Behandling i Ungdomspanelet - 24.04.2021
Jens Aklestad fremma følgjande forslag:
Ungdomspanelet merkar seg den negative utviklinga i søkjartal i fylket, og ser på
dette som ei særs uheldig utvikling. Vi stiller oss undrande over kva som vil bli
igjen av Tingvoll vgs framover, og merker oss at dette i svært stor grad er ein
trend som går igjen i fylket.
Linjer som allereie held på å bli fasa ut står enda svakare no enn det dei har gjort
før, t.d. Medier og Kommunikasjon, og matproduksjon vg2.
Ungdomspanelet merkar oss også den negative påverknaden søkjartala vil ha på
læring- og skolemiljøet i fylket, og meiner at både elevane og dei tilsette ved
skolane kjem til å merke denne endringa.
Møre og Romsdal har mål om å få ungdommane til å flytte tilbake til fylket etter dei
er ferdig med studier. Vi i Ungdomspanelet stiller oss sørgjande over effekten
denne negative utviklinga i søkjartala vil ha over dette målet.
Votering:
Forslaget frå Jens Aklestad blei samrøystes vedteke.
Samrøystes vedtak i Ungdomspanelet - 24.04.2021
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dette som ei særs uheldig utvikling. Vi stiller oss undrande over kva som vil bli
igjen av Tingvoll vgs framover, og merker oss at dette i svært stor grad er ein
trend som går igjen i fylket.
Linjer som allereie held på å bli fasa ut står enda svakare no enn det dei har gjort
før, t.d. Medier og Kommunikasjon, og matproduksjon vg2.
Ungdomspanelet merkar oss også den negative påverknaden søkjartala vil ha på
læring- og skolemiljøet i fylket, og meiner at både elevane og dei tilsette ved
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denne negative utviklinga i søkjartala vil ha over dette målet.

