Ungdomsrådets egen evaluering
Spørsmål og samtlige svar
Spørsmål 1: Hvordan har Bærum Ungdomsråd vært i forhold til hva du forventet deg?
Svar:
«Jeg synes det har vært veldig bra. Vi får saker som vi får snakke om og si våre meninger»
«Det har vært mer interessant og morsomt enn jeg trodde»
«Ungdomsrådet har stått til forventningene med å være spennende og lærerikt»
«Hadde ingen definerte forventninger men det har vært veldig bra, spesielt til et helt nyoppstartet
ungdomsråd å være»
«Jeg hadde forventet at det skulle ta mer tid, og derfor ble jeg også positivt overrasket. Ellers har det
levd opp til forventningene. Jeg har følt at det vi gjør spiller en rolle, og det synes jeg er bra.»
«Jeg har blitt positivt overrasket med tanke på hvor mye vi får lov til å mene noe om, men også
friheten vi har til å ta opp saker som engasjerer ungdom.»
«Det har vært bedre enn forventet»
«Bra, jeg sammenlignet det mye med Ungdommens kommunestyre (UKS) i startet og synes
Ungdomsrådet har vært mye mer seriøst og hatt mer betydning enn UKS. Jeg synes dog også det har
vært litt mangelfullt på noen områder i forhold til forventningene men nevner det i et senere
spørsmål»
«Det har vært en helt ny erfaring for meg, men den har på mange måter vært veldig positiv og ikke
minst lærerik»
«Det har vært veldig mye bedre enn forventet. Vi får jobbe med mange ulike saker og personer, noe
som absolutt er spennende. Dessuten trives jeg godt med alle de andre i rådet.»

Spørsmål 2: Hva synes du Ungdomsrådet kan bli bedre på?
Svar:
«Jeg synes Ungdomsrådet kan bli bedre på komiteene, og saker som angår ungdom.»
«At når det blir sent ut mail om arrangementer og ting vi blir invitert til, kan det stå om det kun er for
faste medlemmer eller også for varamedlemmer.»
«Kanskje prioritere litt bedre hvilke saker som skal tas opp. Det var noen saker som var ganske
innviklede og virket litt irrelevant for et ungdomsråd.»
«At komiteene fungerer litt som arbeidsutvalg (a la Sentralt Ungdomsråd i Oslo), der de har spesifikke
saker de følger opp/jobber med over lengre tid. Lære hvordan vi skal utforme egne saker. Bedre og
grundigere opplæring. Faste medlemmer i komiteene; dette forplikter medlemmene og gir ansvar.

Møtene burde fortsatt være åpne for alle medlemmer + varamedlemmer, men det er fint at noen har
et ekstra ansvar og ekstra kunnskap. Eventuelt kan vi supplere inn folk utenfor ungdomsrådet i
komiteene etter hvert (slik det originalt var foreslått). – Mer samarbeid med skoler, slik at vi kan få
innspill direkte fra elevene om ting de vil forandre osv. I tillegg må vi nå ut til f.eks. lærere eller de
som har falt ut av skolen av ulike grunner. – Bli synligere på nettsidene til Bærum kommune, legge ut
oppdatert informasjon osv. – Se på om vi skal arrangere en ungdomskonferanse. – Lære mer om
hvordan kommunen fungerer, hva som skjer med sakene vi gir innspill til»
«Jeg synes møtene er litt tidlige med tanke på når skolen slutter.»
«Jeg føler at vi kan bli bedre på å videreføre tankene våre, men jeg er helt sikker på at det vil komme
med tiden nå som vi er så etablerte.»
«Komiteene: vi vet ikke hvem som er i hvilke komiteer og det kan hende at det blir de samme
personene som møter opp til disse møtene hver gang.»
«Mer effektiv og målrettet debatt; jeg synes ofte det kan bli litt langdryg, ustrukturert og repeterende
debatt. Vi kan bli flinkere til å skjære gjennom, konkludere og oppsummere/klargjøre hovedpoenger.
Samtidig synes jeg at det er viktig at man, gjerne før diskusjon, er sikre på at alle har forstått saken
og føler seg sikre til å bidra; viktig at gode innspill man har ikke blir stoppet av enten usikkerhet eller
misforståelser. – Ta mer initiativ til å ta opp og diskutere egne saker. – Bli mer synlige i lokalmiljøet
og på skolene. – Vurdere pause i møter som er lange så man kan få litt påfyll av energi.»
«Opplæring i saksgangen og hvordan forstå innholdet i saksdokumentene. Lære hvordan vi kan
fremme egne saker. Ønske om færre, mer relevante saker. – Større grad promotere rådet utad og
involvere barn og ungdom i kommunen. – Unngå å repetere hverandre under møtene. – Faste
medlemmer av de ulike komiteene.»
«Jeg synes egentlig Ungdomsrådet fungerer veldig bra som det er nå, men til tider kan bli litt mange
saker å sette seg inn i, spesielt midt i skoleåret. Da skulle jeg ønske at vi for eksempel kunne fordele
litt hvem som skulle gå gjennom hvilke saker.»

