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1. Godkjenning av innkalling og referat
Ikke alle har fått utdelt innkalling og referat av kontaktperson på skolen.
2. Presentasjonsrunde
Søndeled skole: Ingrid Lie Færsnes 7. trinn, Evelina Wester 7. trinn.
Hope skole: Anna Vatne , hope skole 6. trinn, Chris Winther Christensen 7. trinn.
Risør barneskole: Eline Refsland 7. trinn, Magnus Stenersen 7. trinn.
Ungdomskolen: Sindre Sletten Sollid 9. trinn, Tuva Hansen 8. trinn.
Videregående skole: Silje Brattekleiv 3. klasse
3. Kommuneplanen. Presentasjon ved Camilla Trondsen
Spørsmål: Hva er viktig for unge i Risør å få med i planen?
Presentasjon av gruppearbeid:
Barneskolene:
Skole:
Ikke legge ned Hope skole
Ønske om at barneskolene kan møtes mer ifm. ulike arrangement i skoletiden, som for eksempel
svømming og idrettsdag.
Skolen bør snakke mer om håndtering av klespress og det å være komfortabel med hvordan en
ser ut.
Flere klasseturer.
Fritid:
Ungdomsklubb – En plass hvor det er kiosk, der unge kan sitte ned og være sammen. Forslag om
å ha arrangementet i kantina på ungdomsskolen annen hver lørdag.
Ungdomsskolen/VGS
Skole:
Oppgradering av ungdomsskolen- flere søppelkasser, smartbords og benker.
Mobilnett på ungdomsskolen. Til bruk for Kahoot! i timene og internett på mobil i friminuttene.
Besøksadresse:
Sirisvei 12
4950 RISØR

