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Nesbyen kommune

Barn- og unges kommunestyre

Deres ref.

Vår ref.
12/00055-94

Dato
05.05.2021

Barn- og unges kommunestyre - innkalling til møte
Dere innkalles til møte tirsdag 25. mai kl. 18.00 i kommunestyresalen, i det tidligere
kommunehuset.
Smitteverntiltak i forbindelse med møtet:
Er du syk (f.eks. feber, forkjølelse, vond hals eller symptomer på luftveisinfeksjon) kan du
ikke delta på møtet.
Dere må vaske hendene med antibac. før dere går inn i kommunestyresalen. Alle
berøringsflater i kommunestyresalen er desinfisert før møtet. Det vil være mer enn 1 meter
mellom hver sitteplass i salen.
Hvis du ikke kan være med på møtet må du så fort som mulig melde fra til meg på SMS eller
e-post: Tlf. 92035358. E-post: tor-even.lysfjord@nesbyen.kommune.no
Før vi tar saksliste: Leder i Oppvekst,- skole- og kulturutvalget er tilstede og vil snakke med
dere om hva formålet med BUK er og hvilke saker/temaer dere er opptatt av.
Saker:
01/21 Forslag om endring av skolegården til barneskolen og ungdomsskolen.
Kommunalsjef Hanne Brunborg gir informasjon om skisser med forslag til endringer og dere
får komme med eventuelle spørsmål/kommentar/forslag etterpå.
Skissene er vedlagt møteinnkallingen. Dette er kun forslag til endring av skolegården – det
ikke tatt noen avgjørelse enda.
02/21 Trygg oppvekst Hallingdal.
Folkehelsekoordinator Bettina L. Efjesta gir informasjon om dette prosjektet. Dere får
komme med spørsmål og kommentarer etterpå.
03/21 Tildeling av tiltaksmidler 1. halvår 2021.
Lag/foreninger og grunnskolen kan søke om tiltaksmidler (økonomisk støtte) til

Alfarvegen 117 , 3540 NESBYEN
www.nesbyen.kommune.no
postmottak@nesbyen.kommune.no

Tlf.:
32 06 83 00
Org.nr: 964951640

Kontonr:

2351.20.92691

aktiviteter/prosjekter/kjøp av utstyr. Det er kr 15.000 som skal fordeles første halvår.
Søknader legges frem på møtet. Tiltaksmidler må brukes i 2021.
04/21 Referat/informasjon fra møter i Hallingdal ungdomsråd.
Vilde og Otylia informerer fra møter i Hallingdal ungdomsråd.
05/21 Ny logo for BUK.
Hvis forslagene til logo er klare, legges disse frem for dere.
06/21 Eventuelt.

Tor-Even Lysfjord
Tjenesteleder kultur
Godkjent og ekspedert uten underskrift

Kopi til: Ordfører, rådmann, OSK v/leder, kommunalsjef oppvekst og kultur,
folkehelsekoordinator, Nesbyen ungdomsskole og Nesbyen barneskole.

Medlemmer i barn- og unges kommunestyre 2020 - 2021:
Linnea Sofie Øye Sekse, Espesetvegen 18, 3540 Nesbyen
Ingeborg Renslo, Espesetvegen 295, 3540 Nesbyen
Fredrik Asplin, Slettevegen 62, 3540 Nesbyen
Marius Engelstad, Rådyrfaret 13, 3540 Nesbyen
Sara Beugelsdijk, Blingsmovegen 8, 3540 Nesbyen
Kusai Khaled Aloklah, Høvabakken 26B, 3540 Nesbyen
Otylia Maria Kajda, Bokfinken 12, 3540 Nesbyen
Vilde Rolland Johansen, Tyriveien 7, 3540 Nesbyen
Bjørn Egil Tørrissen, Liagardan 169, 3540 Nesbyen

