
Øyer kommune 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Ungdomsrådet 
 

Møtested: Rådhuset - ungdomsklubben     
Møtedato: 31.10.2017 Tid: 17:00 - 18:00 

 
 
Funksjon Navn Forfall 
Medlem Sander Formo Mathisen Forfall 
Medlem Even Brügger  
Medlem Vegard Løken Forfall 
Medlem Fredrik Engen  
Medlem Vegard Strand Forfall 
 

 
 
Merknader:   
Ungdomskonsulent Øyvind Selnes førte protokollen. 
 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
Ingen merknader til sakslista. 
Ingen merknader til protokollen fra forrige møte. 
 
 
Sak 1:  
Høring utredning 1-10 skole i Øyer:  
Eli Eriksrud orienterte om saksforløpet. Ungdomsrådet stiller seg bak uttalelsen som 
elevrådet på Øyer ungdomsskole sendte til kommunen, datert 11.10.2017: 
 
Uttalelse fra Elevrådet ved Øyer ungdomsskole angående 1-10 skole 
 

 Elevene ser ikke helt hvorfor to fysisk adskilte skoler bare skal ha en rektor 

 Rektor bør være tilgjengelig for elever, foreldre og lærere. Dette kan bli svært 
vanskelig hvis rektor må gå mellom to skolesteder. 

 Vi elevene trenger en overgang til en ny skole når vi er ferdig i 7. Klasse. Fint å 
begynne på nytt med blanke ark og med nye lærere og ny rektor. 

 Det vil være vanskelig for Aurvollelevene og gli inn i miljøet på ungdomsskolen hvis 
Solvangelevene kjenner alle fra før. 

 Vi er redde for at lærerne våre blir mindre tilgjengelig for oss. Vi har ofte spørsmål om 
fag eller lekser, da må vi kunne ha tilgang til lærerne. Dette kan bli vanskelig hvis 
lærerne er på det skolestedet store deler av dagen. 

 Elevrådet håper på at vi kan fortsette slik som nå, med to barneskoler og en 
ungdomsskole i Øyer kommune. 
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Sak 2:  
Reguleringsplan Sagtomta: Ungdomsrådet hadde ingen innvendinger til reguleringsplanene. 
Erfaringsmessig har det tidligere vært flere konkurser på Sagtomta. Området passer således 
kanskje bedre som boligområdet enn som næringsområde.   
  
Sak 3: 
Valg av nye representanter til Ungdomsrådet. Fredrik og Even er enig om at det må gjøres 
noe for å få flere representanter med i rådet. Ungdomskonsulenten foreslår at det kan 
gjøres på samme måte som i Gausdal, der ungdomsrådet gikk inn i alle klassene på 
ungdomsskolen og oppfordret elever til å stille til valg. Valget ble gjennomført i 
klasserådstimen i klassens egen regi. Hver klasse valgte en representant. Øyer ungdomsskole 
har ikke klasserådstimer men det finnes allikevel noe tilsvarende.  Ungdomskonsulent 
foreslo at barneskolen (7-trinn) ikke inviteres med i ungdomsrådet, noe Even og Fredrik var 
for så vidt var enig i. Vi ble enig om at ungdomskonsulent prøver å få til en avtale med 
ungdomsskolen om at ungdomsrådet kan besøke hvert trinn, enten trinnvis eller klassevis, 
der ungdomsrådet vil bruke ca 10 min av timen til å informere om ungdomsrådet og 
oppfordre elever til å stille til valg. Dette vil bli gjort i perioden rett før jul, da skolen er ferdig 
med tentamener.     
 
 
Eventuelt: 
22-23 nov arrangeres ungdomskonferansen i Oppland på Gjøvik. Fredrik har allerede meldt 
seg på i rollen som representant for UFT. Even ville også melde seg på og har så gjort. Øyvind 
skal også delta men har full bil fra Gausdal. Fredrik og Even ordner egen transport.  
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