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Orientering

10/14 Helsesøster i kommunen

Enhetsleder for forebyggende helsetjenester Ellen Kathrine Larsen og
helsesøster Gerd Johansen informerte om ressursbruk i barneskole,
ungdomsskole og på videregående. Bakgrunnen for orienteringen er
ungdata-undersøkelsen som viser at mange unge har en dårlig psykisk
helse. Ungdomsrådet ønsker at det fremmes en politisk sak om temaet.

11/14 PC på ungdomsskolene

Møtesekretær redegjorde for situasjonen rundt datamaskiner på
ungdomsskolene. Bakgrunnen for saken var at mange elever opplever at
maskinene er dårlige og at pålogging ofte tar svært lang tid.
Ungdomsrådet ønsker at det fremmes en politisk sak om temaet.

Drøfting

7/14 Utlysningstekst midler til uorganisert ungdom

Det ble utarbeidet en utlysningstekst for midler til uorganisert ungdom.
Utlysningsteksten annonseres blant annet i lokalaviser og på kommunens
hjemmeside. Ås avis inviteres til neste ungdomsråd.
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Saker til behandling

UR-3/14
Elevundersøkelsen skoleåret 2013/14

Rådmannens innstilling:
1 Elevundersøkelsen skoleåret 2013/14 tas til orientering
2. Hver skole utarbeider en langsiktig handlingsplan med tiltak innenfor de

områder som bør forbedres.

Ungdomsrådets behandling 03.06.2014:
Ungdomsrådet fremmet følgende tilleggsuttalelse:
Ungdomsrådet mener det er bekymringsverdig at Ås kommune ligger under
landsgjennomsnittet på flere av måltallene, og at dette bør sees opp mot tallene fra
ungdata-undersøkelsen. Ungdomsrådet mener dette må følges spesielt godt opp
fremover.

Votering:
Rådmannens innstilling med ungdomsrådets tilleggsuttalelse ble enstemmig vedtatt.

Ungdomsrådets uttalelse/vedtak 03.06.2014:
Ungdomsrådet slutter seg til Rådmannens innstilling med følgende kommentar:

Ungdomsrådet mener det er bekymringsverdig at Ås kommune ligger under
landsgjennomsnittet på flere av måltallene, og at dette bør sees opp mot tallene fra
ungdata-undersøkelsen. Ungdomsrådet mener dette må følges spesielt godt opp
fremover.

UR-4/14
Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skolekapasitet
2014 - 2030

Rådmannens innstilling:
1. Saken om befolkningsprognoser sett opp mot barnehage-og skolekapasitet

tas til orientering.
2. Det gjennomføres snarest en mulighetsstudie rundt utbygging av Åsgård

skole.
3. Det legges fram en revidert barnehagebehovsplan høsten 2014.
4. Det fremmes en plan for utbygging av skoler, utnyttelse av skolekapasiteten

og hvorledes mangel på skolekapasitet skal løses de nærmeste årene.
5. Det opprettes en stilling i oppvekst og kulturetaten fra 1.9.2014 for å kunne

gjennomføre og følge opp utbygginger, ombygginger og rehabilitering av
skoler og barnehager. Stillingen finansieres over byggeprosjektene.
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Ungdomsrådets behandling 03.06.2014:
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Ungdomsrådets vedtak 03.06.2014:
1. Saken om befolkningsprognoser sett opp mot barnehage- og skolekapasitet

tas til orientering.
2. Det gjennomføres snarest en mulighetsstudie rundt utbygging av Åsgård

skole.
3. Det legges frem en revidert barnehagebehovsplan høsten 2014.
4. Det fremmes en plan for utbygging av skoler, utnyttelse av skolekapasiteten

og hvorledes mangel på skolekapasitet skal løses de nærmeste årene.
5. Det opprettes en stilling i oppvekst og kulturetaten fra 1.9.2014 for å kunne

gjennomføre og følge opp utbygginger, ombygginger og rehabilitering av
skoler og barnehager. Stillingen finansieres over byggeprosjektene.
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