Postadresse:
Postboks 158
4952 Risør

Dir.tlf.:
Tlf.:
37 14 96 00
Fax.: 37 14 97 41

Org.nr.:
964 977 402 MVA
Bankkonto: 2801.22.04665
E-post: postmottak@risor.kommune.no
www.risor.kommune.no
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Ungdomsskolen og VGS ønsker seg like fine og isolerte toalett som de har på barneskolen.
Ønske om en basketkurv til i skolegården på ungdomsskolen.
Solskjerming på ungdomsskolen– vanskelig å fokusere når det er mye sol.
Båser i dusjene.
Ønske om å kunne dra på dagsturer med skolen oftere. Lurt å gjøre det sammen med de andre
skolene slik at en kjenner hverandre bedre før en begynner på ungdomsskolen.
Fritid:
Skatebanen – ønske om å ha alt i betong. Når noe er asfalt blir det dårlig å skate på.
Badeplassen i Urheia blir ofte stengt. Er det behov for renseanlegg? Sjekke vannkvaliteten
oftere.
Ungdomsklubb – vet at det er vanskelig å få til. Foreslår i stedet åpen skole etter skoletid. Kan
ikke ha samme klubb for de forskjellige skolenivåene.
VGS ønsker seg åpen tilgang til gymsal/studiesenter. Et sted å være hvor en kan øve/spille.
Utendørs scene.
Klesbutikk for ungdom – forstår at det ikke er marked for det. Ønsker seg Pop up shop. F.eks. på
sommeren når det er mye turister her.
Kommet inn forskjellige forslag til aktivitetsparker. Det største ønske er ny svømmehall.
Ladestasjoner i sentrum og på skolene.
Båtplasser for korttidsparkering i havna. Eks når en vil inn og kjøpe is.
Hvis en ikke er interessert i idrett, så har en ikke så mange tilbud.
Viktig med god nok legedekning.
Elin vil formulere det som har kommet fram i møtet som et innspill til kommuneplanarbeidet.
4. Ungdata-undersøkelse i Risør 2019 v/Elin Evensen
Spørmål: Hva syns dere er viktig at elever blir spurt om i en undersøkelse?
Barneskolen:
Spørsmål knyttet til det å tørre å være den du er/være deg selv.
Ungdomsskole/Videregående skole:
Spørsmål knyttet til undervisning om psykisk helse på skolen. Kjenner du noen som har det
vanskelig? – trygg på hva en skal gjøre med det man vet.
Spørsmål om skolehelsetjenesten gir et godt nok tilbud
Om du kunne tenkt deg å bo i Risør når du blir eldre
Spørsmål om psykisk helse
Spørsmål om trivsel
Ungdommens interesser – fritidsinteresser
Hvordan elever arbeider til prøver (Slik at skolen eventuelt kan tilrettelegge for det.)
Når en har begynt å drikke/feste –gå litt grundig inn på det.
Rådet fikk spørsmål om det var noen av de eldste ungdommene som hadde lyst til å jobbe mer
med undersøkelsen og være med og påvirke. Ingen i BuR ønsket det.
5. Mobilfrie skoler
Spørsmål: Hva er positivt med mobilfrie skoler
Barneskolen: Mer konsentrasjon og mindre utestenging.
Hvis en lar den ligge hjemme, behøver en ikke tenke på om det er aktivitet på telefonen.
Reduserer press for de som kanskje ikke har telefon eller ikke det «riktige» merket/modellen.
Ungdomskolen: Elevene blir mer sosiale og vil få bedre konsentrasjon. Forebygge bildespreding
fra for eksempel gym. Bidra til at unges avhengighet av telefonen blir svakere.
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VGS: Elevene blir mer sosial. Når en har mobil tilgjengelig kan det svekke konsentrasjonen.
(Opplever at elevene er sosiale selv om de har mobil.)
Hva er negativt med mobilfrie skoler
Barneskolen:
Hvis du blir syk mens du er på skolen, eller skadet på vei hjem kan en ikke få ringt foreldre.
Ikke mulig å bruke Kahoot! på mobilen.
Ungdomsskolen:
Elevene må følge med i tiden. Fungerer ift. å gi beskjeder hjem. Apper brukes til skolearbeid for
eksempel glosepugging. Noen liker å gjemme seg bak mobilen hvis de har en dårlig dag, eller
ikke orker å være sosial.
VGS:
Når en er 18 år så må en kunne velge selv. Kan brukes som hjelpemiddel, avansert kalkulator,
presentasjonsjobbing, samarbeid mellom grupper. Grupper på facebook viktig i skolearbeidet.
Skulle dere ønske at skolen deres var mobilfri?
Barneskolen:
Nei. Mobilen brukes hele dagen. Blir et savn. Man får mer underholdning ved å ha mobil på
skolen, enn å løpe rundt og leke i friminuttene. Når en kommer på slutten av barneskolen er det
ikke så mye av lekeapparatene som er aktuelle. For de eldste på barneskolen blir det viktigere
med telefonen.
Ungdomsskolen:
Ønsker ikke mobilfri skole, men syns det er fint at de låses inn i timen. Dersom telefonene må
låses inn hele dagen, eller i timene, bør det være mulig å lade i mobilhotellet.
VGS:
Ønsker ikke mobilfri skole. Gammel nok til å vurdere det selv. Dersom klassen for eksempel skal
se film, så kan en levere inn mobilen/mobilhotell. Det er raskere å bruke mobilen enn pc.
Facebook skal være sperret på pc’ene. Elevene må da bruke telefonen dersom facebook skal
brukes ifm. skolearbedet. VGS er for at det må være noen retningslinjer.
Hvis ja, hvilke regler skulle gjelde da?
Ønsker det ikke, men dersom en ikke får ha mobiltelefon på skolen, så kunne en låse den inn om
morgenen og få den tilbake på slutten av skoledagen.
De samme reglene må gjelde for alle på samme skole.
6. Valg av leder og nestleder og arbeidsutvalg.
Sindre Sletten Sollid ble valgt til leder
Magnus Stenersen ble valgt til nestleder
Ingen som ønsket å stille til valg for å være i arbeidsutvalg, men Silje Brattekleiv og Tuva Hansen
kan kontaktes ved behov.
7. Tilbakemelding på saker fra sist møte
(På grunn av for lite tid i møte, ble noen av sakene utsatt til neste møte)
 Trådløst nett på skolene – (Inger)- Saken følges opp i neste møte
 Oppgradering av ungdomsskolens uteområde- Inger har snakket med skolen om det. Ut over
pengene som disponeres av barnas bystyre er det ikke penger til det.
 Mobilladestasjoner i Byen – Elen har tatt saken vider i eget parti (og bystyre). Har ikke svar på
hva det koster. Må eventuelt tas inn i budsjett. Hva en skal bruke penger på til neste år skal
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avgjøres nå fjør jul. På spørsmål sier elevene at aktuelle plasser er ifm. mobilhotell på skolen,
Kjempesteinsmyra og torvet.
Skøytebane- Elen sier at det foreligger et forslag til flyttbar isbane på torvet. Ligger inne i
handligsprogrammet.
Gratis frukt på skolene- (Inger) – saken utsatt til neste møte
Plastposeforbud – noe nytt? (Elen)- saken utsatt til neste møte
Behov for plass i kantina på ungdomskolen (Inger) – saken utsatt til neste møte
Garderober –skillevegger. Elin viser til mail fra avdelingsleder på Bygg/Eiendom som sier at dette
er inkludert i budsjett for 2019. Endelig budsjett blir vedtatt i desember, så dersom dette ikke
blir tatt bort igjen, så kan veggene monteres neste år.
Hope skole for liten (Inger)- Saken utsatt til neste møte.

8. Rådets egne saker
Sak fra VGS: Ønske om kveldsåpen skole en dag i uken. Åpen gymsal/studiesenter. Fint å ha en
plass å være. Må ikke bli for ofte. En gang pr. uke er passe. Annen hver uke er for sjelden, da vil
det bli vanskelig å holde oversikt på om det er åpent eller ikke.
Innspill fra ungdomsskolen: For ungdomsskolegruppa finnes det tilbud som er knyttet til religion.
Ønske om et tilbud som er livssynsnøytralt.
9. Intervju av elevene vedr. tilsynsrapport. Kl. 13.25-13.55
Intervju – v/ Tore Sæthermoen
Innspill til tilstandsrapport. Tore foretok lydopptak i møtet.
10. Evaluering av møtet
På spørsmål om pauser får Elin til svar at det går greit å ha møtet i ett strekk ettersom en har
tilgang på drikke og en går til og fra gruppearbeid.
Leder ber som at kontakt med ham går gjennom sosiallærer Tove Hansen.

Elin Evensen
referent
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.
Intern kopi:
Elen Lauvhjell
Inger Bømark Lunde
Kristin Vintermyr
Mette Johansson
Per Kristian Lunden
Terje Johan Karlsen
Tove Hansen
Trond Aslaksen

Enhet for kultur
Rådmannen
Hope oppvekstsenter
Søndeled skole
Ordføreren
Risør barneskole
Risør ungdomsskole
Rådmannen

