Behandling i Formannskapet - 27.02.2020:
Representant Ida K. Heen (Sp) fremmet følgende forslag til vedtak:
Rådmannen gis ikke mandat til å utrede skolestrukturen i Gildeskål kommune, og
skolestrukturen består slik den er i dag.
Ordfører Bjørn M. Pedersen (H) fremmet følgende forslag til vedtak:
I denne omgang utredes følgende:
- En ungdomsskole for alle elever fra 8.-10. klassetrinn i Gildeskål som skal ha som
siktemål å gi elevene de beste forutsetninger for et godt faglig og sosialt læringsmiljø
og de ansatte et godt og utviklende fag- og arbeidsmiljø.
En slik mindre omfattende utredning ønskes framlagt raskest mulig slik at en, dersom det
velges en slik løsning, tar sikte på å gjøre dette gjeldende fra skoleåret 2021/2022.
Prosessen for en slik utredning tilpasses en mer begrenset utredning.
Det oppnevnes en styringsgruppe som består av ordfører, rådmann, 2 medlemmer fra
levekårsutvalget, 1 medlem fra Ungdomsrådet, HTV og hovedverneombud.
Rådmannen gis fullmakt til å oppnevne en arbeidsgruppe som er bredt sammensatt slik at
det favner om den utredningen kommunestyret vedtar utredet.
Avstemming:
Forslag fra Heen: 2 stemmer (Sp, Ap)
Forslag fra B.M. Pedersen: 3 stemmer (H, GL, Frp)
Formannskapets innstilling:
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