
 

TYNSET KOMMUNE 
Tynsetskolene 

 

  

Møtereferat  
 
Saksnr.  L.nr. Arkivkode Dato 

16/350-22 76605/19 033 17.01.20 

 

Møtedato

: 

 10.01.2020 

Sted:  Møterom, 2.etasje,Tynset opplæringssenter 

Tid:  1300-1500 

Til stede: 

 

 

 

 

          

  

Mahdi Hassan, Sindre Sørhus (kom 14:20), Jan Erik Larsen, Joanna Karolina 

Stefaniak, Synnøve Narjord, Suraya Tadjik, Bjørn Tore Grutle, Sergio Chavez, 

Gunn Bråten, Mariann Hagen, Manuela Ciutac 

1445- 1500 – Sak 7– Stian Nystuen, rektor Tynset ungdomsskole, Gøril Storeng 

rådgiver skole    

Forfall:     Sak 7 - Erik Vangen Jordet, rektor Alvdal ungdomsskole, Ola Borgar Bakos,  

                   rektor Tolga ungdomsskole 

 

Referatet sendes til: 
  Deltakerne, Rådmann 

   

MØTE I INTERNASJONALT RÅD 10.01.20 
  

 

Sak 1) Innkalling og møtereferat godkjent uten merknader. Mahdi H informerer at de andre 

rådene i kommunen har egen link på kommunehjemmesiden, og alle møteinnkallinger og 

referater ligger der. Han skal ta kontakt med kommunen for å lage en egen link til 

Internasjonalt råd også. 

 

Sak 2) Årsrapporten godkjent uten merknader   

 

Sak 3) Rådet gikk igjennom gjeldende retningslinjer. Etter at valgutvalget økte rådets 

sammensetning fra 9 til 10 og ga fast plass til lensmann, er det behov for å justere 

retningslinjene. Noen andre mindre endringer gjøres samtidig. Forslag til endring av 

retningslinjene sendes til kommunestyret i februar for behandling. Arbeidsutvalget følger opp 

saken og holder rådet informert. 

 

Sak 4)   Rådet gikk igjennom Handlingsplan for rådet 2016-2019, evaluerte tiltak, og kom med 

forslag til handlingsplan 2020 - 2023. Arbeidsutvalget skal komme med innspill til endringer 

til ny handlingsplan for kommunestyreperioden 2020-2023. Ny handlingsplan vil bli behandlet 

og vedtatt på neste møte i rådet. 

 

Sak 5) Møteplan for våren: 10 januar, 6 mars, 8 mai, fra kl. 12:30 til kl. 14:30.  Sted: 

Møterom, 2.etasje, Tynset opplæringssenter. 
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Møteplanen for høsten skal bestemmes 8 mai.  

                  

 

Sak 6) Rådets medlemmer bes om å gi innspill på personer med innvandrerbakgrunn som kan 

være aktuelle til å sitte i årets hovedkomité for 17.mai. Siden det i fjor var en mann med 

flyktningbakgrunn og det året før der var en person med bakgrunn som arbeidsinnvandrer, er 

det ønskelig med en kvinne i år, med bakgrunn som familiegjenforent. Medlemmene skal 

sende forslag på navn på epost til sekretær.  

 

Sak 7) Utdanningssjefen og rektorer ved Tynset, Alvdal og Tolga ungdomsskole ble invitert til 

møtet for å drøfte saken. Ungdommer med minoritetsspråklig bakgrunn i 14-17 års alderen har 

med seg bare ett eller to år på ungdomsskole før de begynner på VGS. Vi ser at de ikke er klar 

for VGS så tidlig, og det må finnes en løsning /tilbud for dem. Det må vurderes hva som er de 

beste løsningene: at elevene skal settes ned med flere år i ungdomsskolen, eller at vi kommer 

opp med andre type tiltak.  

Dette er et nasjonalt problem, det settes i gang mye tiltak i landet, men det viser seg at disse 

ikke er så effektive. 

 Tynset ungdomsskole har laget språkgrupper som tiltak for minoritetsspråklige elever. Det 

mangler en del kompetanse i regionen, og nøkkelen er at alle involverte aktører samarbeider. 

Tynset opplæringssenter er en viktig samarbeidspartner. 

Vi må se på mulighetene vi har for å lage et prosjekt i regionen for denne gruppen. 

TATO må ta saken videre og løfte den til regionalt eller nasjonalt nivå. Samtidig er det viktig 

å ta kontakt med VGS, og evaluere nivået på innføringsklassen. Det er mulig at nivået er for 

høyt per i dag for elevene som kommer fra ungdomsskole med minoritetsspråklig bakgrunn.  

 

Sak 8) Eventuelt. Ingen saker.   

 

 Rådet bes å komme med innspill til saker til neste møte. 

  

 

Tynset, 17.01.20 

Manuela Ciutac, sekretær.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


