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Ungdomshøringen 2015 - Oppfølging av saker

Ringerike kommune, 25.08.2015
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Sak 13/15
Ungdomshøringen 2015 - Oppfølging av saker
Arkivsaksnr.: 15/3450

Saksnr.: Utvalg
13/15
Ungdomsrådet

Arkiv: C10

Møtedato
01.09.2015

Forslag til vedtak:
Ungdomsrådet orienterer kommunalsjefen.

Innledning / bakgrunn
Vi skal ha en gjennomgang av noen av de arbeidsoppgavene som ble vedtatt på
Ungdomshøringen 2015 og se på videre arbeid for tre av oppgavene.

Beskrivelse av saken
Ungdomshøringen hadde følgende innspill til Skolene, kulturskolen og ønske om bruk av
gymsaler.
Skolen; På ungdomshøringen så ble det etterspurt bedre tilbud til de som har det vanskelig på
skolen, de som sliter og ikke bare har dysleksi for eksempel. Lærerne må snakke med elevene
og sammen finne ut hvordan eleven lærer best for deretter å legge opp til ulike
undervisningsmetoder. Ungdommen ønsker å bli hørt og få komme med forslag når det
gjelder undervisningsmetodikk. De ønsker målrettet undervisning og at dette henger sammen
med lekser og oppgaver som skal gjøres. Det er også ønske om skolefrukt.
Kulturskolen; det er lange ventelister, hva gjøres med dette? Tilbudet innhold står ikke i
forhold til prisen. Det er også ønske om mer markedsføring og mer oppmerksomhet rundt
skolen.
Gymsalene; det er ønske om at disse er åpne etter skoletid for fribruk, for uorganisert
ungdomsaktivitet.

Side 2

SAKSFRAMLEGG

Arkivsaksnr.: 15/3450-7

Arkiv: C10

Ungdomshøringen 2015 - Oppfølging av saker
Forslag til vedtak:
Ungdomsrådet orienterer kommunalsjefen.

Innledning / bakgrunn
Vi skal ha en gjennomgang av noen av de arbeidsoppgavene som ble vedtatt på
Ungdomshøringen 2015 og se på videre arbeid for tre av oppgavene.

Beskrivelse av saken
Ungdomshøringen hadde følgende innspill til Skolene, kulturskolen og ønske om bruk av
gymsaler.
Skolen; På ungdomshøringen så ble det etterspurt bedre tilbud til de som har det vanskelig
på skolen, de som sliter og ikke bare har dysleksi for eksempel. Lærerne må snakke med
elevene og sammen finne ut hvordan eleven lærer best for deretter å legge opp til ulike
undervisningsmetoder. Ungdommen ønsker å bli hørt og få komme med forslag når det
gjelder undervisningsmetodikk. De ønsker målrettet undervisning og at dette henger
sammen med lekser og oppgaver som skal gjøres. Det er også ønske om skolefrukt.
Kulturskolen; det er lange ventelister, hva gjøres med dette? Tilbudet innhold står ikke i
forhold til prisen. Det er også ønske om mer markedsføring og mer oppmerksomhet rundt
skolen.
Gymsalene; det er ønske om at disse er åpne etter skoletid for fribruk, for uorganisert
ungdomsaktivitet.

Ringerike kommune, 17.08.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Magnar Ågotnes
saksbehandler: Karianne Berg

