
Møtereferat 05.01.22 på Teams kl 15-17 
 

 

Navn  Innkalt  Tilstede Tilsendt 

referat 

Marianne Nordhaug – 1.året Heimdal vg - leder X x X 

Sofie Gåsbakk – 2.året Heimdal vg -nestleder X x X 

Trym Øien – 1.året Heimdal vg. X x X 

Peder Skåle Andreassen – 10. klasse Eid ungdomsskole X x X 

Jon Marius Lindreitli – 8 kl Lundamo X x X 

Marwa Shirin Khan – 9.klasse Gimse ungdomsskole X x X 

Gustav Skei - 9.klasse Øya ungdomsskole X X –var 

med i 20 

min 

x 

Filippa Triola Høyden Dehlin - 8.klasse Gimse ungdomsskole x x x 

Marie Nordhaug Lyngen – 8.klasse Lundamo ungdomsskole X x X 

    

Kristin Johnsen -veileder/ansvarlig   X  x  

Ansvarlig møteinnkalling neste møte: Trym Øien    

 

Tema/gjennomgang Konklusjon Ans

var 

Utf

ørt 

Timelister for 2021 

 

Gjennomgang av timelister. Alle må føre inn møtene for 

2021 – fra august. Når skattekort er aktivert og lista er 

ferdig varsle Kristin. Fyll ut timelista for 2022 etter hvert 

møte - skal sendes inn i juni. 

  

Orientering om 

Strategigruppen om 

tverrfaglig samarbeid 

Kristin orienterer om rapporten fra RM Revisjon og 

Strategigruppen sitt arbeid omkring Tverrfaglig 

samarbeid barn og unge. Ble sendt ut før jul – ligger 

arkivert under sakslister 2022 

  

Litt om sex og sånt 

dagen 

Blir i år på Lundamo 24.januar og Kultursalen 25.janauar 

- gå igjennom spørsmål og oversend Beate.  

Rektor Lundamo skal sende ut film og link til 

spørsmålene pånytt. Gimse 8. trinn har ikke sett film – 

  



Filippa snakker med inspektør i morgen. Peder etterspør 

på Eid. 

Marianne snakker med Beate Alstad og gir beskjed om at 

vi tar en avgjørelse etter pressekonferansen neste 

fredag.  

Fordeling av oppgaver på neste møte om det skal 

arrangeres snart. Marwa ser på introen.  

 

Kick off innsamling 

barnehjemmet til 

Melhus vg 

 

 

Saken utsatt inntil videre pga pandemien og vg skoler er 

på rødt nivå.  

Opplegg på Melhus vg gjøres av Marwa, Filippa og Marie.  

Film må redigeres. Trym og Kristin ferdigstiller filmen 

neste uke. Kristin må sende endringer.  

Gå igjennom informasjons som ev skal distribueres.  

Forslag tirsdag 4. januar fra Melhus vg. 

Hvis vi tar 20 min pr gruppe går det fint opp med 

timeplanen, og dere blir raskere ferdig       

Oppmøte Melhus vg kl 08.00 og info til 6 ulike grupper 

Kl.08.40 -9.00 

Kl. 09.05 . 09.25 

Kl. 09.30 – 09.50 

Kl. 10.00-10.20 

Kl. 10.25- 10.45 

Kl. 10.50-11.10 

 

  

Film – Makta rår 

Hva gjør vi videre? 

Tema omkring filmen – ha styrke til å si nei, varsle når 

noe er ubehagelig, kan vi koble det sammen med MOT 

representantene på skolene? 

Koble det mot psykisk helse tema? Vi kan invitere Håvard 

Bustnes til å svare på spørsmål og om en av jentene ev 

kan bli med og fortelle. Fokus på #metoo og det å tør å si 

ifra. Se filmen – gruppeprosjekt på dokumentaren - få 

Håvard til å delta – ha det i kultursalen. Bruk Mentimeter 

så elevene kan stille spørsmål, ev bruke lapper.  

Marwa har hovedansvaret for å skrive infoskrivet som 

skal ut til skolene. Alle må skrive på presentasjonen før 

  



neste møte 26.01.22. Dok ligger under mappen Makta 

rår. 

Sak til Valgnemda om 

sammensetning UR og 

sak til Kommunestyret 

om nye vedtekter 

 

Kristin skriver ett utkast og legger på Teams.  Husk å ta 

med at Melhus vg skal ha ett fast medlem. Sak må 

skrives. 

Kommunestyremøte 8.februar.  

Marianne har hovedansvar for å skrive vedtektene – kom 

med innspill senest fredag 07.januar - Marianne 

ferdigstiller innen onsdag 12.januar og sender til Kristin.  

  

Erasmus+ søke midler – 

delta på kurs 

 

Kurs i januar ble avlyst. Hva gjør vi i forhold til 

barnekulturdagene?  

Utsetter til neste møte. 

Barnekulturdagene foregår 26.-29.mai. Det er ønskelig at 

UR har hovedansvar for arrangementet sånn at det blir 

en del endringer i forhold til tidligere år. Deltagerne må 

inviteres og er fra Kurukka? I Finland og Sverige.  

Hvem ønsker vi å invitere? 

Hva skal vi ha som tema?  

 

  

Årsmelding til 

Ungdomsrådet -må 

skrives og legges frem 

kommunestyret. 

Årsmeldingen legges frem til ks 8.februar. Utkast lages i 

Teams så kan alle fylle inn der – se på tidligere 

Årsmeldinger. Kristin fyller ut det om økonomi.  

  

NESTE MØTE: 26.01.21   

 

 


