
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - TEMAPLAN BARN OG UNGE  
 
 
Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken, saksnr. 2/19 
den 07.02.2019. 
 
Behandling: 
Cathrine Furu orienterte om planen og arbeidet som er gjort. 
 
Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne har følgende innspill til temaplan for 
barn og unge: 
1. Barn og unge trenger kompetente voksne rundt seg på alle plan. 
2. Ikke alle foresatte får den hjelp og støtte de trenger, her er skole, barnehage og 

helsestasjon viktige instanser. 
3. Naboskap med mange unger i lag er et positivt nærmiljø å vokse opp i. 
4. Er sterkt ønskelig med gang- og sykkelveg mellom Segalstad bru og Forset. 
5. Det er mange flotte tilbud for barn og unge i Gausdal, viktig å få med de som faller 

utenfor av ulike årsaker. 
6. Hvordan fange opp de barn og unge som bor i hjem med store problem? 
7. Mange private synes det er vanskelig å sende bekymringsvarsling til barnevernet, men 

det er viktig å ta kontakt med barnevernet om man er bekymret for et barn i nabolaget. 
8. Viktig med tidlige tverrfaglige tiltak når det trengs. 
9. Viktig å være på jakt etter det gode i alle og ta utgangspunkt i det. 
 
Konklusjon: det er veldig mye bra i temaplanen, her er det gjort et grundig arbeid. 
 
Uttalelsen enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak/innstilling: 
 
Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne har følgende innspill til temaplan for 
barn og unge: 
10. Barn og unge trenger kompetente voksne rundt seg på alle plan. 
11. Ikke alle foresatte får den hjelp og støtte de trenger, her er skole, barnehage og 

helsestasjon viktige instanser. 
12. Naboskap med mange unger i lag er et positivt nærmiljø å vokse opp i. 
13. Er sterkt ønskelig med gang- og sykkelveg mellom Segalstad bru og Forset. 
14. Det er mange flotte tilbud for barn og unge i Gausdal, viktig å få med de som faller 

utenfor av ulike årsaker. 
15. Hvordan fange opp de barn og unge som bor i hjem med store problem? 
16. Mange private synes det er vanskelig å sende bekymringsvarsling til barnevernet, men 

det er viktig å ta kontakt med barnevernet om man er bekymret for et barn i nabolaget. 
17. Viktig med tidlige tverrfaglige tiltak når det trengs. 
18. Viktig å være på jakt etter det gode i alle og ta utgangspunkt i det. 
 



 
 

 
 

 

Konklusjon: det er veldig mye bra i temaplanen, her er det gjort et grundig arbeid. 
 
 


