Bankkontonr.: 6167 05 01328
Organisasjonsnr.: 864 948 502
Kommunenr.: 3421

Saksliste
1. Mulighet til innspill i forbindelse med oppvekstprogrammet ABSOLUTT
v/koordinator for byggende barne- og ungdomsarbeid Beathe Sande og
varaordfører Stine Akre
I forbindelse med at administrasjonen i Trysil kommune deltar i
oppvekstprogrammet ABSOLUTT skal arbeidsgruppen nå kartlegge hvor
kommunen står i arbeidet med barn og unge. I den forbindelse ønskes det innspill
fra ungdomsrådet. Rådet fikk si noe om hva som er bra med å vokse opp i Trysil,
hva som er utfordringer og litt om hvor vi kan finne ut av hvordan det er å være ung
i Trysil.
Ungdomsrådet mente følgende var bra med å vokse opp i Trysil:
- Ganske mange aktiviteter/ fritidsaktiviteter - variert tilbud
- Bra at ungdom kan møtes - har et sted for å møte venner - gode møteplasser ungdomsklubben
- God tilgang på friluftsliv
- Trysilfjellet er viktig for ungdom – bra med tilbud om gratis ski-kort ordning
- Godt miljø og vokse opp i
Ungdomsrådet mente at følgende var utfordrende med å vokse opp i Trysil:
- Transport og avstander – dårlig kollektiv tilbud gjelder både innad i kommunen
og ut/inn av kommunen
- Er for få barn/unge til at eks kulturskolen skal kunne ha en større bredde i tilbud.
- Ventelister kulturskole
- For dårlig tilbud om shopping for ungdom – bra for voksne, men ikke for ungdom
Ungdomsrådet mener at UNGDATA undersøkelsen gir et godt bilde på hvordan det
er å være ung i Trysil og at det dekker mye av det vi trenger å vite.
Disse resultatene kan legges til grunn når det skal planlegges tiltak.

2. Informasjon om TVERGA prosjekt og mulighet til innspill fra ungdomsrådet
Trysil kommune har søkt om å få være med i TVERGA prosjektet «en morsom
omvei». Dersom kommunen velges ut som et av de prosjektene som tas med
videre vil kommunen få mulighet til å finansiere en møteplass som skaper aktivitet.
Kommunens søknad kalles Ungdom i farta ved flomvollen. Beathe presenterte
kommunens søknad og ba om innspill fra ungdomsrådet på hva de ønsker og
tenker når det handler om å lage en aktivitetsarena for ungdom i sentrum. Det er
skissert to aktuelle områder – Fladhagenparken eller området mellom brukar.

Ungdomsrådet hadde følgende innspill:
- Det er behov for et sted i sentrum hvor ungdom kan møtes og «henge»
- Det er et ønske om at det bygges en skatepark da denne kan innby til
mange aktiviteter og vil være et sted mange vil kunne komme og sitte for
å se på.
- Det er også ønske om et badested ved elva – kan det være muligheter
for å utvide Dunk?
- Ungdomsrådet ønsker finere sitteplasser rundt omkring på bygda.

3. Spørreundersøkelse fra Ungdom og fritid og Redd barna – et sted å henge
Beathe har mottatt en spørreundersøkelse hvor det er ønskelig at ungdomsråd skal
svare på spørsmål om ungdom og et sted å henge
Beathe sender undersøkelsen til alle i rådet slik at de kan se spørsmål.
Medlemmene i rådet sender sine svar til Olea som sammenfatter og besvarer på
vegne av ungdomsrådet.

4. Høring 5 dagers skoleuke for 1. og 2. klasse i den kommunale grunnskolen i
Trysil
Administrasjonen i Trysil kommune skal utrede og lage sak på innføring av 5dagers skoleuke for 1. og 2. klasse i den kommunale grunnskolen. Ungdomsrådet
har fått mulighet til å komme med innspill
Ungdomsrådet ønsker å sende inn innspill, men vil også vurdere saken da den
kommer opp til politisk behandling.
Ungdomsrådets innspill:
Det var ulike meninger om saken i rådet.
Noen medlemmer mener at det vil være bra å innføre 5-dagers skole for 1. og 2.
klasse da det fører til at det kan kortere økter med læring, rom for mer fysisk
aktivitet og lek. Dette vil igjen kunne bidra til et bra miljø.
Rom for mer tid til aktivitet og lek vil også bety en enklere overgang fra barnehage
til skole
Andre medlemmer mener at det er fint at 1. og 2. klassinger har mulighet til en fri
dag hvor da kan være hjemme og ta det litt roligere. Er bekymret for at det kan bli
slitsomt med 5 dagers skoleuke.
Beathe sender innspillet for ungdomsrådet.

