
Referat 11.05.22  

Kl 15.00 - 18.00 

 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 forfall X 

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

Jon Marius Lindreitli – 8 kl Lundamo X X X 

Marwa Shirin Khan – 10.klasse Gimse ungdomsskole X X X 

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

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

Jørgen Raphaug Teksten – 8.klasse Eid x X x 

Savannah Lie Bredesen x x x 

Kristin Johnsen -veileder/ansvarlig   X  X x 

Ansvarlig møteinnkalling neste møte:     

 

Tema/gjennomgang Konklusjon A
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Oppfølging av saker: 

Nye medlemmer fra 

Øya 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til: Savannah Lie Bredesen – 8.klasse Øya 

Vassfjellveien 85, 7228 Kvål, mobil: 92150588 

Savannah.bredesen@hotmail.com  
Marwa  viser Savannah og Jørgen hvordan fylle ut timelister. 

Presentasjonsrunde. 

 

Det må settes ned en gruppe som jobber med dette videre: 

finn lokale til møteplass, kostnader, hvordan skal ting 

  

mailto:Savannah.bredesen@hotmail.com


 

Ungdomsmedvirkning –

er det gitt referat til 

Maria. 

 

 

 

 

 

 

 

Fremgang med 

filmvisning Makta Rår 

 

 

 

Avtale når man skal til 

Melhus vg og takke de 

for pengene til 

barnehjemmet. 

 

 

organiserer for eksempel med mat og aktiviteter. Det skal 

være en klubb for ungdomstrinnet som bytter plass i 

kommunen. Fins ett lokale på samfunnshuset på Ler. De i 

klubbstyrene bør være med i gruppa. Marie leder gruppa, 

Marwa og Peder er med. De kontakter Maria Spjøtvoll. 

 

 

 

Ikke mottatt svar fra Bustnes så det ser ut om tiden blir 

knapp til å få ordnet dette. Får heller se på det til høsten. 

Marianne sender mail til Bustnes og rektorene om dette. 

 

 

 

Tirsdag 24.mai kl 11.30. Kristin avtaler med Melhus vg og 

ringer Trønderbladet. 

Takketale ligger på Teams.  

Kl 15.15 Sølve 

Christiansen fra Plan 

presenterer 

“Knutepunkt” Melhus 

og ønsker innspill på 

videre arbeid i saken 

Jobber med plan og detaljregulering for Knutepunkt Melhus. 

Planprogrammet er ferdig og nå skal det jobbes med 

detaljreguleringen. Ungdomsrådet skal være delaktig i 

arbeidet. 

Skal være ett kollektiv knutepunkt der, torg og en 

bebyggelse med høy utnyttelse. Skal være minimum 30 000 

m2 bebyggelse. Kommunen eier nesten hele tomta.  

Hva trenger Melhus kommune? 

Ønsker å ha med ungdom på workshop og at de gir innspill 

fremover. 

Møte med Ungdomsrådet på dette onsdag 1.juni kl 16.00 - 

17.00 Ungdomsrådet fortsetter møtet sitt etterpå. 

  

Kl 16.00 Hans Stefan 

Eriksson – 

Ønsker å ha mer for ungdom: Klatrestativ for ungdom, 

skøytebane, hockeybane, minigolf, liten bandybane, 

  



Landskapsarkitekt- 

kommer for å få innspill 

på Takhagen på det nye 

nærings- og 

boligprosjektet – 

Melhustorget. 

drikkestasjon, grill, ladestasjoner, solsenger, plen med 

mulighet for piknic, bordtennisbord, utekino, utendørs 

bowlingbane, smash ball, hengekøyer, badminton, 

høyttaler, scene, miniamfi,  

 

Første innflytning i 2023.  

Miljøplanen om 

fremmedarter. Saken 

må sendes ut til 

skolene.  

Marianne og Trym har ikke rukket å lage ferdig det som skal 

sendes ut– de oversender ett forslag til Kristin 

22.mai(søndag) som kan sendes ut påfølgende uke til 

skolene. 

  

Informasjon om 

stillingsutlysning 

Influenser i kommunen. 

Det skal ansettes en ungdom mellom13-18 år for å 

promotere ulike ting rettet mot barn og unge på sosiale 

medier som Tik Tok, snap og instagram. 

Hvordan nå flest mulig med utlysningen:  

QR kode på plakater på skoler og fritidsklubber og 

videregående.  

  

 

Ungdomsrådet skal 

sammen med flere gi 

innspill til 

Justisdepartementet 

om bedre beredskap og 

polititjenester i Melhus 

kommune. 

Ungdomsrådet sine synspunkter er: 

1. Utfordringer innen forebygging er det klart ru som 

det er mest utfordringer med. Det er lett å skaffe 

illegale rusmidler allerede fra ungdomsskolealder. 

Ved å ha mer synlig politi kan det forebygge rus. 

Ingen tør å si ifra på skolen osv pga frykt for 

konsekvenser.  

2. Tjenestetilbudet til politiet: flere sier de aldri ser 

politi. Kun utrykning. Ønsker mer synlig politi. 

4.  Politiet må være fysisk mer tilstede besøke 

fritidsklubbene og skolene i friminuttene.  De må informere 

mer om det de gjør på skolen.  

 

Innspillene tar Kristin med seg videre i arbeidet med å svare 

ut dette til Justis og beredskapsdepartementet. 

  

Dagskonferanse UR på 

Hell. 

Hvem kan/vil delta –Det 

er sendt ut info på mail 

til alle. 

Maria Spjøtvoll deltar da Kristin er bortreist.  

Toget går 07.32 fra Melhus til Værnes.  

Ta vare på kvitteringen. Jørgen og Peder stiller fra 

Ungdomsrådet.  

  

Møteplan for høsten 

2022 

Må denne avventes til timeplanen for høsten er klar.   



Kenyatur – oppdatering 

på hvem som har 

tillatelse til å dra. 

Jørgen, Marianne, Marwa, Marie, Trym,  

Filippa og Peder og Savannah må sjekke 

  

Neste møte starter kl 

16.00 -19.00.  

Sommeravslutning og avslutning for Sofie på Høvdingen 

onsdag 1.juni etter møtet kl 19.00. 

Kristin sender ny møteinnkalling. 

  

    

 

 

 


