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Referat fra møte i Trysil ungdomsråd 18.02.2021
Til stede: Olea Hildrum, Signe Storsnes, Einar B. Stengrundet, Ida Skoglund, 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.
Dagsorden og saksliste
Åpning
Olea åpnet det digitale møtet og ønsket velkommen
Godkjenning av referat fra møte 19.01.2021
Referat fra møte 19.01.2021 ble godkjent.
Godkjenning av innkalling
Innkallingen 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. Saker til kommunestyremøte 23.02.2021
Stine gikk gjennom kommunestyre-sakene til møte 23.02.2021
Følgende saker ble diskutert og ungdomsrådet ønsker å komme med innspill:
PS 2/2021 Behandling av søknad fra Læringsverksted barnehage Vestadbakken
om kommunalt tilskudd ved utvidelse av antall
Alle i rådet er enige om at dette er en viktig sak, men det er også en sak medlemmene
i ungdomsrådet ikke er enige i – altså ikke noe tydelig flertall for det ene aller det
andre. Ungdomsrådet ønsker likevel å dele de synspunkter som kom fram i
ungdomsrådets debatt.
Argumenter for å innvilge søknaden:
 Det er behov for flere barnehageplasser når Knerten legges ned
 Læringsverkstedet er en veldig bra barnehage og en utvidelse som omsøkt kan
bidra til å gjøre Trysil attraktivt
 Det kan være bra å bygge ut flere plasser enn dagens behov tilsier for det kan bli
behov for flere plasser i framtiden
 Om det bygges ut vil plassene fylles ut fra hvor behovet for barnehageplass er.
Argumenter for å følge rådmannens innstilling:
 Bra at læringsverkstedet får bygge ut en avdeling for å dekke plasser som blir borte
når Knerten avvikler
 Uheldig om det blir bygd ut for mye slik at noen barnehager vil få tomme plasser
 Leit om en utbygging skal gå ut over en stor kommunal barnehage og i ytterste
konsekvens medføre nedlegging av grendebarnehager.
 Det er ikke så stor avstand om noen må kjøre barnehagebarn fra sentrum og til
Nybergsund eller Jordet for å få plass. Til og med i Oslo tar det tid å levere barna i
barnehagen.

PS 3/2021 Endrede forutsetning rundt målbildet for Sykehuset Innlandet HF
Ungdomsrådet støtter rådmannens forslag til vedtak og er opptatt av at det ikke skal
avhenge av hvor man bor om man får god helsehjelp eller ikke. Mange i Trysil vil få
lang avstand til akuttsykehus om Elverum avvikles som akuttsykehus. Det er ikke
ønskelig. Ungdomsrådet mener det er viktig for innbyggerne i Trysil at Elverum
opprettholdes som akuttsykehus.

PS 6/2021 Invitasjon til deltakelse i prosjekt – Dagsturhytta Innlandet
Ungdomsrådet er positive til at Trysil skal bli med på dette prosjektet.
Ungdomsrådet ønsker å få uttale seg i forhold til plassering og ber om at saken med
alternative plasseringer sendes rådet til høring før den sendes til politisk behandling.

2. Registrering av møtegodtgjørelse
Olea viste medlemmene i ungdomsrådet hvordan man registrerer møtegodtgjørelse
i visma. Dersom noen av medlemmene får problemer med å få det til kan de
kontakte Beathe og få hjelp.

3. Kort orientering om ABSOLUTT v/Beathe Sande
Trysil kommune skal det kommende året delta på oppvekstprogrammet ABSOLUTT
ABSOLUTT står for Ansvar for Barnehage, Skole og Oppvekst: Læring- UtviklingTrivsel og Tilhørighet
Det er et behov for å styrke de helhetlige perspektivene når det gjelder
oppvekstvillkår for barn og unge. Det forventes økt tverssektoriell samhandling og
at det arbeides mot felles mål
Det arbeides kontinuerlig med mål og planer for utdannings- og oppvekstfeltet. I
oppvekstprogrammet ABSOLUTT skal kommunen ta utgangspunkt i eget ståsted
og jobbe med å utvikle og styrke samspillet og dialogen i arbeidet med å nå egne
målsettinger.
Programmet retter seg mot både den politiske og administrative ledelsen og skal
bidra til at deltakergruppene sammen utvikler kunnskap om handlingsrom, roller og
ansvar for barn og unges oppvekst og utdanning, og hva som virker inn på barn og
unges læring, utvikling, trivsel og tilhørighet.
I prosessen blir et viktig med medvirkning og spesielt fra barn og unge og
ungdomsrådet vil bli involvert.

4. UKM
Beathe orienterte om påmeldingen så langt:
4 danseinnslag 3 musikk innslag og 6 utstillere
Påmeldingsfrist 22. mars
Signe har ikke fått lagd video da abonnementet på programmet som ble brukt var
utgått.
Har klar konkurranser som hun skal publisere snart.
Beathe at avtalt og leid inn Malin Jonsson til å coache deltakere med musikkinnslag
og Lotte Graff til å coache deltakere med danseinnslag
Ungdomsrådet var ikke klare for å presentere opplegg fra de ulike arbeidsgruppene
da det har vært mye usikkerhet rundt hva som er mulig å få til på grunn av
smitterestriksjoner.
Gruppene presenterer opplegg i neste møte

Med dagens restriksjoner kan det maks være 90 publikummere i salen. Må
planlegge med dette som utgangspunkt. Backstage må planlegges nøye og må ha
plan på hvordan organisere artistene som skal på scenen slik at det ikke blir for
trangt. Muligens bruke rådhuset som backstage. Dette betyr at flere må jobbe
backstage og at det må være et veldig bra system.
Olea kan ikke være med på selve arrangementet da hun skal delta på UFT samling
den aktuelle helgen.

Eventuelt


Kommunestyret har bedt administrasjonen utrede årsaken til at flere elever
kjeder seg å skolen (enkelte klasser opptil 85 %) og gjør lite lekser.
Ungdomsrådet ble utfordret på å komme med innspill på hvordan dette kan
gjøres. Hva må til for at elevene ikke skal kjede seg?
Representantene mente at en enkel anonym spørreundersøkelse vil være
beste måte å få svar fra ungdom på.
Kan vurdere å involvere elevrådet på skolen for å skape dialog med elevene
om tema.
Bruke metoder i dialog som ordsky, mentimeter med mere.
Innspill fra ungdomsrådet er at undervisningen må bli mere variert og
praktisk rettet.
Det er også viktig at det skjer andre ting på skolen som elever kan ha noe å
glede seg til å se fram til eksempelvis ulike aktiviteter.

 Sentrumsutviklingsprosjekt
Signe har vært i to møter i sentrumsutviklingsprosjekt-gruppen det skal nå lages
fem undergrupper og det er ønskelig med representanter fra ungdomsrådet i tre
av disse
Simen blir ungdomsrådets representant i gruppen som skal arbeide med
profilering
Erik blir ungdomsrådets representant i gruppe som skal arbeide med fysisk
utvikling
Olea blir ungdomsrådets representant i gruppe som skal arbeid med kultur
aktiviteter og arrangement.

Referent
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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