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Referat Lierne Ungdomsråd 20.12.2020
Til Behandling:
Saksnr.
SAK 36/20: Referater Ungdomsrådet.
Godkjenning av møteprotokoll fra 29.11.2020.
Vedtak: Godkjent.
SAK 37/20: Gjennomgang av sakliste til kommunestyremøtet 21.12.2020
Vedtak: Kommentar til sak 122/20, Lierneskolen. Medlemmene etterspør et
mer likt tilbud på hybelskolen. Elevene ved Stortangen skole har vært
fornøyd med opplegget som strekker seg over en uke, med varierende
praktiske og teoretiske emner. Er det mulig å ha felles hybelskole for 10.
trinnene i Nordli og Sørli? Ellers er de fornøyd med felles språkdager på
ungdomsskolen. Det er selvfølgelig forbedringspotensialet når det gjelder
å få likt pedagogisk tilbud på begge skolene, men ingen av medlemmene i
ungdomsrådet har erfart noe som har vakt veldig store reaksjoner
angående dette.

SAK 38/20: «Lierne-bærekraftig kommune i 2030»
Vedtak: Sekretær gikk igjennom saksframlegget om «Prosjekt LierneBærekraftig kommune i 2030.», samt utkast til dokument om
Prosjektmandat/Forprosjekt. Det er forespeilet at det skal sitte en
representant fra Lierne Ungdomsråd i referansegruppa. Medlemmene blir
bedt om å tenkte igjennom om det er et verv noen av dem vil påta seg. Når
det blir behov for det, tar vi en avstemning på de kandidatene som kan
tenke seg dette.
SAK 39/20: Disse deltar på kommunestyremøtet 21.12.2020:
Vedtak: Vilde Kornelia Aamo og Agnar Mattias Høgsnes.
SAK 35/20: Eva W Kveli, folkehelsekoordinator, har spurt om å få delta på
ungdomsrådsmøtet 14. februar. Hun ønsker å stille noen spørsmål til
ungdomsrådsmedlemmene, dette er en del av evalueringa til
ungdomsklubbprosjektet.
Vedtak: Medlemmene ønsker henne velkommen til møtet.
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