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MØTEPROTOKOLL FRA LILLESAND BARNE- OG 

UNGDOMSRÅDSMØTE 
 
 
Møtested: Lillesand ungdomsklubb  
Møtetid: 15.15-17.00 
Tilstede: Vilde Unander, Mina Rabben, Espen Sire, Adrian Holm, Lene Egeberg, Markus Nilsen, Knut 
Skjerdal, Celine Unander, Julianna Lorentzen, Caroline Danielsen 
Forfall: Emma Bergmann, Taran Flaa Paulsen 
  
1/22 Båtplasser i Lillesand, er det for få? 
Lillesand er en småbåthavn. Da medlemmene snakket om lekterne i havnebassenget på 
forrige møte kom vi frem til at Lillesand bør ha mer plass til småbåter. Medlemmene er 
fortsatt enige om at det er for få båtplasser. Medlemmene ønsker flytebrygger hvor man både 
kan bade fra, men også plassere båtene sine. Gjerne adskilte flytebrygger, noen for små og 
noen for store båter.  
 
2/22 UNG-data rapporten 2022, presentert av leder Adrian Holm og nestleder Espen 
Sire 
Adrian og Espen satt fokus på hva som drastisk har endret seg fra 2019 til 2022. Flere kjeder 
seg på skolen, men flere av ungdommen er fornøyde med ungdomsaktiviteter og 
fritidsklubber. Mye av tallene mener medlemmene har korrelasjon til pandemien. Man har 
blitt mindre sosial etter pandemien, grunnet 2 år med kohorter etc. og det har nok påvirket 
barn og unges sosiale liv og mønster.  
Medlemmene spør seg også hvordan dagsformen på de barn og unge som besvarer denne 
undersøkelsen påvirker svarene de avgir.  
Det er økende bruk av narkotika, noe som er alarmerende. Og det er mer aksept for det i 
russetiden, opplyser en av medlemmene. Man blir mer eksponert for narkotika på fester.  
Følelsen om at alt er slit er en økende trend blant barn og unge i Lillesand. Her kommer også 
medlemmene med innspill om at økende fokus på psykisk helse og arbeidet mot å gjøre 
dette mindre tabu kan spille en rolle når det er økende psykisk uhelse, fordi det er mer 
godtatt og ikke like farlig.  
Flere ungdommer føler at lærerne ikke bryr seg om dem. Her mener medlemmene at all 
digital undervisning og det lille samspillet mellom elev og lærer spiller en viktig rolle.  
 
Selv om mange av disse tallene kan sees i lys av pandemi, og tolkes i forskjellige retninger 
må man fortsatt ta dette på alvor.  



3/22 Hva skjer til høsten angående Lillesand barne- og ungdomsråd? 
Det er mange som har gått igjennom sine 2 år i rådet, og derfor skjer det en stor utskiftning. 
Men de som ønsker å være med videre er; Vilde Unander, Julianna Lorentzen, Markus 
Nilsen, Knut Skjerdal, Mina Rabben og Celine Unander.  
Lederen Adrian Holm blir ikke med oss videre til høsten. Men han råder lærerne til å 
engasjere seg mer i Lillesand barne- og ungdomsråd.  
Man må få tilstrekkelig med informasjon om dette rådet for at noen vil bli med.  
 
 
4/22 Temaplan for barn og unge, presentert av Lee Egeberg fra Lillesand kommune 
Lene Egeberg presenterte svarene fra undersøkelsen som handlet om hvor mye innbyggerne 
i Lillesand visste om kommunens fritidstilbud.  
Undersøkelsen viste at 67 % ikke viste hvem ungdomskontaktene i Lillesand var.  
Det kan ha være en faktor at 50 % av dem som svarte var barneskoleelever, men det er 
fortsatt viktig at ungdomskontaktene blir mer synlige for alle, også barneskolen.  
40 % svarte at de ikke visste at kommunen hadde ungdomsklubber.  
Medlemmene hadde ikke mange innvendinger angående temaplanen, men var positive til at 
det skulle komme en grei digital oversikt for barn og unge på kommunens hjemmeside. De vil 
gjerne komme med innspill når den er ferdigstilt og man kan komme med konkrete 
tilbakemeldinger.  
 
 
5/22 Evt.  
På grunn av pandemien har ikke Lillesand barne- og ungdomsråd fått mulighet til å hygget 
seg sammen. Derfor ønsker de en avslutningsfest før mange slutter til høsten.  
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