
Møtereferat 03.10.22  
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 x 

Filippa Triola Høyden Dehlin -9.klasse Gimse ungdomsskole 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 

Kristin Johnsen -veileder/ansvarlig   X  x x 

Ansvarlig møteinnkalling neste møte: Savannah    

 

Tema/gjennomgang Konklusjon Ansvar 

Oppfølging av saker/referat    

Kommunalsjef Nina Hoseth 

ønsker informasjon om de 

viktigste sakene 

ungdomsrådets jobber med. 

Ungdomsrådet informerer om at det er ønskelig med 

nye lokaler til fritidsklubb på Lundamo. Dette er på 

gang fra Bygg og eiendom. 

Info om barnehjemmet og ett ønskelig samarbeid 

med skolene om innsamling –dette kan 

videreutvikles på Elevrådssamling. 

Informasjon om samling på Utøya -Stopp Hatpratet, 

ønsker å jobbe mer med dette, mulig dette også kan 

være en del av elevrådssamarbeidet. 

Ungdomsrådet ønsker varm og gratis skolemat i 

Melhus. Nina informerer om at på Lundamo u får de 

nå brød og pålegg, de hadde ett samarbeid med 

 



Mersmak men det er nå avsluttet. Nina informerer 

om at dette har vært ett prosjekt og om det skal 

fortsette må det bevilges penger til dette i Økonomi 

og handlingsplanen.  Rapport om skolematordningen 

på Lundamo legges frem for Utval for helse oppvekst 

og kultur denne uka. Og videre til formannskapet 

også til Kommunestyremøtet 25.oktober. Da bør UR 

delta. Og rapporten må leses før neste møte i UR så 

vi kan forberede til kommunestyremøte. 

Informasjon om Litt om sex og sånt, årlig dag. 

UR ønsker ambulerende helsestasjon men er kjent 

med at det ikke er ressurser til dette pr dags dato på 

helse. Ungdomsrådet bør fortsette arbeidet med 

dette eventuelt sammen med elevrådsnettverket. 

Kanskje det kan jobbes med det på en annen måte? 

For eksempel endre åpningstider på HFU, lage en 

skyssordning. 

 

Nina ønsker å komme tilbake og snakke om 

oppvekststrategi i Melhus.  

 

Marte og Veronica fra 

Sansesentret kommer og vil 

drøfte en sak – ca 30 min. 

De kom ikke. 

 

 

 

 

Ungdomskonferansen på 

Utøya 15.og16, september – 

Stopp Hatpratet 

Referat fra samlingen 

Hadde ulike workshops hvordan stoppe hatprat og 

hvordan kartlegge hatprat. Hvordan nå 

ungdomsskole elever med ett opplegg. Lage 

workshops og foredrag for u. skolene eventuelt å 

lage film. Noe som vi kan samarbeide med 

elevrådene om, saken følges opp fremover. 

 

Arbeid omkring registrering 

av Fremmedarter – status v 

Marianne og Trym 

Oppdatering – vi avventer fra rektorer og Dag Petter 

Hollekim. 

 

Samarbeid med Elevrådene i 

kommunen 

Informasjon om 

Elevrådsnettverk og samling 

torsdag 3.november 

Hva kan vi samarbeide med elevrådene om? 

(Innsamling barnehjemmet, Litt om sex dagen) 

Informasjon om Ungdomsrådets arbeid på samlingen 

med elevrådene. Hva er viktig å få med: 

-overordnet om ungdomsrådet 

 



- barnehjemmet og ønske om samarbeid om 

innsamling av penger fast hvert år. 

-Litt om sex og sånt dagen for 8.og 10.trinn. Trenger 

samarbeid om å få inn spørsmål på forhånd og 

evalueringen og innspill til hva dagen skal inneholde. 

-eksempel på saker som dere har fremmet politisk -

for eksempel varm skolemat, nye fritidsklubblokaler, 

arrangert rusfri fest med Beist, uttalelse om 

Knutepunkt Melhus og nye Melhus Torget, uttalelser 

om AtB. 

Fordeling av oppgaver gjøres av Marwa og legges på 

Teams så må alle skrive inn innen neste møte 

24.oktober.  

- Marianne kan ikke delta, Peder sjekker ifht prøve, 

Marwa kan ikke delta. 

 

Gave til de som slutter 

 

Har sjekka med kulturskolen –venter på svar. Kristin 

forhører seg med lokal kunstner. 

 

Nytt medlem fra Eid 

 

 

 

Jørgen har snakket med 2 som ønsker å være med i 

UR fra Eid i 8.klasse. Jørgen invitere med på neste 

møte. 

 

Se på årshjul v/Trym 

 

 

Endre dato på møtet 14.11. 

 

Ikke klart ennå - Trym ordner til neste møte. 

 

 

Møtet avholdes uten Kristin. - møteansvarlig melder 

om antall fredagen før. 

 

Nordkak –kakesalg til inntekt 

for barnehjemmet. 

Oppdatering på salget. 

Alle kjører på med etterbestilling, frem til neste 

møte. 

 

 

Kort referat fra møtet med 

Høyre 29.09.22 

Møtet gått veldig greit. Marianne, Peder, Marie K og 

Savannah og Jørgen deltok. Marwa holdt innlegg på 

Teams i tillegg. 

 

Opprette kontakt med 

helsestasjon for ungdom 

angående ambulerende 

Kristin har vært i kontakt med helsestasjon og det er 

pr i dag ingen ressurser til dette tiltaket. Vi kan jobbe 

videre med dette og kanskje få til en annen løsning. 

 



helsestasjon og ambulerende 

klubb 

Påmelding UFT i november Jørgen og Jon Marius deltar etter stemmeavgivning. 

Melder seg på selv. 

 

Fleksibel transport Utgått  

Influenceren – saker som kan 

markedsføres 

HatPrat konferansen er oversendt, men den er ikke 

lagt ut. Marwa følger opp. Jørgen ber henne komme 

å filme på Hølonda. Bollandsmoen følges opp av Jon 

Marius. Inviter henne til 3.november Jon Marius.  

 

Reminder Eldres dag 6.oktober. 

 

 

Jon Marius, Filippa, Marianne, Jørgen kl 18 –20.30 i 

rådhuset. Marianne kontakter eldrerådet. 
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