
 

 

Ås kommune  

  

 

14/00745 
 

 

MØTEPROTOKOLL 

Ungdomsrådet 
 
Møtetid: 19.08.2014 kl. 15:00 – 17.00  
Sted: Møterom Rådhuset 1.etasje  
 
 
Av utvalgets medlemmer møtte 6 av 8. 
 
 
Møtende medlemmer: 
Sverre Strand Teigen (H), Maira Khawaja, Sebastian Aukrust, Halfdan Holm, Vegard 
Edvardsen, Iver Fridtjov Kolstad Skovdahl. 
 
 
Forfall: 
Randi Borge, Ive Berge Stemsrud. 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Bjørn-Erik Pedersen 
 
Møtesekretær: 
Bjørn-Erik Pedersen 
 
Diverse merknader: 
 
 
 
Møteprotokoll godkjent 20.08.2014 
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Informasjon 

1/14 Invitasjon til kommunespillet i KS Besøkssenter 
 
Ungdomsrådet stiller seg positivt til å delta på kommunespillet. Sekretær 
kontakter KS Besøkssenter for å finne aktuelle tidspunkter. KS søker også 
ungdomsråd til utvikling av et nytt nettbasert rollespill. Sekretær 
undersøker om det fortsatt er behov for flere ungdomsråd til denne 
oppgaven. 
 

Drøfting 

8/14 Midler til uorganisert ungdom 
 
Besøk fra Aas avis som lager en artikkel om saken. 
Søknadsfristen er 1.september og målsettingen til ungdomsrådet er at flest 
mulig skal få vite om denne muligheten, og at det kommer inn mange 
søknader. Informasjon er lagt ut på kommunens hjemmesider. Utover 
dette må medlemmer i ungdomsrådet spre informasjon via elevråd, 
oppslag og sosiale medier. De tar også kontakt med enkeltpersoner og 
grupper som kan være aktuelle. 
 

9/14 Barne- og ungdomskonferanse Kongsberg 
 
En årlig konferanse som arrangeres av barne- ungdoms og 
familiedirektoratet i samarbeid med kommunen som ble kåret til årets 
barne- og ungdomskommune. Ungdomsrådet ønsker å delta på denne 
konferansen, og skal til neste møte undersøke hvem som har mulighet. 
Det må eventuelt søkes om politisk fravær fra skolen. Sekretær tar kontakt 
med arrangørkommune for å se på mulighetene for et mer spisset tilbud til 
ungdomsråd under konferansen. 
 

10/14 Teaterforestilling "Jeg er bare Ida" 
 
10.klasse og videregående i Ås har fått tilbud om en teaterforestilling med 
tema mobbing, vold og seksuelle krenkelser. Forestillingen er fullfinansiert 
av Politidirektoratet. Ås ungdomsskole og Nordbytun ungdomsskole har 
allerede takket ja til forestillingen, mens videregående ikke har svart. 
Ungdomsrådet kontakter videregående for å få en tilbakemelding. 
 

11/14 Hærverk på Åsgård skole 
 
Åsgård skole har i løpet av sommeren opplevd en del hærverk, spesielt i 
skolegården. Også i fjor var det mye hærverk, blant annet flere innbrudd i 
utstyrsbodene, hvor mye ble ødelagt.  
Ungdomsrådet synes det er bra at området blir brukt, også på kveldstid, 
og ønsker at det fortsatt skal være slik. Det bør derfor ikke være noe mål å 
gjennomføre tiltak som jager bort de som bruker området. 
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Ungdomsrådet har følgende forslag til tiltak:  
 

- alt hærverk politianmeldes 
- politiet oppfordres til å kjøre innom skolen på kveldstid 
- det settes opp mer lys i skolegården (bevegelsessensor) 
- skolegården åpnes for mer innsyn fra gangveien 
- det vurderes kameraovervåking på kveldstid 
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