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Tilstede fra 

administrasjonen 
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Merknader 

 

Emilie refererte fra formannskapets strategikonferanse som hun 

deltok på 10. og 11. juni. 

 

Behandlede saker Fra og med sak 7/20 

til og med sak  8/20 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

Emilie Gruer Berger Dahlen (sign) 

leder 

 

      

 

 

Kristin Imsgard 

Møtesekretær 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

7/20 19/1413   

 Miljøveiledere i skolen - Evaluering  

 

 

8/20 20/1215   

 Leksepraksis ved kommunens grunnskoler  
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7/20   

Miljøveiledere i skolen - Evaluering  

 

Vedtak: 

 

1. Ungdomsrådet tar tilbakemeldingen på miljøveiledertjenesten i skolene til orientering. 

 

2. Det avsettes 1,8 millioner kroner i budsjettet for 2021 for å videreføre 

kommunestyrets vedtak (K-sak 192/19) om å utvide tjenesten til tre nye skoler i 2020. 

 

3. Ungdomsrådet synes det er bra at kommunen satser på miljøveiledere og mener det er 

viktig med kontinuitet slik at rammene blir best mulig for arbeidet til miljøveilederne. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Forslag til tilleggs punkt 3 fra et samlet ungdomsråd: 

«3.Ungdomsrådet synes det er bra at kommunen satser på miljøveiledere og mener det er 

viktig med kontinuitet slik at rammene blir best mulig for arbeidet til miljøveilederne.» 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag med ungdomsrådets tilleggs punkt 3 ble enstemmig vedtatt 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet tar tilbakemeldingen på miljøveiledertjenesten i skolene til orientering. 

2. Det avsettes 1,8 millioner kroner i budsjettet for 2021 for å videreføre 

kommunestyrets vedtak (K-sak 192/19) om å utvide tjenesten til tre nye skoler i 2020. 
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8/20   

Leksepraksis ved kommunens grunnskoler  

 

Vedtak: 

 

Ungdomsrådet støtter at de kommunale grunnskolene i Ringerike viderefører en leksepraksis 

som tilpasses elevenes forutsetninger både når det gjelder mengde og innhold, og som gir 

elevene nødvendig øvelse i de grunnleggende ferdighetene lesing, regning engelsk samt 

digitale og muntlige ferdigheter. 

 

Ungdomsrådet har i tillegg et ønske om at det settes i gang et prøveprosjekt for et valgfri 

skoletrinn eller en eller flere klasser der det gjennomføres leksefri skole over en periode. 

 

 

 

Behandling: 

 

Et samlet ungdomsråd formulerte følgende forslag til ekstra punkt til rådmannens forslag.  

 

«Ungdomsrådet har i tillegg et ønske om at det settes i gang et prøveprosjekt for et valgfri 

skoletrinn eller en eller flere klasser der det gjennomføres leksefri skole over en periode.» 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

De kommunale grunnskolene i Ringerike viderefører en leksepraksis som tilpasses elevenes 

forutsetninger både når det gjelder mengde og innhold, og som gir elevene nødvendig øvelse i 

de grunnleggende ferdighetene lesing, regning engelsk samt digitale og muntlige ferdigheter. 

 

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter
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