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Danielus Pocevicius og Louise Vasset Solbakken deltok fra kl 09:30.
Barn og unges talsperson Anette Holand-Nilsen deltok også.
Ingrid Margrete Iversen deltok også.
Fra administrasjonen møtte:
Kulturmedarbeider Heidi Bakke

Ingen merknader til innkallingen.
Ingen merknader til sakslista.
Ingen merknader til referatet.




Ungdomsrådet ønsker orientering om «Et løft for barn og unge» i neste møte.
Ungdomsrådet ønsker orientering Om SLT i neste møte.
Ingrid Iversen deltar sammen med kulturmedarbeider i planlegging av UKM.





Leder for ungdomsrådet er invitert inn i kommunestyret for å fortelle om
ungdomsrådet. Alle representantene er bedt om å skrive kortfattet om seg selv og det
de er opptatt av innen 7. mai
Ungdomsrådet ønsker å vite om pengene som rådet bevilget til sosiale tiltak i skolene i
2020 er brukt og hva de er brukt til. Ungdomsrådets sekretær sender ut mail til
skolene og ber om tilbakemelding på dette.
Ungdomsrådet ber om tilbakemelding på status på Newton i neste møte.

Møteprotokollen er godkjent av Marie Linnea H. Pedersen

PS 2/21 Årsmelding 2020 Gildeskål kommune
Behandling i Ungdomsrådet - 20.04.2021:
Barn og unges talsperson Anette Holand-Nilsen fremmet følgende forslag til uttalelse:
Ungdomsrådet ber om at arbeidet med Newtonrommet prioriteres, og at alle skolene i
Gildeskål får tilbud om å benytte rommet. Ungdomsrådet ønsker ikke å vente til pandemien
er over jf.FOKs årsmelding «Begge disse tiltakene er rettet inn mot at Newton-rommet skal
være klar til å ta imot elever i et økt omfang, når koronaen slipper taket.» Ungdomsrådet ber
om tilbakemelding på status på Newton i neste møte.
Omforent forslag til kommentar:
De skoler som ikke har helsestasjon i umiddelbar nærhet ønsker at det var mulig med
ukentlig besøk av skolehelsetjenesten.
Forslaget fra Holand-Nilsen og omforent forslag ble enstemmig vedtatt.
Ungdomsrådets uttalelse:
Årsmelding 2020 for Gildeskål kommune tas til orientering.
Ungdomsrådet ber om at arbeidet med Newtonrommet prioriteres, og at alle skolene i
Gildeskål får tilbud om å benytte rommet. Ungdomsrådet ønsker ikke å vente til pandemien
er over jf.FOKs årsmelding «Begge disse tiltakene er rettet inn mot at Newton-rommet skal
være klar til å ta imot elever i et økt omfang, når koronaen slipper taket.» Ungdomsrådet ber
om tilbakemelding på status på Newton i neste møte.
De skoler som ikke har helsestasjon i umiddelbar nærhet ønsker at det var mulig med
ukentlig besøk av skolehelsetjenesten.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Årsmelding 2020 for Gildeskål kommune tas til orientering.

