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Til stede: Pia R. Henriksen, Vilda Windtwood, Ketil Thorvaldsen 

Om ungdomsrådets representasjon i Råd for frivilligheten. 

Positivt at det er ønskelig med flere involverte. Usikkert om de som blir med i ungdomsrådet syns det 

er nok å være med i ett råd, og ikke ønsker å være med i flere råd.  

Tror det er lurt å få inn ungdom, en eller flere blandet med de eldre.  

Positiv at en ung kommer inn i disse rådene med nye friske tanker.  

Konklusjon: Positivt å bli involvert og at ungdom og eldre blandes.  

 

Spørsmål om ungdommene tror folk trenger hjelp til å komme i gang med fritidsaktivitet. 

Kan være noen liker å være hjemme. Mesteparten vil nok helst være med, men vet ikke helt hva de 

skal gjøre for å bli med. De vet kanskje ikke hvordan en kommer i gang med aktiviteter som for 

eksempel håndball. Kunne være bra om skolen informerte og jobbet med å få flere med.  

Positivt å skape et lavterskeltilbud som ikke koster penger. Noen har for eksempel ikke utstyr. Bruke 

skolene til å gi informasjon ut.  

 

Er ungdom opptatt av at det må være et eget ungdomshus? Blir ungdom skuffet om det ikke ligger 

et eget ungdomshus i strategien? 

Denne saken har vært diskutert i ungdomsrådet i flere omganger. Konklusjonen har vært at en ikke 

lager et eget hus, men benytter eksisterende arenaer.  

 

Generell tilbakemelding på planen 

Opplever planen som gjennomarbeidet. Det er vanskelig å se om noe mangler. Det er positivt at det 

er fokus på at ikke alle, av økonomiske grunner, kan delta. Viktig at alle skal kunne være med i idrett 

og klubber. Bra at noen tiltak starter allerede nå til sommeren.  

Ønsker at ungdomsrådet skal involveres i fortsettelsen også.  

 

På spørsmål om Alle med dugnad 

Lurt å tallfeste grunnen til at den enkelte ikke kan delta i aktiviteter. Spørre barna og foreldrene om 

hva som er grunnen til at barnet ikke deltar.  
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