Nordfjorden Lokallag hadde styremøte på Nygårdsjøen onsdag 21.10.2020
på Nygårdsjøen Skole.
Referat fra styremøte.
Til stedet var:
Lokalutvalget:
FAU

Arnold Knutsen, Bjørn Ronny Madsen, Ellinor Olsen, Grete Steinmo og
Karl-Arne Hustad
Hilde Karlsen Skille (tidligere leder for FAU)

20 – 36:

Godkjenning av innkalling
Innkalling godkjent

20 – 37:

Valg av referent
Karl-Arne Hustad

20 – 38:

Diskusjon ang Sentralisering av ungdomskolen i Nordfjorden.
Hva bør vi gjøre for å bevare skolen?
Vi har dårlig erfaring med utarbeidelse om sentralisering av skoler,
ettersom kommunen har en politikk om å legge ned alle kommunale
foretak i utkanten av det de kaller sentrum i Gildeskål.
Nygårdsjøen skole har kapasitet å ta imot alle ungdomsskoleelever i
Gildeskål. Vi ønsker egentlig ikke denne prosessen, vi mener denne
prosessen ødelegger mere, enn den skaper.
Hvis denne prosessen blir gjennomført, har Nygårdsjøen Skole
mulighet å ta imot alle ungdomskolelever.
Det er ingen foreldre eller ungdommer som ønsker seg til en skole på
Inndyr.
Reiseveien blir lang og konsekvensene blir mange.
Dette vil bl.a. gå utover fritidsaktiviteter for unger som må ha
aktivitetene senere på ettermiddagen.
Foreldre vil også ta med elever til Bodø ved å melde adresse endringer
for at de skal få en kortere reise til/fra skolen.

Leder
Karl Arne Hustad
karl_a_hustad@hotmail.com
Tlf. 992 566 82

Kasserer
Arnold Knudsen
knudsenarnold@gmail.com
970 39874

Referent
Ellinor Olsen
elli.olsen@yahoo.no
90042557
Side
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Styremedlem
Bjørn Ronny Madsen
madsen.jobb.privat@gmail.com
411 013 14

Styremedlem
Grete Steinmo
gretes8@hotmail.com
917 67 326

Det er mye som ble sagt om denne saken, men det kommer et skriv til
kommunen og dvs andre innsanser.

20 – 39

Bofelleskap for seniorer på Nygårdsjøen v/Annett Gantke
Annett Gantke, Simone Schiebold og Jens Hansch
har laget et konsept om Bofelleskap for seniorer på
Nygårdsjøen som kan fåes hos Lokalutvalget hvis ønskes.
Det kan ikke starte opp for tidligst til neste år.
Kommunen må først bestemme seg om eldrestrukturen.
Så må en del detaljer på plass før oppstart.

20 – 34

Bolystfondet informere om det er noe vi kan bruke penger fra
Gildeskål Kommune.
Det er bare å lese om dette på nettet for Gildeskål.

Karl-Arne Hustad
Leder
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