
Modum kommune 
RÅDMANNSKONTORET 
 

Notat  
 
Til: Modun ungdomsråd 

 

Kopi til:  

  

Fra: Sekretær Audun Mjøs 

 
Saksnr./Arkivkode Sted Dato 
12/308 - 033  Vikersund 10.12.2012 

 
REFERAT MODUM UNGDOMSRÅD 10.10.2012  
 

Sted: Arbeidsinstituttet, Nordbråtan  

Til stede: André, Malin (AI), Hanne Kristine, Silje, Martine (Rosthaug), Live (SMU), 

sekretær Audun Mjøs. 

Forfall: Andrea, Anette, Hanna, Sanna. 

 

Innføring i AI-metoden 

De første to timene var satt av til presentasjon av AI-metoden med oppgaver. Metoden har 

fokus på mestring og den enkeltes sterke sider. Fokus på det som fungerer – i stedet for det 

som ikke fungerer. Metoden skal tas i bruk i alle deler av Buskerud fylkeskommune inkludert 

Rosthaug vgs. AI har også lederprogrammet Fremtidens ledere, som ungdomsrådet var 

invitert til i september. 

 

Ungdomsrådet gikk gjennom to oppgaver: Styrkesamtaler og veikart.  

Styrkesamtale handler om å fortelle om en god situasjon der du kjente at du fikk til noe og 

blomstret. Den som lytter skal så gi tilbakemelding på de styrkene/gode egenskapene du viste 

i den gode situasjonen. Vi samlet tre styrker for alle medlemmene i ungdomsrådet og fikk vist 

en gruppe med mange gode egenskaper. Tar opp tema igjen på neste møte. (Kanskje kan vi 

bruke kortene videre i rådet?) 

 

Veikart er en øvelse der hver enkelt skal beskrive hvordan de ønsker at livet skal være om 

tre-fem år og skriver dette øverst på et stort ark. Starter så nederst på arket med å fylle ut hva 

man må gjøre – steg for steg – for å nå målet. Alle lagde sitt kart. Metoden kan også brukes i 

grupper som arbeider mot felles mål. 

 

Andre saker: 

1) Referat fra sist møte ble gjennomgått og godkjent. 

2) Andrea og Live har arbeidet med innspill om ungdom og rus som ble oversendt til 

Ungdommens storting fredag. Tinget avholdes i mars, spennende om noen fra oss får 

være med! 



3) Oppsummering ungdom og rus (hovedtema sist møte): 

a. Er det et problem? Flere av medlemmene gjentok bekymringene om utbredt 

bruk av alkohol og narkotika i ungdomsmiljøet. Flere opplevde at 

aldersgrenser ikke ble overholdt av vakter på fester, av politiet eller av 

foreldre.  

Festene oppleves som gode møtesteder, men overdrevet rusbruk 

ødelegger mye. 

b. Hva ønsker unge for å forebygge rusbruk?  

• Aktivt politi som slår ned på salg av narko og langing av alkohol 

• Aktive vakter på fester som setter tydelige grenser og følger opp 

utskeielser  

• Tydelige foreldre som engasjerer seg i problemet og setter grenser  

• Informasjon om skadevirkninger  

• Aldersgrense på fester med alkohol må være høyere enn 

konfirmasjonsalder 

c. Sekretær spurte hva ungdomsrådet mente om alkoholfrie fester:  

• Det blir nesten som på ungdomsklubben 

• ”Alle” følger strømmen. Alkoholfrie fester vil fort få dårlig rykte slik 

at ”ingen” kommer, eller kun de yngste  

• Forslag om todelte fester, med og uten alkohol 

 

4) Markedsføring av ungdomsrådet 

a. Mål: Unge i Modum skal vite om ungdomsrådet og mulighetene i organet, 

og bruke rådet for å ta opp aktuelle saker  

b. Tiltak:  

• Vise at ungdomsrådet har innflytelse og når frem med konkrete saker 

• Besøk på skolene: Allmøter, ikke bare elevrådene. Gi opplæring i 

saksgang og verktøy 

• Vurdere genser og plakater 

• Martine spør noen på Media og kommunikasjon om de kan utforme 

forslag til logo til neste møte.  

 

Sakene om musikk-container, budsjett 2013 og eventuelt ble ikke gjennomgått, behandles 

neste gang.  


