Møtebok Hallingdal Ungdomsråd (HUR)
Tid: Mandag 15. mars 2021, kl. 16.45-18.00
Sted: Teams

Deltakere
Nr

Navn

Rolle

Tilstede

1

Jonatan M. Johansen

Gol, nestleder

2

Synne Bjørnebråten

Gol, leder

X

3

Elida Wiken Wilson

Hemsedal

X

4

Ludvik Stokkebekk

Hemsedal

5

Fia Madelen Junger

Hol

6

Oddbjørn Kvile Gauteplass

Hol

X

7

Brita Laa

Ål

X

8

Cecilie Skrindo

Ål

X

9

Otylia M. Kajda

Nes

X

10

Vilde R. Johansen

Nes

X

11

Magnus Evenstuen

Flå

X

12

Sigrid Margrethe Gandrud Stillingen

Flå

13

Linda Dalene Bjerke

Regionrådet for Hallingdal

X

14

Heidi Granli

Ordfører Gol

X

15

Anette Black

Sekretær for Gol Ungdomsråd

Saker:
Sak 05/21

Seksuell legning og identitet i skolen v/ Heidi Granli
Rektorene opplever at det er veldig mange undersøkelser p.t. og er redd det kan
bli en undersøkelse der elevene trykker vilkårlig. De ønsker at vi snakker om hva
vi kan gjøre. Alle peker på Rosa kompetanse som en ting skolene kan gjøre
sammen
Rosa kompetanse formidler kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold til
skoleansatte for å bidra til at skolen skal kunne møte kravene i opplæringsloven,
diskrimineringsloven og læreplanen, og slik være et trygt sted for alle elever,
uavhengig av hvem man er, hvem man forelsker seg i og hvordan familien man
kommer fra ser ut.
HUR er Invitert inn i oppvekstleiarforum fredag 19. mars. De er veldig glade for
at HUR engasjerer seg i dette temaet og vil gjerne kunne jobbe sammen med
HUR.

Sak 06/21

Orientering om innspill til regjeringens arbeid med regional- og
distriktspolitiske strategi for fjell- og innlandet V/ Cecilie
Cecilie fikk oppdraget på vegne av fjell- og innlandet. Møtet var sentrert mot
Hallingdal der flere deltakere fra Hallingdal var med.
Ungdommens distriktspanel har fastsatt 10 råd som bygger på det Cecilie
snakket om.
Noen av temaene var:
 Distriktsungdom og undersøkelser rundt hvordan ungdom har det.
 Ungdommen er avhengig av arbeid, kjennskap til arbeid og bolig for å
kunne bli i distriktene og ikke reise ut eller ha muligheten til å komme
tilbake.
 De har drøfta regional jobbkoordinator, kontorfellesskap og fleksibelt
arbeidssted.
 Levering på høyhastighetsnett, 4G og mobildekning.
 Beredskap – nok ressurser.
 Inkluderende og kreative møteplasser som appellerer til grundere.
 Må få mulighet til å påvirke fra ungdomsalder.

Sak 07/21

Innspill til strategisk plan for Hallingdal fra de lokale ungdomsråda
Det er ingen som har hatt temaet oppe siden det ikke har vært møter p.g.a.
korona.
Oppfølging av saker fra møtet 08.01.2021
 Ungdom og mental helse under Covid-19, tilbakemelding fra ordførerne
I denne pandemien har tiden vært knapp fra smitte oppdages til tiltak må
iverksettes. Så hverken eldreråd eller ungdomsråd har fått anledning til å
komme med uttalelser før tiltakene blir vedtatt.
Men det vi oppfordrer ungdomsrådene til er å ta kontakt hvis de har innspill
både underveis og i ettertid av iverksatt tiltak. Og UR skal tas med når den
enkelte kommune skal evaluerer seg etter pandemien.
Kan det være ett poeng vedrørende VGs-elever å få tilbakemelding på tvers
av kommunegrensene med tanke på smitteverntiltak?
Har det vært utfordrende for den enkelte elev i hverdagen å følge med på
hva som gjelder hvor?


Mulighetene for sommerjobb i Hallingdal – Hallingdølen
Jobbihallingdal.no vil legge inn knapp med sommarjobb på hovedsida, der
det også blir mulig for arbeidssøkende og huke av for sommerjobb.
Jobb i Hallingdal – Finn drømmejobben i Hallingdal

Torpomoen 26.03.2021
For leder i HUR
Linda Dalene Bjerke
Sekretær

