Nes Kommune
Barn- og unges kommunestyre

- -

NES KOMMUNE

Deres ref.

.

Vår ref.

Dato
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05.12.2019

Barn - og unges kommunestyre

- protokoll fra møte 28. november 2019

Tilstede: Vakare Karnilaite, Ida Tovsrud Brenno, Eirin Johansen Livgård, Anton Gluschenko,
Martine Aaslid, Kristoffer Grimsgård Lerskallen, Otylia M. Kajda, Vilde Rolland Johansen,
Halvor Einar Merødningen.
Befaring utlånsbua: Det var en nyttig befaring, da få av medlemmene i BUK visste hva
utlånsbua har å tilby. BUK-medlemmene informerer sine med-elever om hva som finnes av
utstyr der.
Konkret forslag om kjøp av utstyr til utlånsbua: Flere snowboard.

Saker:
07/19

Konstituering av nytt Barn- og unges kommunestyre.
Valg av leder og nestleder.
Vedtak:
Leder —Vilde Rolland Johansen
Nestleder —Otylia M. Kajda
Representanter til Hallingdal ungdomsråd.
Vedtak:
Vilde Rolland Johansen —for 1 år
Otylia M. Kajda —for 1 år
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08/19

Nytt bibliotek —hvordan vil barn- og unge ha det?
Barn- og unges kommunestyre foreslår at dette tas med i vurderingen av hva et nytt
bibliotek skal inneholde:
Flere grupperom/arbeidsrom
-Godstoler
-Åpent internett
Skriver med fargeutskrifter (av god kvalitet)
Arbeidsbord med pc-lading
Muligheter for foredrag (projektor, stoler etc.)
Brettspill/kortspill og et eget rom for å spille
Sofagruppe
Maskin med kakao, kaffe og varmt vann
Scene med høytalere og mikrofon
Tilpasset åpningstid for skole-elever
Arrangement for alle aldersgrupper
-TV med tilkoblet Play Station og hodetelefoner
Foredrag med kunnskapsrike og spennende personer, f.eks. forskere,
representanter for forskjellige yrker, idrettsutøvere
Viktig med god markedsføring av biblioteket
- Kurs studieteknikk, tegnekurs, datakoding, kosthold
Faste aktiviteter en gang i uka: F.eks. spørrekonkurranse,
«Slappe av-sone» med saccosekker
- Leksehjelp, f.eks. en gang pr. uke

strikkeklubb, kahoot

Lærebøker
Stillerom
- Et lydtett rom for dataspilling
Et område hvor det et lov til å spise og drikke (en del kommer rett fra skolen og er
sultne)
Lydtett rom med musikkinstrumenter
Flere toaletter
- Mange PC'er
Utlån av VR-briller

09/19

(for øving til musikkoppgaver)

Søknad fra Skjærgårds live - støtte til 10. klassefestival 2019
Vedtak: Det tildeles kr 4.900 til Skjærgårds live, 10. klassefestival i Ål som ble
arrangert 20. juni 2019.

10/19 Tildeling av tiltaksmidler —2. halvår 2019.
Vedtak:
Følgende tildeles tiltaksmidler for 2. halvår 2019
*Nes spel- og dansarlag. Kr 7.100 til lausdanskurs høsten 2019.
*Hallingen 4H. Kr. 5.400 til styrevervskurs 24. —26. januar 2020.
*Nes ungdomsskole v/elevrådet. Kr 600 til kjøp av microbølgeovn.
*Nes barneskole v/elevrådet. Kr 6.000 til kjøp av saccosekker til elevstua.

*Nes barneskole v/trivselsledere.
leke- og aktivitetsutstyr.

Kr 2.000 til kjøp av høytaler og eventuelt annet

på
Merk! Tildelte midler må brukes i 2019. Kvittering/faktura/dokumentasjon
kjøp/aktivitet må være utstedt før 01.01.2020 og må sendes til tjenesteleder kultur
må være tjenesteleder i
før midlene utbetales. Kvittering/faktura/dokumentasjon
hende senest 10. januar 2020.
11/19. Gjennomgang av protokoller fra Oppvekst,- skole- og kulturutvalget (OSK) og
kommunestyret.
Det ble foretatt en kort gjennomgang av protokoller

12/19

fra OSK.

Eventuelt.
Buss-stopp ved Essoplassen trenger benker, slik at reisende har noe å sitte på i
påvente av bussavgang. Bør kjøpes inn snarest.
BUK vil at det skal anlegges fotgjengerovergang

Underskrift leder

i Blingsmoveien, ved Protan.

underskrift nestleder
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Referent: Tor-Even Lysfjord
Tjenesteleder kultur
Klikk her for å skrive inn tekst.

Kopi til: Ordfører, rådmann, OSKv/leder, kommunalsjef oppvekstenheten,

Nes

ungdomsskole og Nes barneskole.

Lag/foreninger
halvår 2019.

for barn/unge får tilsendt egen informasjon om tildeling av tiltaksmidler

2.

