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Saker:
Politiske saker
Høringsutkast –forskrift om kretsgrenser i TønsbergKommune
Henningorienterermedlemmenepå forskriften. Noen av medlemmenehar
noenutfyllendespørsmåltil saken,før de sammenfatteren innstilling fra rådet.
Ungdomsrådetmener:
Ungdomsrådethar ingen innvendingertil forskrift om kretsgrenser
Høring –forskrift til ordensreglementeti Tønsberg kommune
Henningorienterermedlemmeneom ny forskrift til ordensreglementet.
Det var
noendiskusjonerrundt noenpunkteri reglementet.Her kommeren felles
beslutningpå hva ungdomsrådetmener.
Kommentar ungdomsrådet
Ungdomsrådetsynesdet bør tydeliggjøresennåtydeliggjørei reglementetat
det skal leggesvekt på eleversalder og forutsetningfor å forstå konsekvenser
av regelbruddsom blir begått. Det bør tydeliggjøresmedat elevermed
spesiellebehovgis størrehensyni ordensreglementet.
Ungdomsrådetmenerdettebør tydeligerefremkommei både§ 6 «grunnlagfor
vurderingi ordenog oppførsel»og i §8 «fremgangsmåte
vedbruk av
sanksjoneretter §7»
Sanksjonerbør tilpasseselevensmodenhetsnivå.
Ungdomsrådetpekerogsåpå ut ifra §7a) «sanksjonervedbrudd på regler om
ordenog oppførsel»at når manfår en anmerkningsåmå man bli gjort tydelig
klar over at manhar fått en anmerkningfor denaktuellehendelsen.

Høringsutkast – vedtekter for skolefritidsordningen SFO i Tønsberg
kommune
Henning orienterer ungdomsrådet om vedtektene for SFO. Ungdomsrådet var
opptatt av §6 «Foreldrebetaling», §7 «åpningstider», §10 «Bemanning og
ledelse»
Kommentar ungdomsrådet:
Ungdomsrådet mener at Tønsberg kommune bør gi søskenmoderasjon også for
plass på tvers av SFO og Barnehage. Dvs at man får moderasjon også når man
har 1 barn i barnehage og 1 barn i SFO.
Ungdomsrådet mener også at åpningstid fra 07.30 er for sent også i Tønsberg
kommune. SFO bør være åpne fra kl 07.00 slik at man kan foreldre som jobber
tidlig har mulighet til å ha en plass hvor barnet sitt kan være.
Ungdomsrådet mener at det bør konkretiseres mye tidligere hva man legger i
begrepet forsvarlig bemanning, f.eks gjennom en bemanningsnorm som viser
antall voksne pr. barn
27/19

Status og videre arbeid med elevrådskonferansen
Ungdomsrådet får en orientering om foreløpig program og innhold. Det er
mange detaljer som ennå ikke er helt ferdig da vi venter på noen frister som
skolene har å jobbe etter.
Ungdomsrådets rolle i år er å ha en presentasjon fra tema - Nett og nettbruk
«muligheter og utfordringer». Ungdomsrådet har valgt sitt tema «Globalisering
av nett blant unge. Dette er utarbeidet av Hanna Lunne og Emma Staff.
Øvrig ungdomsråd har fått en orientering av sin vinkling av tema og støtter
deres valg av presentasjon. Alle medlemmene vil få presentasjonen sendt på
email i forkant av konferansen.

Eventuelt:
Svømmehall
Emma Staff har vært ungdomsrådets representant i prosjekt ny svømmehall i
Tønsberg kommune. Hun har en orientering fra deltagelsen på sitt møte i Juni.
Vennlig hilsen
Tommy Løvig-Larsen
Sekretær Tønsberg Ungdomsråd

