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MØTEPROTOKOLL 
 

Ungdomsrådet 
 

Møtetid: 02.03.2021 kl. 15:30 
Sted: Teams  

  
  

Av utvalgets medlemmer møtte 6 av 7. 
  
Møtende medlemmer:  

Fredrik André Kristiansen, Aurora Skåre, Daniel Martinsen, Thea Werner 
Bronken, Anita Kuqi, Kristian Engh Ask 

 
Møtende varamedlemmer: 
Herman Sildnes 

 
Forfall:  

Eyoel Beyene Tesfaye 
 
Fra administrasjonene møtte: 

Bjørn-Erik Pedersen 
 

Møtesekretær: 
Bjørn-Erik Pedersen 
 

Diverse merknader: 
 

 
Møteprotokoll godkjent 03.03.2021 
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Saker til behandling  

UR-1/21 
Tilstandsrapport  2020 med utviklingsmelding 2021 for 
grunnskolen i Ås 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 2021 for grunnskolen i Ås tas til 

etterretning 
 

 
Ungdomsrådets behandling 02.03.2021: 
Ungdomsrådet tar utviklingsmeldingen til etterretning. 

 
De vil også understreke hvor viktig det er, og kommer til å være, med et økt 

fokus på barn og unges psykiske helse. Spesielt i den krevende tiden vi er inne i 
og i perioden etterpå. 
 

De etterspør også oppfølging av tidligere sak hvor de ba om at beregning av 
plass på ungdomsskolene måtte gjøres på nytt. 

 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
Ungdomsrådets vedtak 02.03.2021: 

Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 2021 for grunnskolen i Ås tas til 
etterretning 
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Drøfting  

-Ungdomsrådet har fått støtte til to prosjekter fra Fundantum: 

 12.000 kroner til gjennomføring av seminar for elevrådene og 
ungdomsrådet 

 23.000 kroner til gjennomføring av workshop og fotokonkurranse med 
tema rasisme. 

 

Rådet bestemte at begge prosjektene gjennomføres til høsten. Sekretær 
formulerer en mail som sendes til skolene for å informere om prosjektene. 

 
-Ungdomsrådet mener det bør gå en buss mellom Nordby og Ås sentrum og 

lister opp flere argumenter: 
 

 Tilgang til kino 

 Tilgang til fritidsaktiviteter 
 Mer aktuelt å søke seg til Ås videregående 

 Stoppe handelslekkasje til Ski 
 Flere utleiemuligheter for studenter 

 

-Representantene fra Nordbytun lurer på om skolen har kapasitet til å ta imot 
neste års 8.trinn, da disse er en stor gruppe og skolen har begrenset med 

klasserom. Sekretær sjekker. 
 
-Rådet håper at det blir mulig med gjennomføring av filmmaraton natt til 1.mai. 

Informasjon  

Prosjektet Sommerkompis i regi av Røde Kors fikk støtte fra Ås ungdomsråd i fjor 

sommer. Rapport fra Prosjektet ble lest opp. 
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