
Møtereferat 14.11.22 

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.klasse Melhus videregående 1.klasse -

nestleder 

x x  

Trym Øien – 2.året Heimdal videregående X x x 

Peder Skåle Andreassen – videregående X x x 

Jon Marius Lindreitli – 9 klasse Lundamo X x x 

Marie Konstad – Gimse u 10.klasse 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 

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

Kristin Johnsen -veileder/ansvarlig   X   x 

Ansvarlig møteinnkalling neste møte:   Savannah  

 

Tema/gjennomgang Konklusjon Ansvar 

Velg en til å skrive referat. 

Oppfølging av saker/referat  

 

Marwa skriver Marwa 

Referat fra 

Kommunestyremøtet 

angående skolematsak fra de 

som deltok. 

Ble enstemmig vedtatt, tatt opp til senere å utvide 

tilbudet til alle skolene i Melhus.  

 

Referat fra møte om 

Kartlegging av psykisk helse 

fra de som deltok. 

Hva skal gjøres videre? 

Pratet om tilbud i kommunen. Spørsmål som, hva 

synes vi om psykisk hjelp i Melhus kommune.   

 



Referat fra 

Elevrådssamlingen -hva skal 

gjøres videre fremover? Hva 

ble bestemt? 

Tilbakemelding på litt om sex og sånt dagen.  

Lærerne mener det er for mye, (for mye sex).  

Det ble snakket om Naimas barnehjem, og hvordan 

de skal styrke barnehjemmet. Det ble snakket om å 

lage en felles chat, med hovedrepresentantene og 

ungdomsrådet. Her kan de kommunisere. Det ble 

snakk om knutepunktet, og hvor ting skal være i 

Melhus kommune. 

Savannah tar med hva de gikk gjennom på møtet. En 

mer grundig gjennomgang blir gitt på neste møte. 

 

Film fra Taveta som skal ut til 

skolene må ferdigstilles - når 

er den klar og fordel 

oppgaver. 

De som deltok, kan gjøre deler av dette på møtet i 

eget rom. 

 

Film og fremlegg til 

Kommunestyretmøtet om 

Tavetaturen må ferdigstilles. 

Fordel oppgaver. 

Marwa lager Dokument. Vi fordeler oppgavene, og 

alle skriver litt. Marwa tar hovedansvaret for å se 

over til slutt. Tar opp kjøp av filmklipping neste 

møte.    

 

Følge opp 

Ungdomskonferansen på 

Utøya 15.og16, september – 

Stopp Hatpratet 

Følges opp neste møte.  

Se på årshjul v/Trym og fyll 

inn. 

Peder tar over og har klart til neste møte.   

Nordkak – sett en dato for 

eksempel fredag da alle må 

ha betalt inn for alt 

kakesalget. Gjennomgå 

hvordan innbetalingene skjer. 

Alle må være betalings klare til kveld etter neste 

møte.  

 

   

 

 

 