Spørsmål 3: Kan du nevne noe som har fungert bra til nå?
Svar:
«Jeg synes hele systemet med at vi får møteinnkalling med sakene fungerer veldig bra.»
«At alle får være med på enkelte ting og ikke bare de faste medlemmene.»
«Møtene fungerer best når vi er i ordførersalen og ikke i formannskapssalen. Det fører til en mye
bedre dialog under møtene.»
«God og oversiktlig møteportal med sakene ordentlig og fint presentert. – Veldig godt administrativt
arbeid rundt Ungdomsrådet som gjør det lett å jobbe. – Gode presentasjoner av saker både av
politikere/ansatte/eksterne, det gjør det mer forståelig og det er fint å ha mulighet til å stille
spørsmål. – Veldig fint å bruke ordførersalen; da flyter diskusjonen lettere. – Opprettelse av komiteer
var veldig bra. – Interessante og relevante saker. – Hyppigheten på møtene er fint. – Bra sosialt, alle
er komfortable med å snakke nå.»

«Jeg synes opplegget med matservering er et bra tilbud, og jeg liker at sakene i møteportalen er
tilgjengelig for alle.»
«Engasjementet under møtene har vært helt strålet og jeg synes det er veldig bra at store prosjekter
kommer på høring til Ungdomsrådet.»
«Jeg synes det har vært bra med befaringer. Det var superkoselig og synes vi kan ha mer av det. I
tillegg er det gode diskusjoner i møtene og medlemmene bygger videre på hverandres tanker. Jeg
synes møteportalene og iPadene vi fikk utdelt fungerer bra; det er et godt oppsett hvor man enkelt
finner frem til det man trenger.»
«Mange spennende saker og mennesker. Jeg føler at vi blir introdusert til riktige saker. Mye
engasjement å hente, til stor forskjell fra Ungdommens kommunestyre. Jeg synes også det praktiske
rundt møtefrekvens, oppsett på møtene og iPad har fungert.»
«Engasjerte medlemmer og varamedlemmer. Mange gode prioriteringer. Apparatet rundt rådet har
vært veldig positive til oss.»
«Hele rådet har fungert veldig bra. Alt fra hvordan møtene er satt opp med orienteringer, tid for
diskusjon osv. Sammensetningen av medlemmer i rådet har fungert veldig godt.»

Spørsmål 4: Hva synes du om besøkene vi gjennomførte på skoler, fritidsklubber m.m.?
Svar:
«Selv om det til tider varte nokså lenge, var det veldig gøy, og opplegget var bra, effektivt, nyttig og
noe vi hadde god utbytte av da vi f.eks. utformet saken om fritidsklubber! Jeg er imponert over de
flinke og engasjerte menneskene som organiserer og skaper god og inkluderende aktivitet. Det er
utrolig viktig at vi fortsetter å besøke ungdom, ordninger for ungdom, osv. for å kunne gi gode
tilbakemeldinger og representere all ungdom. Veldig fint at vi involverer oss og gjør oss synlige i
Bærum, og ikke bare sitter i en møtesal. Forhåpentligvis kan vi dra på flere befaringer når det er
nyttig i saker!»
«Jeg synes det har vært morsomt og lærerikt, og det er spennende å få vite mer om de miljøene som
andre interesserer seg i.»
«Jeg synes besøkene jeg fikk vært med på har vært interessante og noe vi bør fortsette med.»
«Befaringene og besøket på Stortinget var supergøy og spennende. Vi fikk vite mer om hvordan ting
fungerer på de forskjellige stedene og det var veldig koselig å dra sammen med Ungdomsrådet.»
«Spennende men synes det avhenger av hva vi får brukt informasjonen og erfaringene til fremover,
slik at både vi og de vi besøkte får mest mulig ut av det.»
«Befaringene har vørt veldig positive i den forstand at de var relevant og nødvendige for at vi skulle
kunne uttale oss om behovet for fritidstilbud for ungdom i kommunen.»
«Jeg synes det var veldig spennende og lærerikt. Det var gøy å se hvordan de ulike stedene
tilrettelegger for at barn og unge skal ha det bra.»

