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Årsrapport - ungdomsrådet 2012
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Årsrapport fra Ungdomsrådet tas til orientering
Årsrapport Stjørdal Ungdomsråd 2011.
Mål og satsingsområder for Stjørdal ungdomsråd 2011:
 Markedsføring av ungdomsrådet.
 Ungdomsrådet skal delta på faste møter i elevrådet.
 Hvordan lese dokumenter.
 Hvordan opptre i møter.
 Ungdomsrådets midler.
 Gjennomføring av kontortid ved ungdommens hus.
Måloppnåelse:
Ungdomsrådet har nådd målene de satte for sitt arbeid i 2011.
Saker som har vært innom Ungdomsrådet 2011:
 Hegra ungdomskole.
 Ruspolitisk handlingsplan.
 Kulturhusets fremdrift, samt salg av stoler.
 Årets kommune- og fylkestingsvalg info om valgprosessen og resultat fra valget for
kommunen.
 Kommunedelplan, Langøra.
 Handlingsplan mot mobbing.
 Inn på tunet.
 Signe Seips legat.
 Kollektivtransport.
 Ungdomsrådets midler, hvor stjørdalsbandet Tripolis fikk midler til innspilling av CD.
Og ungdommer ved ungdommens hus fikk midler til nye lyshoder.






Leiepriser for lån av idrettshall.
Møtegodtgjøring for ungdomsrådet.
Samarbeid med andre ungdomsråd.
Jobbet med vedtekter for ungdomsrådet.

Annet:
 UR har deltatt på fag dag ved Stjørdal museum.
 UR deltok på ungdomsråd samling på Steinkjer, hvor de bl.a fikk info om frifond
STEM, og søkte penger til debatt.
 UR fikk besøk av Røde Kors og AUF Stjørdal etter sommerens tragedier i Oslo
og på Utøya.
 UR gjennomførte en DEBATT på Ungdommens Hus 1. sept. Denne debatten ble
finansiert av frifond STEM.
 UR sendte 4 deltagere til årets ungdomskonferanse av NTBUR.
 UR inviterte Stjørdal skateklubb for å høre om klubbens tanker i fremtida.
 UR leder deltok på Din Arena konferansen.
 UR jobbet med et prosjekt i samarbeid med Siv Toverød, prosjektet ble dessverre
ikke gjennomført pga kostnader.
 UR gjennomfører kontortid ved Ungdommens Hus, her er de satt opp hver sin
gang. Leder deltar hver gang. UR jobber da med oppdatering av facebook siden,
planlegger og møter gjerne andre.

Som avslutning har jeg lyst å legge ved ungdomsrådets forslag til Signe Seps legat:
Kultur LAB:


Interaktive skjermer som plasseres rundt om i kulturhuset.



Fokus på Stjørdals historie, Ole Vig’s historie, Lindormen’s
historie samt andre store begivenheter fra kommunen vår. Dette
er med og skaper tilhørighet til den kommunen man bor i.



Stjørdal en del i verden, ”vennebyer”, og andre prosjekt Stjørdal
kommune tar del i.

Det er viktig at Kulturlabben endrer tema og innhold etter behov, og at teknologien som
brukes er nyskapende. Kulturlabben skal kunne brukes fra 0 år til 100, med muligheter til
å velge aldersgruppe ift læringsinnhold.
UR anbefaler www.utvikling.no til info om utvikling av dette.
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