Referat fra vårsamling i Ungdomsrådet for Fjellregionen
- 22. mars 2019 kl 09.00-12.45 (inkludert lunsj)
Sted: Kompetansesenteret Aumliveien, Tynset
Referent: Rune Jørgensen
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1. Orientering om arbeidet i Ungdomsrådet for Fjellregionen
Leder Hedda Johansen orienterte med utgangspunkt i følgende stikkord fra lysbildepresentasjon:
•
•
•
•

•

Ungdomsrådet for Fjellregionen er et fellesorgan for alle ungdomsrådene i de åtte kommunene i
Fjellregionen – startet i 2015
Hedda Johansen fra Tynset er leder og Karoline Svendsen Jordet fra Rendalen er nestleder.
Regionrådgiver Rune Jørgensen er sekretær
Ungdomsrådet inviterer til vårmøte og høstmøte med tema som vi selv velger. I tillegg arbeides det for
å få gjennomslag for viktige saker for oss ungdommer
Ungdomsrådet har blant annet lyktes med å få til et litt bedre busstilbud, for eksempel mellom Tynset
og Røros, og arrangerte historiens første klimatoppmøte for ungdom i fjor. Over 300 ungdommer fra
hele Fjellregionen hadde en flott dag i Tynset rådhus.
Vi har også fått tale- og forslagsrett i arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen – med alle
ordførerne og fylkeskommunene – og blir hørt!

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi har valgt inkludering og klima som våre viktigste saker å jobbe med nå og framover
I dag er inkludering som er tema
Sergio og Rune orienter og vi skal jobbe med noen spørsmål
Klimatoppmøtet i oktober i fjor samlet over 300 ungdommer fra Røros vgs, Nord-Østerdal vgs og
Storsteigen vgs – og noen av oss fra ungdomsrådene
Det blir nytt klimatoppmøte fredag 4. oktober i år med tema forbruk – og dere er alle hjertelig
velkommen sammen med elevene fra de videregående skolene!
I går inviterte vi klima- og miljøminister Ola Elvestuen
Sammen med Ungt Entreprenørskap Hedmark, Regionrådet for Fjellregionen, skolene og næringslivet
har vi laget en treårig plan – «Fjellungdommen i klimaskiftet»
Dette betyr blant annet:
Klima skal få fokus i entreprenørskapsarbeidet i skolene med elevbedrifter og ungdomsbedrifter
Klimatoppmøte arrangeres hvert år med temaene forbruk (2019), mat (2020) og transport (2021)
Skapende Ungdomsmesse arrangeres på Røros og Tynset som før
Ungdomsrådet deltar på markeringen av forbrukerdagen hvert år
Nestleder Karoline S. Jordet orienterte om sin deltakelse på møte med markeringen av
forbrukerdagen på Røros torsdag kveld.
Tema «Matvinn» med fokus på hvordan man kan unngå å kaste mat, og Karoline fikk mange
spørsmål og kommentarer etter at hun hadde orientert om arbeidet i ungdomsrådet generelt og med
klimasaken spesielt.

2. «Sammen om rett aktivitet for alle» - orientering om inkluderingsarbeid i Tynset Idrettsforening
Prosjektleder Sergio Chavez og Rune Jørgensen orienterte og fortalte blant annet om følgende
resultater etter oppstarten i mars i 2018:
•
•
•
•
•

•

•
•

Dialog med rundt 100 tilflyttere om aktivitetstilbud gjennomført
- foreldre ved Tynset opplæringssenter
- fast dialog med ansvarlige for bosetting
Enkel brosjyre om aktivitetstilbud og dugnad i TIF utarbeidet – på fem språk
«Produktark» om tilbudene til TIF-gruppene med viktig informasjon – Fotball, håndball, judo, ski, gym
og turn, barneidrettsskole, svømming, orientering og skøyter
Opplæringsvideoer for å forklare hvordan de kan melde seg på en gruppe, betale fakturaer på mobil
og PC, og vise medlemskortet for å få rabatt på butikker TIF har avtale med
Åpen dag gjennomført 30. august med minst 370 deltakere fra barneskolen, ungdomsskolen og
opplæringssenteret, der både aktiviteter i TIF, kulturskolen, 4H, Tron volleyball, barn og
ungdomsteater og Teknolab ble til stede
Dette arrangementet gjentas 31. august 2019 – og vi håper at elevene på Kvikne, Fåset og Tylldalen
også kan få delta
Om lag 35 har fått hjelp med å søke om gratis aktivitetskort, som er et tilbud fra Tynset kommune
Har bistått i flere enkeltsaker blant annet i forhold til statsborgerskap for fotballspiller, overgang fra
utenlandsk klubb og praktisk hjelp i forbindelse med treninger og utstyr
Vår oppfatning om at det er avgjørende med direkte kontakt med voksne og barn for å lykkes er
bekreftet !
De to fortalte også om nye tilbud som skal testes ut:
•

