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Disse innkalles:

Solveig Stange Espeseth (medlem)
Sondre Steinseth (varamedlem)
Audun Martinsen (medlem)
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Maja Rundtom (medlem)
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Geir Waaler (sekretær for Ungdomsrådet)
Ordfører Gustav Kalager
Rådmann Anita Larsen

Disse kan møte:
Øvrige deltakere:

Helsesøster Ellen Fremgaard deltar i sak 02/17.

Eventuelle forfall meldes til sekretær på tlf. 416 07 539 seinest mandag 6. mars.

SAKSLISTE
Saksnr.

Tittel

01/17

Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra møte 22.11.2016.

02/17

UNG DATA 2017.
Ungdomsundersøkelsen UNG DATA gjennomføres for alle elever i ungdomsskoler
og videregående skoler i Buskerud i uke 10 og 11. Forrige gang denne undersøkelsen
ble gjennomført i Krødsherad var i 2014. Undersøkelsen gjennomføres anonymt, og
svarene som ungdommene gir er viktige innspill for å legge til rette for et godt
ungdomsmiljø i bygda vår. Når resultatene fra årets undersøkelse foreligger, vil
derfor Ungdomsrådet i Krødsherad være en naturlig arena for å drøfte disse.
Helsesøster Ellen Fremgaard er kontaktperson i Krødsherad kommune. Ellen deltar
på møtet for å informere ungdomsrådet om UNG DATA 2017, samt drøfte
oppfølging.

03/17

Framtidens grunnskole i Krødsherad
Krødsherad kommunestyre fattet slik vedtak i sitt siste møte før jul:
Det etableres ei administrativ arbeidsgruppe med mandat å framskaffe nødvendig
grunnlag for beslutning om framtidig investeringer, drift og organisering for
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grunnskolen i Krødsherad. Arbeidsgruppa oppnevnes av formannskapet, men det
forutsettes at rektorene på Noresund og Krøderen skole samt sektorleder oppvekst
er medlemmer i denne gruppa.
Det etableres samtidig ei referansegruppe for arbeidsgruppa. Referansegruppa
settes sammen med to representanter fra foreldregruppa på Noresund skole, to
representanter fra foreldregruppa på Krøderen skole, to representanter fra
barnehagene og to representanter fra arbeidstakerorganisasjonene ved skolene.
Elevene holdes underveis involvert gjennom skolenes elevråd og ungdomsrådet.
Hovedfokus i forhold til bygninger skal ligge på totalrehabilitering av dagens
skolebygg men også nybygg kan vurderes. Det skal også legges vekt på bruk av
byggene utover undervisning, herunder SFO, bibliotek, kulturarenaer og behov
for møteplasser for både barn og voksne utenfor skoletid. Dette bør også sees i
sammenheng med annen bygningsmasse i nærhet til skolebygg.
Gruppas anbefalinger legges fram for kommunestyret innen utgangen av 2017.
Sekretæren vil informere om dette arbeidet. Ungdomsrådet bør starte en diskusjon
om hvordan de vil engasjere seg i dette arbeidet.
04/17

Vårmøte BUFT
Ungdommens Fylkesting i Buskerud avholder sitt vårmøte i Drammen 22. – 24. april.
Ungdomsrådet i Krødsherad kan sende to representanter i tillegg til lederen.
Hvem skal representere Krødsherad.

05/17

Eventuelt
Representantene kan melde inn aktuelle saker.

Vel møtt.
Noresund 23.02.2017

For
Hermann Johannes Glienke
Leder
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