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Referat fra møte i Modum ungdomsråd fredag 29.11.2013 
Formannskapssalen kl 9-12. 

Til stede: Amanda Sire (SMU), Benjamin Engebretsen (NMU), Susanne Dybdal (Rosthaug).  
Mye frafall pga. heldagsprøver. Rådet var dermed ikke formelt vedtaksført, men vi gjennomførte 
møtet likevel, som drøftingsmøte.  

1) Referat fra sist møte: Godkjent  
 
2) Informasjon etter møte i Ungdommens kommunestyre 21.11:  

Info om undersøkelse om kollektivbruk og arbeid for motocrossbane.  
Rosthaug gjorde oppmerksom på at de har elever fra et stort omland og ønsker 
kollektivtilbud bedre tilpasset skoleslutt. Dette gjelder både buss mot Vikersund og Sigdal. 
Dessuten har ikke elevene lov til å være lenge i Åmot sentrum etter skolen. I møte med 
Brakar om skoleskyss skal Audun spørre om de har tatt kontakt med Buskerud 
Ungdommens fylkesting, som har egne arbeidsgrupper for samferdsel og for skole.  
 

3) Drøfting av ungdomsundersøkelsen 2013: Audun gikk kort gjennom noen hovedpunkter.  
 
SMU kommenterte at undersøkelsen var så omfattende at en del elever ikke tok den helt på 
alvor. Det var også en del spørsmål som var lagt utenfor deres virkelighet – eks. spørsmål 
om limsniffing ol.  
  
Både NMU og SMU har sosiallærere som gjør en viktig jobb med skolemiljøet og for 
enkeltelever som trenger noen å snakke med. Rosthaug har ikke det. Mange synes det kan 
være vanskelig henvende seg til helsesøster som bare er innom skolen en gang eller to i uka 
og ikke del av lærerstaben.  
 

4) Forslag til IKT-reglement for skoler i Modum er på høring og ble gjennomgått.  
Reglementet oppfattes svært ordrikt og uoversiktlig. Ungdomsrådet stilte spørsmål ved 
hvordan skolen vil gjøre innholdet kjent for elever og foresatte. En forenklet versjon bør 
utarbeides og godkjennes samtidig. 
 
Audun noterte kommentarer til en del punkter i reglementet og vil oversende dette til 
undervisningssjefen.  



5) Buskerud Ungdommens fylkesting (BUFT):  
Audun orienterte om arbeidet i BUFT. Ingen på møtet viste interesse for å delta i styret for 
BUFT. Vi kommer tilbake til hvem som skal stille på årsmøte på Kongsberg 1-2 februar. 
 

6) Budsjett 2014: Tiltak og konsekvenser for barn og unge. Audun redegjorde kort i møtet. 
 

7) Drift av ungdomsrådet etter nyttår, møteplan. 

Audun har permisjon 14. januar – 9. april. Leder og nestleder vil få mer ansvar i den 
perioden, sammen med elevrådslærere og en fra rådmannskontoret. Mer informasjon 
kommer i januar. 
 
Det planlegges møte i ungdomsrådet i februar og før påske, samt i mai og juni.  
Tidspunkt kommer på nyåret. 
Møtet slutt 11.20. 

Audun Mjøs 
sekretær 

 