MINI-GØY

Dette aktivitetstilbudet er for barn til og med 6 år. Vi vil organisere en aktivitet for barn der
foreldre er med. Vi legger opp til at alle kan være med. Starter i slutten av mai.
•
SPORTMIX
Dette skal være et ukentlige tilbud til ungdommer i alderen 13-19 år.
Vi prøvde å sette i gang dette i vinter – ikke fornøyd og gjør nytt forsøk til høsten

3. Hvilke inkluderingstiltak kan vi iverksette i våre lokalmiljøer og i fellesskap?
Møtedeltakerne ble invitert til å diskutere tre spørsmål, som gjengis under og stikkordsmessig
oppsummering av hva som ble referert i plenum fra gruppesamtalene.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hvorfor tror dere mange ungdommer slutter å delta på aktiviteter?
Nye folk og miljø
Usikkerhet om hvordan oppføre seg
Vanskelig å ta initiativ
Ikke flinke til å inkludere
Skadepreget?
Folk går lei
For seriøst – for mye prestasjonspress
Venner slutter
Mye dugnad som gjør at foreldre sier nei
Mange bor på hybel – vanskelig over tid
Mer stress med skole
Velger å game

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er det tilbud dere savner i deres kommune?
Pri annet enn håndball og fotball – som bandy og innebandy
Fritidsklubber
Arrangementer – konserter – Barnas verdensdager for flere?
Transport til og fra
Friidrett
Drama og teater
Håndarbeid
Befolkningstall setter begrensninger
Vi har mye – lage brosjyre med oversikt
Finne ut selv – hva tid til

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hva kan dere og andre gjøre for at tilflyttere skal føle seg velkommen og delta i aktiviteter?
Være åpne – vite at kan prate og ikke bli utestengt – lære å kjenne
Tid til å lære
Gode holdninger – tenke positivt
Tar direkte kontakt med innflyttere
Ta med for å prøve aktiviteter
Kurs i dugnad
Forståelig informasjon
Må lage brosjyre med oversikt
Informere alle om alt
Rabatter medlemskap i stedet for aktivitetskort?
Ses i sammenheng med kulturkort Hedmark???
Det ble umiddelbart lovt at Ungdomsrådet for Fjellregionen skal følge opp innspillene om
aktivitetskort/kulturkort og spørsmålet om det i stedet eller i tillegg kan gis rabatter på
medlemskap. Første steg vil være å få oversikt over hvilke ordninger som er i de forskjellige
kommunene og i fylkeskommunene – og så sammen diskutere muligheter.

4. Orientering om aktiviteten i ungdomsrådene i kommunene
Folldal: Har jobbet mye med funn i Ungdata, som er en undersøkelse som blant annet forteller om
hvordan ungdommen har det. Det mangler såkalte uorganiserte tilbud utenom det kommunen og de
frivillige organisasjonene allerede tilbyr. Og det har vært fokus på vannkvalitet og temperaturer ved
skolene.
Os: Deltar aktivt i omstillingsarbeid i kommunen, der det både er spørsmål om å spare penger
og bedre tilbud. Busstilbudet til og fra arrangementer og overfylte busser til skolene og bussbytter er noen temaer. Ungdomsrådet møter i kommunestyret flere ganger i året.

Tynset: Jobber med busstilbudet, spesielt mellom Tynset og Kvikne, gangvei på Kvikne og hva
området der gamle barnehager som nå er brent ned kan brukes til.
Røros: Dialogen med kommunen er for dårlig, og rådet har ingen voksensekretær. Samarbeider med
Ungdommens Hus om å lage arrangementer selv.
Rendalen: Har blant annet fokus på helsearbeidet ved skolene med hovedvekt på
seksualundervisningen og psykisk helse. Søkes om midler sammen med Ungdommens Hus. En
annen viktig sak er flombelysning på fotballbane, som er ønsket.
Ungdommens Fylkesting i Hedmark: UFT deltar på hvert møte i fylkestinget, og har i det siste
arbeidet mye med blant annet sammenslåingen av Hedmark og Oppland til Innlandet fylkeskommune,
kommuneloven og krav om medvirkning fra de unge, gratis vaksiner, transport og planlegging av en
ungdomskonferanse for Innlandet i november.
Ungdommens Fylkesting i Trøndelag: Arbeider med mange av de samme sakene som i Hedmark.
5. Eventuelt
Ingen saker til behandling.

