
Referat 05.12.22 

Kl. 16.00 - 19.00 

 Arkivsak nr.  

 

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 x 

Jon Marius Lindreitli – 9 klasse Lundamo X x 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  

 

  

Skolematsaken, klubblokaler 

Lundamo fritidsklubb til 

budsjettbehandling i 

kommunestyret.  

Informasjon om budsjett.  

Hjem for en 50-lapp 

opphører for Ungdomsrådet. 

Hvordan skal man reise til fra 

møtene? 

Ungdomsrådet har ifølge kommuneloven §8-3, 

1.ledd så har medlemmene i Ungdomsrådet krav på 

å få dekt reiseutgifter. Buss fra Hølonda går 14.00 og 

16.00 -retur fra Melhus 17.07. Fleksibuss går 20.50 

fra Melhus. Møtene må være mandager kl 16.30 og 

ferdig 19.30. Marwa sjekker opp priser for taxi. 

Kristin sjekker i det kommunale systemet hvordan 

dette bør gjøres. 

 



Referat fra 

Elevrådssamlingen -hva skal 

gjøres videre fremover? Hva 

ble bestemt? 

Savannah legger inn punktene fra samlingen i eget 

dok på Teams. 

 

Film fra Taveta som skal ut til 

skolene må ferdigstilles - når 

er den klar og fordel 

oppgaver. 

Marwa og Marie lager filmer til skolene og til 

kommunestyremøtet -ferdig til møtet etter jul. 

 

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

innsamling og samarbeid med skoler. 

Marianne Litt om sex. 

Jørgen og Jon Marius UFT. 

Elevrådssamlingen Savannah. 

Høring til høyre, psykisk helsemøte, Marie K. 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.  

 

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. 

 

Se på årshjul. Peder har lagd ett årshjul. Kristin sjekker de 

kommunale programmene for års hjul og sender 

Peder. 

 

Nordkak – gå igjennom hvem 

som skal betale hva. 

Se eget dok på Teams.  

Alle må betale inn innen tirsdag 6.12.22 

 

 

 

Solidaritetsdag Melhus vg. 

23.januar til inntekt for 

barnehjemmet. 

Det er ønskelig med Kick off 9.januar, Marwa og 

Marie og Ida-Jannie og Marie K stiller. Marwa 

kontakter Brit Nerhus på Melhus vg om dette. 

 

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 og Jon Marius.  

Det må kalles inn til ett møte med helsesykepleierne 

ang innhold og hva de skal følge opp. 

 



Forslag til møtetid onsdag 14.12. Kl 10.00 - Ida-

Jannie og Marie K. og Peder og Kristin. Kristin kaller 

inn. 

 

Samarbeid med elevrådene om spørsmål og 

evaluering. Må lages en link slik at spørsmålene blir 

sendt inn på forhånd. Marianne ordner den og 

sender til en rep fra hver skole som sender til 

ansvarlige for elevrådene på skolen. Frist for 

innsending 21.desember. Marianne sender 

spørsmålene videre til Beate Alstad.  

Evalueringsspørsmål/skjema ordnes neste møte. 

Referat fra UFT 18-20 

november v Jørgen og Jon 

Marius. 

Snakka om russ og div temaer omkring dette. 

Inkludering.  Splotting –gruppemetode for å få flere 

til å delta i gruppearbeid. Diskriminering omkring 

samer –fornorskning. Tips om kulturelle skolesekken. 

Info om Hodebra. Debattkurs fra talestolen.  

 

 

 

 

 

 

 


