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Sak 1: Referat fra møte 31.1.13 
Møtet 31.1 ble gjennomført uten sekretær til stede. Møtereferat er ikke skrevet. Følgende 
tema ble drøftet: 

• Markedsføring av ungdomsrådet: Egen logo? Bruke Modum-TV? Andrea snakker 
med Media & Kommunikasjon.  

• Deltakelse på Miljøkveld, NMU 
• Evaluering av yrkesmessa 

For senere møter skal det pekes ut sekretær i starten av møtet og alltid skrives referat. 
 
Sak 2: Henvendelse fra interessegruppa La Vikland leve 
Ungdomsrådet har fått oversendt link til interessegruppa La Vikland leve, som arbeider for at 
området mellom Rådhuset og Vikersund sentrum / Nettbusstomta skal bli bevart som 
friområde. 
 
Audun fortalte om kommunens arbeid med planlegging av hele området, med mål om å gjøre 
fjorden mer tilgjengelig med mer plass til strand, park og aktiviteter. 
 
Stikkord fra diskusjonen 

• Viktig at Vikersund blir et sted som tiltrekker seg folk 
• Båtplasser er viktig 
• Det må bygges hus slik at folk har steder å bo, ikke bare park 
• Området ser bra ut hvis det fylles ut 
• Man må begrense parkering på stranda / ved fjorden 
• Kanskje man kan ha lavere hus for å spare utsikten for de som bor bak? 

 



Sak 3: Data i skolen 
Modum kommune holder på å lage ny IKT-strategi, altså en plan på å gjøre Modum 
kommune mer digital. Undervisningssjef Erling Barlinghaug, IT-sjef Håvard Orsteen samt 
Gunnar Hansen og Grete Valstad fra IT-avdelingen deltok i møtet. 
 
Medlemmene i ungdomsrådet beskrev data-situasjonen på skolen slik: 

• Gammelt og ustabilt datautstyr og nettverk 
• Dårlig organisering, forskjellige holdninger hos lærerne 
• Resultatet er at data brukes lite i undervisningen, evt. går det mye tid 
• Hærverk 
• Vanskelig å få nok maskiner til tentamen 
• Krav til å levere lekser på data, uten at skolen har utstyr som gjør jobben 
• Vanskelig å bruke eget utstyr sammen med skolens systemer pga sikkerhet 
• Ipad (NMU) er vanskelig å skrive langt på uten tastatur. Ipad’ene tåler lite. Ipad er en 

ny læringsform for lærerne. 
 

Beskriv en ideell dag! 
• Utstyr og nettverk må fungere: Det må kjøpes nytt utstyr og sikres stabilt nett 
• Lærerne må kunne systemene, og hva som skal gjøres når ting ikke virker 
• Nok PC’er til de som skal bruke dem 
• Komme raskt i gang 

 
Undervisningssjefen fortalte at det også arbeides med egen plan for data i skolen. Det må 
gjøres noen valg:  

• PC eller Ipad? Ungdomsrådet synes PC er best 
• PC eller bøker? Begge deler er viktig, men PC er mest akutt nå 
• Trådløst eller kablet? Ungdomsrådet mener at åpent trådløst nettverk ikke er prioritert, 

det viktige er at skole-PC’er har stabilt nett 
• PC til hver elev? Ikke et krav, men det er behov for at det er nok maskiner til at hele 

klassen kan jobbe samtidig på PC. Personlig ansvar for PC øker ansvaret for den 
enkelte.  

 
Ungdomsrådet skal få mulighet til å uttale seg til plan for data i skolen før endelig vedtak. 
 
Det skal kjøpes inn 150 nye PC’er i vår som skal gå til ungdomsskolene. Disse må tas 
vare på! Mange gamle maskiner tas ut av drift samtidig. Ungdomsrådet oppfordret 
kommunen til å sørge for god orgasnisering av bruken for å redusere hærverk.  
 
Sak 4: Spørsmål fra SMU: 
Elevene fra SMU tok opp tre spørsmål fra elevrådet: 
 
Økonomi ved Stalsberg skole 
Elever fra SMU har hatt aktivitetstimer på Stalsberg skole med Aktiv 365. De opplevde at det 
var mange elever (35) for én lærer og mye uro. Elevene spurte om mulighetene for flere 
lærere eller deling av klassene i mindre grupper og fikk til svar at man måtte ha så store 
grupper pr. lærer av økonomiske grunner.  
 



Ungdomsrådet spør undervisningssjefen om det er riktig at Stalsberg ikke har nok penger til å 
dele klassene i mindre grupper. 
 
Opphør av delingstimer ved SMU 
Elevrådet ved SMU har nylig fått opplyst at alle delingstimer ved SMU skal opphøre 
fra 1. mai. Dette gjelder praktiske fag som mat og helse, musikk, naturfag og kunst og 
håndverk. Elevene tok opp at fulle klasser i disse timene vil ta bort mulighetene for praktisk 
gjennomføring. De var særlig redd for at dette skulle gå ut over karakterer i avsluttende fag. 
Lærerne fortalte at endringen ble gjort at økonomiske årsaker. 
 
Ungdomsrådet spør undervisningssjefen om det er fare for at sammenslåing av grupper i 
praktiske fag kan påvirke karakteren i negativ retning for elever, og om det finnes midler til å 
ha deling i disse fagene frem til sommeren. Ungdomsrådet mener innspurten frem mot 
avsluttende karanter er en sårbar tid å gjøre så store endringer på. 
 
Skolebusser som ikke stopper  
Elever som bor langs Eikerveien fra Stalsberg til Åmot opplever ofte at skolebussene ikke 
stanser for å ta dem opp om morgenen. Det medfører at de gang på gang kommer for sent til 
skolestart. Dette gjelder elever til både SMU og Enger skole. Skolen skal ha klagd til 
Nettbuss flere ganger, uten varig bedring.  
 
Ungdomsrådet vil ta kontakt med Nettbuss i Modum og be om at bussene stanser og tar opp 
elevene langs Eikerveien slik at de kommer tidlig nok til skolestart.  
 
Eventuelt: 
Tilbakemelding på yrkes- og utdanningsmessa:  
De som hadde vært med på messa i januar syntes den var svært bra. De som stod på stand var 
motiverte, flinke til å forklare og kjente de forskjellige utdanningsløpene godt. Flere hadde 
fått svært nyttig hjelp til å ta beslutning om utdanningsvalg.  
 
Valg 2013: 
Ingen av representantene på møtet har stemmerett til høsten. Saken ble utsatt. 
 
Markedsføring av ungdomsrådet: 
På sist møte ble det snakket om å bruke Media & kommunikasjon ved Rosthaug til å lage 
logo og markedsføre ungdomsrådet. Andrea skulle gjøre avtaler. Andrea var ikke i møtet og 
saken ble utsatt. 
 
 
 
Audun Mjøs, sekretær 
 


