
Møteprotokoll Modum ungdomsråd 18.01.2012 

Formannskapssalen kl 09.00-12.00 

Til stede: Andrea Svendsen, Hanna Løvstad Bye, Vegard Berget, Sanna Evje, Nadia Skorta, 

Audun Mjøs  

Forfall: Emilie Breche 

Møtet startet med etterlysning av medlemmer: Vegard kom etter hvert, Emilie dukket ikke opp. 

Samlet oppfordring om at alle medlemmer må stille på hvert møte, eller ta ansvar og kalle inn sin 

vara ved forfall.  Det er kun seks medlemmer i rådet og forfall merkes fort. Andrea tar kontakt med 

Emilie og Dina. 

1. Referat fra sist møte: Godkjent uten merknader 

2. Plan for Vikersund sentrum: Audun hadde ikke forberedt denne saken, lovte å komme 

tilbake med mer info etter hvert 

3. Referat fra møte om næringsutvikling og skole på SMU 11.1:  

Dette ble hovedsak i møtet. Audun gikk gjennom presentasjon av Ungt entreprenørskap og 

fortalte at undervisningsetaten og bedrifter i Modum ønsket å samarbeide for at elevene skal 

lære mer om næringslivet. Bedriftene ønsker at elevene skal lære seg å være kreative og 

sette ideer ut i livet for å skape nye arbeidsplasser. Kommunen har i strategisk næringsplan 

sagt at slikt samarbeid skal prioriteres. 

 

Audun viste en del statistikk om utdanningsnivå i Modum. Nivået i Modum ligger under 

nivået for Buskerud og Norge. 

 

Medlemmene i ungdomsrådet fortalte at de savnet informasjon om hvilke jobbmuligheter 

som finnes i Modum og hvilke yrkesmuligheter de ulike studieretningene gir. Audun viste 

statistikk som fortalte at det er ca 5400 arbeidsplasser i Modum, veldig mange forskjellige. 

 

Det ble tatt opp at informasjonsdagen for 9. klassinger på Rosthaug virket kaotisk for 

elevene. Det ble ikke gitt ut skriftlig informasjon og mange av presentasjonene av linjene på 

skolen var uklare for elevene.  

 

Til jobbmessa på NMU for 10. klasse ble det sagt at det var liten bredde og få firma som 

aktivt fortalte om muligheter. Elevene syntes det var vanskelig å finne gode spørsmål å stille 

til bedriftene. Det kom forslag om at bedriftene ble mer aktive til å fortelle om seg selv. 

 

Til faget «Utdanningsvalg» ble det tatt opp følgende: 

• Lærerne har lite kontakt med næringslivet og mangler oppdatert informasjon om 

behovene 

• Arbeidsgiverne forstår ikke hva jobbskygging betyr 

• Mange arbeidsgivere er negative til å ta imot elever på PRYO-uke 

• Elevene ønsker ikke å jobbe hos mor eller far, men strever med å finne jobber 

• Flere ønsket mer informasjon om flere yrker for å kunne ta bedre yrkesvalg  



• Medlemmene etterlyste informasjon om hvilke jobbmuligheter de ulike studielinjene 

gav 

 

Medlemmene i ungdomsrådet var spent på hvordan elevsammensetningen og nivået på 

Rosthaug vil bli når det innføres fritt skolevalg.   

 

Ungdomsrådet gav uttrykk for at de ønsket mer informasjon om lokale bedrifter og 

jobbmuligheter, og ønsket bedriftsbesøk i skolen. Ingen av medlemmene i rådet kjente til 

Ungt Entreprenørskap eller deres undervisningsopplegg «økonomi og karrierevalg». 

Konkret ble det etterlyst muligheter for sommerjobber som en god måte å få erfaring med 

ulike yrker. Medlemmene i rådet var usikre på hva ungdommer har lov til å jobbe med og 

ikke. TIPS! Sjekk ut www.ung.no/sommerjobb  

 

Audun viste eksempel på jobbavis fra Hallingdal der bedrifter annonserer ledige stillinger til 

arbeidsuke / PRYO-uke og elevene måtte søke. 

 

Audun fortalte at kommunen skulle jobbe mer med samarbeid næringsliv – skole i vår og at 

ungdomsrådet ville bli involvert. Konkret spørsmål for de nye valgfagene som kommer til 

høsten: Blir det reell mulighet for elevene å velge nye valgfag i stedet for språkfag? 

 

4. Litt opplæring: Utsatt 

 

5. Valg av nestleder: Utsatt til neste møte fordi rådet ikke var fulltallig i dag. 

 

Saksliste til neste møte: 

Møte avholdes i rådhuset mandag 20. februar 2012 kl 9-12. VIKTIG AT ALLE MØTER!!! 

1. Referat fra møte 18.1.12 

2. Spørsmål om ordningen for skole-PC’er i ungdomsskolen. Audun inviterer noen fra 

IT-avdelingen til å orientere kort om systemet 

3. Henvendelse fra Arbeidsinstituttet om å få plass i ungdomsrådet – planlegge befaring 

4. Mer om skole – næringsliv 

5. Info om plan for Vikersund nord  

6. Drøfting av hvordan vi skal jobbe mot Buskerud ungdomsgruppe og hvem som skal reise dit 

7. Valg av nestleder 

I møtet skal vi ta bilde av alle medlemmene og sende til Bygdeposten og til politikerne. Sanna / Nadia 

tar med kamera.  

Audun Mjøs, sekretær 