Spørsmål 5: Hvilke saker ønsker du at Ungdomsrådet skal prioritere i tiden fremover?
Svar:
«-Å styrke skolehelsetjenesten, helsesøstertilbudet & forbedre seksualundervisningen. Jeg ble enda
mer engasjert etter vi hadde helsesøstre på besøk, og håper vi kan fortsette god dialog med
helsesøstrene i kommunen. Kanskje det er mulig å utforme en sak med våre anbefalinger til hva som
kan forbedres/ forandres? -Trygg digital skolehverdag og filter på iPader. Gode alternative løsninger
for den digitale matteundervisningen, da iPader ikke fungerer bra i visse sentrale programmer som
geogebra og Excel. -Klima og miljø! Styrke kollektivtilbudet for ungdom, være ekstra obs på
biomangfold ved arealutbygging, oppfølging av klimastrategi, sikre god resirkulering på alle skoler
(inkludert plast). Har f.eks. byutviklingen av Sandvika en solid plan på hvordan man skal bli grønnere/
holde utslippene nede når det bygges ut? -Alle unge i Bærum skal bli hørt! Det neste året kommer
9/10 medlemmer i ungdomsrådet til å gå på vgs eller ha gått ut av vgs. Da er det viktig at vi
opprettholder god kontakt med ungdomsskolene (som leder & nestleder har vært flinke til å etablere),
slik at aldersmangfoldet i meningene vi fremmer bevares. I tillegg kan det være en idé å ha et ekstra
fokus på å inkludere folk fra yrkesfag, spesielt de utenom helse og oppvekst, da de ikke er
representert i rådet. –Barnekonvensjonen. -Politi og ungdom, undervisning om rus.»
«Jeg er veldig opptatt av kultur. Jeg synes idrett får veldig mye fokus, og jeg har inntrykket av at det
ikke er mange som er opptatte av kultur. I tillegg ønsker jeg at flere unge får vite om de sakene som vi
diskuterer. Altså at en del av disse sakene blir tatt opp, for eksempel på skolen.»
«Jeg er veldig opptatt av fritidstilbud og skoletilbudet i Bærum, så jeg kommer til å komme med saker
når det passer seg.»
«Yrkesfag: Trengs flere yrkesfag innenfor flere områder. Mange har lyst til å ta yrkesfag men finner
ingenting innenfor yrkesfag som passer til det de vil holde på med i framtiden eller så er det bare ikke
noe som interesserer og passer til dem innenfor yrkesfag. De blir dermed «nødt» til å ta ssp slik at de
kan utdanne seg til det de har lyst til senere eller finne ut av hva som interesserer og passer til dem i
løpet av de tre årene på vgs. Jeg har veldig lyst til å jobbe med yrkesfag fordi jeg synes at man lærer
mer av å gjøre enn å bare sitte og høre. Det er viktig med praktisk arbeid! Det er mange som gruer
seg til å ta ssp fordi det er mye av det samme som vi gjorde på ungdomsskolen. Mange vil vekk fra
det vi gjorde på ungdomsskolen for det var veldig kjedelig. Det blir vanskelig å virkelig sette seg inn i
fagene og gjøre sitt absolutt beste hvis man synes at det man gjør er kjedelig! Det er viktig å like det
man gjør, det er da man får bedre resultater!
- Eldreomsorg: Jeg har veldig lyst til å jobbe med eldreomsorg i tillegg til yrkesfag! Det er superviktig
å passe på slik at de eldre også har noe å gjøre, for man gjør ikke stort på bo- og behandlingssentre.
De sitter for det meste inne og ser på TV, og mange snakker ikke så veldig mye sammen engang.
Derfor synes jeg at det er viktig å finne på noe for de eldre slik at de får gjort noe de også! Vi må ikke
glemme de eldre i samfunnet vårt!
- Noe vi kunne gjøre er å bruke de unge i samfunnet vårt til å bidra! Generasjon M er en
organisasjon som hjelper ungdommer til å få en jobb og samtidig gjør at de eldre får noe å gjøre på
lørdager. Dette er helt fantastisk, både for de unge og for de eldre! Jeg synes at vi burde spørre om de
vil komme og snakke litt mer om hva de gjør slik av vi kan få et større innblikk i den supre jobben de
gjør!
- Ruter: Bussprisene er veldig høye og mange mener at det er drøyt å betale voksenbillett når man
er 16 år gammel når man blir sett på som voksen når man er 18 år gammel. I tillegg så oppfordrer

kommunen i å ta offentlig transport istedenfor bilene som man selv eier, men så stiger prisene ganske
ofte, noe som gjør at flere heller har lyst til å ta bil. Dette gir ikke helt mening. Det har også blitt
endret på mange avganger slik at man må vente på bussen lenger enn det man måtte før.
- Unge i jobb: Det er ganske vanskelig å finne seg en jobb når man er 15-16 år gammel, dette burde
vi gjøre noe med! Det begynner å bli ganske mange som vil ha jobb når man er på denne alderen men
så er ikke de fleste butikkene interessert i ungdommer på denne alderen. Jeg tenker at vi burde skape
noen jobber som selv ungdommer kan jobbe med? Dette kan være positivt for mange.»
«Oppdatere seksual/samtykkeundervisning i skolen, gjenvinning og miljøbevissthet på skolene og
blant ungdom generelt, "usynlig" fattigdom blant barn og unge, og integrering av
mindreårige/enslige flyktninger.»
«Primært helsesøstertilbudet i kommunen, men også fritidstilbudet spesielt med tanke på
møteplasser for unge.»
«Jeg har ikke noen spesifike saker akkurat nå, men jeg er veldig opptatt av skole og hvordan man kan
forbedre skolesystemet. Likevel, hvis jeg skulle trukket frem noe som jeg brenner spesielt mye for, må
det være å forbedre helsesøstertjenesten på skolene, eller å få prøvd ut heldagsskole istedenfor
lekser.»