5. Politiske saker som skal behandles i hovedutvalg og kommunestyre
Stine orienterte om hvilke saker som skal behandles i kommende hovedutvalg og
formannskap. Ungdomsrådet hadde ingen saker de ønsket å kommentere.

6. UKM
Beathe orienterte om påmeldinger – det er så langt 36 påmeldte, men flere
påmeldinger som ikke er fullført enda. Det er slik sett nok påmeldinger til at det er
gjennomførbart. En del ganske unge deltakere så det er ønskelig at medlemmene i
UR rekrutterer flere deltakere fra ungdomsskole og videregående skole.
Det vil fortsatt være mange utfordringer knyttet til smittevern og det kan være at
mye av planer må endres tett opp mot arr. Dette vil avhenge av smittesituasjon.
Beathe orienterte om at husbandet trenger å vite hvilken låt de skal bruke til evt
åpning- og musikk mellom innslag. Frida tar ansvar for å avklare dette og sende til
Beathe i løpet av uka.
De ulike arbeidsgruppene presenterte det de har planlagt for UKM
Kick off
Arrangeres fredag kveld for deltakere. Mulig område er bak skolene, men kan også
være aktuelt bak kulturhuset. Avklarer da det nærmer seg og vi ser hvordan det er
med snøforhold/barmark
Deltakere deles inn i faste grupper
Det legges opp til natursti og aktivtetsposter som på get out Trysil (bruskasseløp,
sekkeløp, kaste på blikkbokser osv)
Premiering
Det serveres grillpølser.
Utstilling
Det planlegges mange små utstillinger – billetter legges ut i billettsystemet.
Begrenset antall som kan komme på utstillingen. De som har billetter kommer og
guides gjennom utstillingen (følger en løype) starter ved inngang foran og ledes ut
bak.
Det er ønskelig å få til en ordning med QR koder ved bidragene slik at publikum kan
kommentere de ulike bidragene.
Einar undersøker videre hvordan dette kan gjøres.
Scene
UR har bestemt at tema skal være Gameshow
Det er ønskelig med et panel hvor «vertene» som er konferansierer kan sitte og
introdusere og kommentere innslag. Mulig dette kan være nede på flatgulvet
ettersom det ikke skal være sitteplasser der.
Beathe avklarer med teknikere.
Olea tar ansvar for å finne konferansierer.
Beathe har dialog med de ulike gruppene da det nærmer seg UKM

Evt
-

Spørsmål trafikk-kryss
Olea har fått en henvendelse med spørsmål om hvor man kan ta kontakt
om bekymring for et farlig kryss i storvegen . Stine anbefalte at
vedkommende sender en henvendelse til postmottak@trysil.kommune.no
evt ringer og tar kontakt med Veronica Snerten på veiavdelingen i
kommunen. Olea videreformidler dette

-

Oppfølging av undergrupper Sentrumsutviklings-prosjektet
Simen er rådets representant i gruppen som skal jobbe med profilering.
Gruppen skal møtes mandag 15. mars
Erik er rådets representant i gruppen som skal arbeide med fysisk
utvikling. Var på møtet forrige uke. Erik ønsker innspill fra ungdomsrådet.
Hva skal til for at ungdom vil oppholde seg i sentrum ? Signe oversender
det ungdomsrådet tidligere har uttalt. De som har innspill utover dette
sender det til Erik så snart som mulig.
Olea er ungdomsrådets representant i gruppen som skal arbeide med
kultur, aktiviteter og arrangement. Gruppen har møte 11. mars

Neste møte i ungdomsrådet er 13. april

Med hilsen
Beathe Helen Sande
Koordinator for byggende barne- og ungdomsarbeid
Tlf. 47 45 64 99
Dette brevet er elektronisk godkjent og sendes derfor uten signatur.
Eventuelt svar på dette brevet sender du til postmottak@trysil.kommune.no merket
2020/548.
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