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Emne:
Presentasjon av rådets medlemmer:
Ben Emil, VGS (2MKA), fritidsinteresse: turn og dykking.
Ketil, ungdomsskolen 10c, fritidsinteresse: skating og teater.
Sindre, ungdomsskolen 8c, fritidsinteresse; løpe, seile og snorkle.
Helene, Søndeled skole 7 trinn, fritidsinteresse: hesteridning.
Benjamin, Søndeled skole 7. trinn, fritidsinteresse; speider og fotball
Emma, Risør barneskole 7b, fritidsinteresse: speiding og tur.
Johan, Risør barneskole 6a, fritidsinteresser: fotball
Brage, Hope skole 7. trinn, fritidsinteresse: politikk
Simen, Hope skole 7. trinn, fritidsinteresse: klatring

Ansvar:

Ben, Sindre og Brage var også med i BuR i fjor. De gir utrykk for at det har vært gøy å være
med i BuR. At BuR er en fin måte å få si ifra til ordfører/politikere om saker som opptar
barn og unge, og hvordan en har det på skolen.
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Hva er politikk og demokrati- Hva vil det si å være med i BuR? v/ordfører
(se vedlagte retningslinjer)
BuR ble etablert i forbindelse med kommuneplanen. I BuR kan medlemmene ta opp saker
som den enkelte medlem/elevrådet/grupper av unge er opptatt av.
BuR har ikke en så formell form som andre politiske møter. Det er lov å spørre om alt.
Ordfører/kommunen vil også komme til å ta opp saker som de trenger ungdommens
meninger om.
BuR har møte 3 ganger per år. Erstatter ikke barnas bystyre. Hvis ikke ordfører kan stille
kommer varaordfører.
Rådet velger leder og nestleder. Som det også fremgår av retningslinjene vil nestleder bli
leder året etter dersom han/hun fortsatt er med i rådet. I år vil derfor Sindre Sletten Sollid
være leder.
Som i alle politiske råd skal det være minst 40% jenter. Med den sammensetting som er i
dag, så er det for få jenter. Sekretær vil ta kontakt med skolene og be om at det sendes en
jente og en gutt fra hver skole.
BuR har talerett i bystyret.
Sakene som BuR arbeider med vil bli lagt fram i bystyret, komité eller annet pågående
arbeid. I noen tilfeller vil BuR bli invitert til å legge fram saken selv.
Det er mulighet for å få hjelp til å skrive saken, slik at den kan leses opp, av Elin eller
ordfører.
BuR vil ikke bli bedt om å uttale seg i alle saker, da noen saker kan ha lite med barn og unge
å gjøre. Ordfører/kommunen vil legge fram saker der en er spesielt opptatt av å vite hva
unge mener. Er det andre saker rådets medlemmer vil mene noe om, har de mulighet til
det.
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Leder for BuR vil komme til å lede møtene. Ordfører kan være med å gi råd om hvordan
møtet gjennomføres, ledes og hvordan påvirke i saker.
BuR er også et sted å lære om politikk.
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Møteplasser for ungdom v/kultursjef Jorunn Bøe
Jorunn forteller om den bestilling hun har fått av bystyret.
I Risør er det flere tilbud som ikke har med idrett å gjøre. Eks. Kufa, speiding, Tenin, Idunaktivitetskvelder, Risør jakt og fiskeforening, bibliotek- med spill-kvelder, ungdomsteater.
Alle med lav årskontingent. I tillegg har Risør gode idrettsanlegg på Kjempesteinsmyra,
Hope og Søndeled.
For 5 år siden ble det gjennomført spørreundersøkelse på ungdomsskolen om behovet for
ungdomsklubb. Den gang svarte elevene at behovet ikke var der. Gjennom
ungdataundersøkelsen fra 2016 fremgikk det at mange hadde aktiviteter, var hjemme hos
hverandre, hadde plasser å være og at de ikke kjedet seg.
Rådet fikk 3 spørsmål som de jobbet med i grupper, før felles oppsummering.
1. Hvilke møteplasser har ungdom i Risør/Hope/Søndeled?
2. Hvilke møteplasser har ungdom behov for?
3. Hvor bør ev. tilbudet være? (Risør/Hope/Søndeled?)
Gruppe 1 – Barneskolene
Spørsmål 1 – Risør: elevkvelder, skatebane, skolen
Hope: samles utenfor Joker på sommeren, ellers ingen møteplasser
Søndeled: aktivitetskveld, fotballbingen, Søndeledtunet, “Etter skoletid” på
grendehuset hver tirsdag (mat og leksehjelp)
Mye som skjer i sentrum- større behov på Hope
Spørsmål 2 – Behov for et sted å være inne hvor en kan spille brettspill, gratis WiFi.
Et sted å være som ikke begynner på et spesielt klokkeslett.
På Hope kan skolen være et slikt sted.
Ønske om at barneteateret starter opp igjen.
Spørsmål 3 – Behov for at tilbudet er i nærområdet slik at en ikke behøver å bli kjørt.
Gruppe 2 – ungdomsskolen og VGS
Spørsmål 1 – Skatebane, fotballbanen/kjempesteinsmyra, søndeledtunet,
Happy Time.
Spørsmål 2 – Behov for et sted en kan møtes uten at det er noe “opplegg”.
Et sted å være med sofa, brettspill, biljard ol.
Mange som bor langt unna – behov for flere busser.
Behov for bedre skatebane. Mange som skater/sparkesykler. Vil også være
positivt ift. turisme. Trenger en tribune der tilskuere kan sitte og se på.
På spørsmål om det kunne være aktuelt for ungdom å bruke biblioteket dersom det var
åpent noen dager for unge/spillekvelder. Gruppe 2 sier at det kunne være bra. At det er
lurt å prøve ut og se hvor mange som kommer, og eventuelt øke hyppigheten på disse
kveldene hvis det blir brukt. Ønske om åpen kiosk.
Forslag fra gruppe 2 om bygdekino slik de har i Tvedestrand.
Hope: Visste ikke om alle aktivitetene som finnes. Ønske om at kommunen har en link til
alle aktiviteter på hjemmesiden.
Jorunn vil ta innspillene med seg og presentere det for bystyret.
Ordfører ber skaterne invitere ordfører til et møte for å se på muligheten for hvordan en
kan ta denne saken videre.
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Valg av nestleder og arbeidsutvalg.
Valget utsettes til neste møte ettersom det kan bli noe utskifting i rådet. (viser til sak 2/17
vedr. andel av jenter)
Rådets egne saker:
Hope: I fjor fikk elevene beskjed om at de ville få treningsapparater utenfor skolen.
=>Jorunn sjekker når det skal komme.
Risør ungdomsskole: Spørsmål om hvem som har ansvar for ball-bingen og represjon av
nettet.
=>Usikkert hvem som har ansvar. Elin vil sjekke opp dette.

