
Møtereferat Ungdomsråd 09.01.23 
Kl. 16.30 - 19.30  

 

Navn  Innkalt  Til stede Tilsendt 

referat 

Marianne Nordhaug – 2.året Heimdal vg - leder X x x 

Marwa Shirin Khan – 1.året Melhus videregående -nestleder x x  

Trym Øien – 2.året Heimdal videregående X  x 

Peder Skåle Andreassen – 1.året videregående X  x 

Jon Marius Lindreitli – 9 klasse Lundamo X slutta x 

Marie Konstad – Gimse u 10.klasse X x x 

Marie Nordhaug Lyngen – 9.klasse Lundamo ungdomsskole X x x 

Jørgen Raphaug Teksten – 9.klasse Eid x x x 

Savannah Lie Bredesen –9.klasse Øya ungdomsskole x x x 

Ida-Jannie Knubben Midtflå – 8.klasse Eid x x x 

Kristin Johnsen -veileder/ansvarlig   X  x x 

Ansvarlig møteinnkalling neste møte:   Marie K.  

 

Tema/gjennomgang Konklusjon Ansvar 

Oppfølging av saker/referat  

 

Det ble litt snakk om den tragiske ulykken på Melhus 

Torget.  

 

Informasjon Jon Marius Lindreitli har sluttet så vi trenger en ny 

fra Lundamo. Marie tar en runde i 8.trinn på 

Lundamo. 

Og vi trenger en ny fra Gimse. Marie har snakket 

med 8.klassene på Gimse u. Marwa møter Marie på 

fredag og tar en ny runde. 

 

 

Informasjon om vedtak i 

Kommunestyremøte. 

Fritidsklubb 

 

Hvordan følger vi opp dette?  Vi må rette en 

henvendelse til Bygg og Eiendom slik at vi får delta i 

prosessen, sammen med Elevrådet på Lundamo, i 

utformingen av fritidsklubben. Marianne skriver en 

mail. 

 



 

Sett opp møtekalender frem 

til skoleslutt juni –23. 

Alle må sjekke busstider og 

priser på busskort som dere 

har behov for for å komme til 

møtene . 

Føres inn i årshjulet 

 

Marwa har sjekket med en drosjeeier som kan kjøre 

til Eid/Gåsbakken, som vi kan bruke ved behov. 

Savannah Bredesen har behov for busskort.  

180 dager koster 1840,- Ordner dette og får det 

refundert. 

Marianne setter opp møtekalender og fører inn i 

årshjulet. Møtene må være hver 3. mandag kl 16.30 -

19.30 

 

Referat fra 

Elevrådssamlingen -hva skal 

gjøres videre fremover? Hva 

ble bestemt? 

Savannah har lagt inn punktene fra samlingen i eget 

dok på Teams. Vi må inkludere elevrådene i flere 

saker.  

Marianne skriver en mail som videresendes til 

elevrådskontaktene om samarbeid om innsamling til 

barnehjemmet.  

 

Film fra Taveta som skal ut til 

skolene må ferdigstilles - når 

er den klar og fordel 

oppgaver. 

Marwa og Marie har lagd film til skolene og til 

kommunestyremøtet.  

Film om resten som Trym filmet – Marwa hører med 

Trym og ber om bistand til mer materiale fra turen. 

Marianne sjekker med Trym om filmen og ev hva det 

koster å sette bort jobben. 

 

Årsrapport -fordel oppgaver. Marwa og Marie tar om barnehjemmet og 

innsamling og samarbeid med skoler. 

Marianne Litt om sex. -ferdig 

Jørgen og Jon Marius UFT -  

Utøya - Trym 

Ungdomsinfluencer - Marianne 

Elevrådssamlingen Savannah -ferdig 

Høring til høyre, psykisk helsemøte, Marie K. -ferdig. 

Alle må skrive om sine egne prosjekter de deltar i.  

Hvem som har vært med og hvem som er med pr 

desember 2022, Peder. 

Se gjennom referat og noe mangler –Ida Jannie.  

Saken og reisen til Kenya legges frem for 

Kommunestyremøtet 14.februar så ALT må være 

ferdig til neste UR 30.januar.  

 



Følge opp 

Ungdomskonferansen på 

Utøya 15.og16, september – 

Stopp Hatpratet 

Lage ett opplegg for 9. klasse om Stopp Hatprat. Ha 

workshop og foredrag. Kontakte Stopp Hatprat og 

hør hvilket opplegg de kan tilby for 9.trinn. Peder tar 

kontakt med Stopp Hatprat. 

Utsatt til neste møte pga fravær i dag. 

 

Se på årshjul. Det ligger et eget årshjul på Teams – alle må fylle inn 

det de mener bør stå der. 

 

Nordkak Alle har betalt og pengene er overført til 

barnehjemmet. 

 

 

Solidaritetsdag Melhus vg. 

23.januar til inntekt for 

barnehjemmet. 

Det har vært Kick off på Melhus i dag med Marwa, 

Ida og Marie L. Vi må følge opp med takketale når 

innsamlingen er over.  

 

Litt om sex og sånt dagen 

torsdag 2.februar for Gimse 

og Eid og fredag 3.februar på 

Lundamo 

På Melhus introdusere Ida- Jannie for 8.klasse og 

Marie for 10.klasse.  Lundamo Marie L. og Ida J.  

Det har vært møte med helsesykepleierne ang 

innhold og hva de skal følge opp. Savannah etterspør 

deltagelse fra Øya. 

Viktig å få til en ordentlig evaluering, Kristin kaller 

inn. 

 

Frist for innsending av spørsmål er 13.januar - 

Marianne sender spørsmålene videre til Beate 

15.januar. 

Viktig til evalueringen: 

Fikk du svar på det du lurte på? 

Hvilken klasse går du i? 

Marianne ordner skjema på G-disk 

 

Elevrådsnettverket ønsker 

innspill på hva vi kan 

arrangere for å vise frem hva 

vi har fått til i E ME prosjektet 

Det er ønskelig med en rusfri fest/konsert ala det vi 

hadde med Beist under gjenåpningen. Servering av 

mat fra forskjellige land som vi har representanter 

fra i kommunen.  

Eks på band: Coda UB, Melody market, Beist, 

Hellebillies.  

 

Rangering av søknader til 

BUFDIR 

Ungdomsrådet har rangert Verdiskapere1 først og 

Øver Bortn gård som nr to. 

Alle fikk uttale seg om hva de mente. 

 


