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Orientering

9/14 Ungdata

Ås kommune har gjennomført Ungdataundersøkelse på ungdomsskolene
og i 1.klasse på Ås videregående. Ungdomsrådet ble presentert nøkkeltall
fra undersøkelsen. Resultatene kommer denne uka og viser blant annet at
mange ungdommer sliter med psykisk helse og ensomhet. Ungdomsrådet
ønsker derfor en sak om helsetjenester/helsesøster til neste møte.
Det kan se ut som hasj også er en utfordring i kommunen. Diskusjon rundt
politiets arbeid med narkohunder på videregående. Ungdomsrådet er
skeptisk til denne måten å jobbe forebyggende på. Ønsker heller at politiet
kommer i klasserom uten hund og prater med ungdom.

Drøfting

4/14 Tiltaksplan for trafikksikkerhet

Det bør legges til rette for gående og syklende.

5/14 Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ungdomsrådet støtter utbedringen av Ekornskogen.
Sanden på sandvolleyball-banene på Storebrand bør byttes ut. Kanskje
også en oppgradering av dette området med griller, benker osv.
Løpebanen på Storebrand bør også utbedres.
Viktig å ha fokus på Nordby i planene også. Hva med en sandvolleyball-
bane på Nordby eller Breivoll?
Ellers bør det prioriteres tiltak som er for alle. Enda en kunstgressbane på
Ås stadion ble trukket frem som et eksempel på et tiltak som både var dyrt
og ikke nødvendigvis for alle.
Hva bør skje med Åshallen?
Innspillene er sendt på epost til kommunalteknisk avdeling.

6/14 Organisering av Ungdomsrådet

Ungdomsrådet ser foreløpig ikke behov for å fordele arbeidsoppgaver
utover møtelederansvaret.

Møtelederansvaret går på rundgang etter følgende liste:
Iver (neste møte)
Sebastian
Halfdan
Randi
Ive
Vegard
Maira

Elevrådene bør ha et eget punkt på møtene som heter saker til
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ungdomsrådet. Representanter fra elevrådene tar dette tilbake til sine
respektive elevråd.

Ungdomsrådet disponerer en sum penger som skal fordeles til tiltak for
uorganisert ungdom. Det må lages sak på hvordan denne prosessen skal
være; hvem kan søke, søknadsfrist osv.
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