JBØ
EEV

Risør ungdomsskole: Etterspør sak om plastposeforbud.
=>Saken kommer i bystyret i november.
Ungdomsskolen: Det er mange som bruker kantina, spesielt ved snøvær/dårlig vær. Behov
for mer plass i kantina.
=>Ordfører vil ta dette videre til rektor. Kanskje er det behov for å kunne være inne flere
steder.

PLU

Ungdomsskolen: Garderobene er utslitt. Gjelder både svømmehallen og idrettsbygget.
=>Ordfører tar dette videre til rektor

PLU

Hope: Skolen er liten. Noen ganger må scenen brukes. Etter gym får ikke alltid elevene gå
tilbake til eget klasserom for å spise, da andre klasser låner klasserommet.
=>Ordfører tar dette videre til rektor
Hope: Bussen er satt opp til å gå etter leksehjelp. Problem for de som ikke ønsker å gå på
leksehjelp. Må vente en time før de får dra hjem. Kan være et problem dersom en skal på
noe etter skolen.
=>Ordfører tar dette videre til rektor
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Ungdomsskolen: Lite å gjøre i friminuttene. Behov for benker slik at en kan sitte ute.
Ordfører: saken har vært tatt opp i BuR tidligere. Elevene gav da utrykk for at de ønsket å
ha noe å gjøre og ikke bare sitte.
=>Ordfører tar dette videre til rektor
Fotografering
Utsatt til neste møte ettersom det trolig blir noe utskifting. (Jmf. sak 2/17.)
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