
   
 

   
 

 Møtereferat 26.01.22 
Arkivsak nr.  

 

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 syk 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 

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 

Jan Erik Landrø 

kommer og informerer 

og ønsker innspill i 

forhold til søknader 

som skal til BUFDIR. 

Gjennomgang og prioritering av søknader fra Melhus til 

BufDir. 

Inn på tunet: 

Tilbyr aktiviteter – litt typiske gårdsaktiviteter - hele året 

for aldersgruppen 6-9 år og 10-16 år. Tilbud til 60 stk. 

Går ut som ett åpent tilbud og skal være gratis. Alle kan 

søke.                                                                                             

 

Drive for life: 

FerieCamp Melhus tilbud til 6-9 år og 10-16 år. Kan nå ca 

40 stk. De som skal delta får være med å bestemme 

aktivitetene. Tilbudet er gratis. De har tilbudet der det er 

behov for eksempel på Gåsbakken, Hovin eller Melhus. 

Tilbudet er i sommerferien. 

  



   
 

   
 

 

Drive for life: 

WePlay Melhus. Ungdomsmedvirkning i fokus. 

Aktivitetstilbud etter skoletid med fast oppmøtetid to 

timer 1 dag i uka for 5-7 trinn. Målet er å skape en trygg 

arena der elevene opplever mestring glede og samhold. 

Fokus på lek og mestring, ikke prestasjoner.  

 

Ungdomsrådet rangerer:  

1. Inn på Tunet 

2. WePlay 

3. FerieCamp Melhus 

Godkjenne referat fra 

siste møte 

Alle må lese referatet før møtet slik at vi ikke trenger å 

gå igjennom referatet.  

  

Litt om sex og sånt 

dagen 

Evaluer dagen – hva gikk bra og hva bør forbedres. 

Teknisk gjennomføring kan bli bedre på Melhus, 

foredraget må tekniker få litt tidligere. Veldig bra med to 

foredrag ett for 8. og 10. Husk å få inn spørsmålene hver 

for seg neste år så Beate kan svare på de fra 8 også de 

for 10. Evalueringsspørsmålene må sendes ut til skolene. 

  

Kick off innsamling 

barnehjemmet Melhus 

vg 

Filmen må endres litt – Trym fixer. Innen 16.februar. 

Kristin må sende til Trym snarest. 

 

Kick-off blir tirsdag i uke 9.  1.mars 

Marwa er ansvarlig og Filippa og Marie deltar med 

henne.  

Kl 08.40 - 09.00 

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 

 

Solidaritetsdagen - 21 mars 2022 

  



   
 

   
 

Endre møte i juni Pga orientering av 1.tertial blir møtet i juni endret fra 1. 

juni til 8.juni. Kristin må melde inn til Mari og Svein Erik. 

  

Film – Makta rår 

 

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 og 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.  

 

Gå igjennom infoskrivet som skal til skolene 

Marwa har skrevet infoskriv til skolene –Kristin må sjekke 

når salen er ledig så dette kan legges til på brevet til 

skolene. 

  

Gå igjennom sakene til  

Valgnemda og 

Kommunestyret. 

 

 

Gå igjennom vedtektene – se spesielt på det som handler 

om forslagsrett. 

Vi møtes 8.februar kl 15.00 og forbereder oss før 

kommunestyret starter kl 16.00. 

 

Vi mangler noen medlemmer fra Øya og en fra Eid. Gutt 

og 1 jente for riktig sammensetning og de må være fra 

9.klasse. Trym og Sofie drar på skolene og informerer og 

intervjuer.  

 

Gå igjennom og ferdigstille Årsmeldingen 

Marwa, Filippa og Marie skriver om UFT 

Marianne og Sofie skriver om Oslo-tur, mål , mening, 

hensikt 

 

  

 

 

 

 


