Referat fra u-rådsmøte Vang kommune
Dato: 030221
Tid for møtet: kl 1300
Sted: Foaje
Tilstede: Steffen, Ylva, Sina, Noah, Amalie, Lukas, Beatrice (JokerSpace), Harald, Mona.
Ikke tilstede: Olav.

2021-3
Navn på sak: Jokerkodeklubb
Hva kommer fram i diskusjonen:
Være på jokerspace på klubben. Man kan lage møbler, og det er gratis. De har 3d printere,
og trykke trykk på t-skjorter, de har gaming pc’er.
Alt å lage det, men det koster penger for materialene. (For eksempel du kan lage trykk på
t-skjorte, og det er gratis, men det koster penger å kjøpe en t-skjorte fra jokerspace. Men
det er gratis å trykke det.)
Jokerspace kan være åpent så lenge vi ønsker.
Vi kan få kjøpt in ting til jokerspace, budsjettet er 10 000 kr.
Da ville det bli delt opp, en gruppe (20 personer/eller en klasse) er på jokerspace, og de
andre gruppene er på skolen. Så byttes det om.
Jokeren er oppe til 20:00, og bensinstasjonen er oppe til 21:00.
Spandere mat? Pizza?
1 gang i uka, annenhver tirsdag og torsdag, men man må melde seg på. Åpent 04.02 –
2021, 09.02 – 2021 osv….
Telefonnummer til Beatrice: 96 63 49 20.
Hva ble bestemt:
Komentarer:

2021-4
Navn på sak: Renovering av bomberom
Hva kommer fram i diskusjonen:
Hvilke farger til bomberommet (Helst matte farger):
Maling med glitter
Baby Rosa – 4 (vegg)
Svart/mørkegrå- 3 (vegg)
kvit- 2 (tak)

Foreldre, eller venner hjelper til å male i bomberommet.
Kontakt med folk som skal være med (info. gjennom skolens kanaler til foreldre): Harald.
8 klasse vil ha shuffleboard!!!
Harald/TV (Harald skal ordne en tv i klubbrommet.)
Hva ble bestemt:
Maling med glitter
Baby Rosa – 4 (vegg)
Svart/mørkegrå- 3 (vegg)
kvit- 2 (tak)

Komentarer:
Viktig at teknisk tar det elektriske anlegget når vi maler.

2021-5
Oppstart av klubb etter rødt nivå.
Hva kommer fram i diskusjonen:
Klubb nå på fredag.
Hvem skal handle: Ylva, Noah og Lucas. Vi går på torsdag 13:10.
Hva skal handles: 10x billies, 7x urge, 4x bueno, 7x drumstick,
Hva ble bestemt:
Komentarer:

2021-5
Eventuelt Gnist-programmet, Vang kommune
Hva kommer fram i diskusjonen:
Lage en liten teks av din favorittplass i vang, det er fint hvis du tar med bilder. 😊
Det kan være heime hos deg selv, eller skolen, biblioteket.
Fristen er til fredag, men Harald prøver å trekke det ut til mandag.
Hva ble bestemt
Komentarer:

Dette er ting du bør fortelle klassen din fra u-rådsmøtet



På møtet diskuterte vi …

Med vennlig hilsen Ylva, Skrivar

