Møtebok Hallingdal Ungdomsråd (HUR)
Tid: Mandag 13.05.2019, kl. 16.00-19.00
Sted: Gol kommunehus, kommunestyresalen

Deltakere:
Nr

Navn

Rolle

1

Jonatan M. Johansen

Gol

Tilstede

2

Synne Bjørnebråten

Gol

Tilstede

3

Nora Wiken Wilson

Hemsedal

4

Ola Andrè Grøthe

Hemsedal

5

Brage Neslein Korsnes Hol, leder

6

Kristian Lerberg

Hol

7

Mari Kaslegard

Ål

8

Cecilie Skrindo

Ål

9

Otylia M. Kajda

Nes

10

Vilde R. Johansen

Nes, nestleder

Tilstede

11

Magnus Evenstuen

Flå

Tilstede

12

David Ngabu

Flå

13

Linda Dalene Bjerke

Regionrådet Hallingdal

14

Oddvar Grøthe

Ordfører Hemsedal

15

Hilde Storeskar

Sekretær for Hemsedal Ungdomsråd

Tilstede

Tilstede
Tilstede

Saker:
Sak 05/19

Brukermedvirkning av elever ved helsestasjoner.
Vi fikk besøk av Hallinghelse v/ Gunhild Ween Helberg

De hadde med seg et evalueringsskjema som de ønsket å teste på HUR før
det brukes til elevene på skolene.
Tilbakemelding på skjemaet:
Det bør være spørsmål på om det er helsesykepleier på skolen.
Ellers ble det gitt konkret tilbakemelding på spørsmålene i skjemaet.
Spørsmålene er tatt videre til lokale ungdomsrådene. Tilbakemeldingen er at
det er mye usikkerhet rundt hvem som var skolehelsetjenesten og når de var
tilgjengelig. Ungdomsrådene er positive til appen som skal utvikles.

I tillegg hadde vi flere forslag som de tok med seg videre:
- Det bør være et krav til at timeplanen til skolehelsetjenesten henger oppe i
klasserommene.
- Vi er veldig positive til snappchat.
- Det hadde vært lurt å ha informasjon fra helsesykepleier på infoskjerm på
skolene, i tillegg til timeplan i hvert klasserom.
- Innspill til at denne evalueringen blir delt ut sammen med ungdata
undersøkelsen.

Ung.no holdes nå på å oppdateres.

Aktuelt:
Skjærgård live
Gol støtter med 7500,- og Ål har vedtatt å støtte.
Vi var ikke mange nok på møtet til å vedta om vi skal gi støtte.
Det vil bli gjort avstemning på facebook, Brage ordner denne.

Møte med kulturministeren om dialekter
Ikke hørt noe fra Solveig enda.

Eventuelt
Budsjett
Budsjettet ble gått gjennom.
Refleks
Et godt tiltak som blir lagt merke til og er nyttig. Det bestilles opp nye reflekser til høsten.
Hvor mye koster det ekstra for rosa eller lyseblå farge? 12,- per refleks.
ID kontroll
3 i HUR utfører legitimasjonstest i dagligvarebutikker og bensinstasjoner frem til neste møte.
Ny leder og nye medlemmer i rådet
Dette var Brage sitt siste møte.. Valg av ny leder til høsten da alle de nye medlemmene har
kommet inn.
De som har medlemmer som er på valg må velge inn nye medlemmer til høsten.

Neste møte 2. September

Gol 13.05.2019
For leder i HUR
Linda Dalene Bjerke
Sekretær

