STJØRDAL KOMMUNE

Møteprotokoll
Utvalg:

Ungdomsrådet

Møtested:

Ole Vig videregående skole, Ole Vig videregående skole

Møtedato:

06.12.2021

Tidspunkt: 16:00 - 18:00
Fra sak:

PS 38/21

Til sak:

PS 41/21

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Rep.
Sondre Sandø Lundemo
Heljar Dahl
Adrian Fossbakk Bratseth
Ayaan Saleban Ismail
Ann Helen Høybakken

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Rep.
Anna Elise Vigdenes
Håkon Einarsve
AP
Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Brage Benjamin Evanger
Idar Aspmodal
AP
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Heidi Beitland
Kari Christensen
Mette Wigdahl
Møtet ble ledet av:

Navn
Sara Dullum Wintervold
Lidiya Berhe
Sol Angelica Endresen
Mats Jenssen Matberg
Tor Helge Forbord Slind

Rep.

Navn
Signe Hognes

Rep.

Møtte for
Anna Elise Vigdenes
Håkon Einarsve

Rep.

Stilling
Ungdomskoordinator
Ungdomskoordinator
Formannskapssekretær

Mats Jensen Matberg

Av medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 15.

SP

AP

Merknader

Saksliste for Ungdomsrådet i møte 06.12.2021
Utvalgssaksnr

U.off.
Innhold

Arkivsaksnr

Saker til behandling
PS 38/21

Ny Halsen barneskole

2021/3417

PS 39/21

Kvalitetsmelding for grunnskolen 2020-2021

2021/8445

PS 40/21

Eventuelt:
 Omvisning og informasjon Ole Vig videregående
skole
 Spørreundersøkelse fra Proba Samfunnsanalyse
 Spørreundersøkelse fra masterstudent
 Halvårsevaluering av ungdomsrådet
 Referat fra Ungdommens fylkesting v/ Conrad
Haugan

PS 41/21

Godkjenning av møteprotokoll

Saker til behandling
PS 38/21 Ny Halsen barneskole
Uttalelse i Ungdomsrådet - 06.12.2021






Halsen barneskole bygges ut i ett trinn med byggestart vår/sommer 2023.
De fremlagte planene godkjennes og legges til grunn for det videre arbeidet.
Kostnadsoverslaget på 286,5 mill. kr legges til grunn.
Prosjektet gjennomføres etter samspillmodellen.
Prosjektets fremdriftsplan tas til etterretning.

Behandling i Ungdomsrådet - 06.12.2021
Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling:






Halsen barneskole bygges ut i ett trinn med byggestart vår/sommer 2023.
De fremlagte planene godkjennes og legges til grunn for det videre arbeidet.
Kostnadsoverslaget på 286,5 mill. kr legges til grunn.
Prosjektet gjennomføres etter samspillmodellen.
Prosjektets fremdriftsplan tas til etterretning.

PS 39/21 Kvalitetsmelding for grunnskolen 2020-2021
Uttalelse i Ungdomsrådet - 06.12.2021
Kvalitetsmeldinga for grunnskole 2020-2021 tas til orientering.
Behandling i Ungdomsrådet - 06.12.2021
Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling:
Kvalitetsmeldinga for grunnskole 2020-2021 tas til orientering.

PS 40/21 Eventuelt
PS 38/21 Ny Halsen Barneskole v/rådgiver sektor grunnskole, Ove Einarsve

Halsen barneskole er i dag fordelt på fem bygninger som er oppført i perioden 1950 – 1970.
Bygningsmassen er oppusset og delvis ombygget flere ganger. Skolens uteområde har flere nordvendte,
skyggefylte områder og oppleves som lite helhetlig.
Skolen er anbefalt sanert i flere utredninger. Bygging av ny skole på Halsen har vært på dagsorden flere
ganger de siste årene.
Elevene ut i midlertidige lokaler fra jan 23: Deler av dagens skole – paviljonger fra Hegra skole. Noe
usikkerhet om plass for dette.
Skolen ferdig for drift vår 2026.

PS 39/21 Kvalitetsmelding fra grunnskolen 2020-2021
Det er fastsatt i Opplæringsloven at skoleeier plikter å legge fram en årlig rapport om tilstanden
i opplæringa.
I denne presenteres i hovedsak tall.
Kvalitetsmeldinga viser status og utfordringer i Stjørdalsskolen, og legger grunnlaget for
kommunestyrets debatt om innhold og kvalitet i skolen. Kvalitetsmeldinga er en del av
Opplæringsloven § 13-10.
Funn
 Elevene på Stjørdal skårer som landsgjennomsnittet på de aller fleste målepunkter.
 De fleste elevene har det trygt og godt på skolen og presenterer som forventet, men vi
har også en andel elever som krever ekstra oppfølging fra både skolen og resten av laget
rundt eleven.
 Ressursbruken ligger lavere en kommuner det er naturlig å sammenligne seg med.
 Stjørdal har hatt høyt bruk av spesialundervisning, men ligger nå på landsgjennomsnittet.
Satsningsområder
 «Fra magefølelse til handling»
 Kompetanse for kvalitet
 FUS- funksjonell skriving (skriveopplæring)
 Desentralisert kompetanseheving – DEKOM
 Fagfornyelsen
 Mobbetall: Høye på ungdomsskole (motsatte funn i ungdata)
Informasjon og omvisning på Ole Vig
Ole Vig er nærskole for ungdommene i nærkommunene, men har elever fra mange kommuner i
landet (elever fra 35 kommuner i Norge) Også elever fra mange land og språk.
Skolen har mange ulike utdanningsretninger.
Ole Vig har ca 1000 elever og omtrent 250 ansatte.
PS 41/21 Godkjenning av møteprotokoll
Vedtak i Ungdomsrådet - 06.12.2021
Møteprotokoll godkjent.

