Behandling i Ungdomsrådet - 10.11.2015:
Representantene Maia Eriksen og Tuva Iversen fremmet forslag til uttalelse:










Ungdomsrådet takker for at vi blir involvert i budsjettbehandlingen, og for at
rådmannen presenterer budsjettet på en lettfattelig måte.
Ungdomsrådet mener det er positivt med fokus på vekst og kompetanseheving.
Rådet mener derimot at det er uheldig at satsingen på tidlig innsats i skolen ikke kan
fortsette. Tidlig innsats er veldig viktig for å fange opp og viske ut forskjeller så tidlig
som mulig.
Skolehelsetilbudet bør styrkes og synliggjøres. Slik det er i dag er tilstedeværelsen ute
på skolene for liten. Barn og unges helse og psykiske helse bør tas mer på alvor.
Helsesøster bør også informere mer på skolene om hva man kan snakke med henne
om.
Det bør også satses mer på kulturlivet. For lite som skjer hvis dette ikke tar seg opp.
Ungdomsrådet ønsker også at ungdomsklubben kommer i gang.
I lys av den seneste tidens hendelser, bl.a. uønsket voldshendelse i Trollhättan, ber
ungdomsrådet om at det ses på varslingssystem og sikkerhetsplaner på skolene.
Oppgradering av barnehager og skolebygg bør ses på så langt det går.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.
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