
Referat fra u-rådsmøte i Vang kommune 
 

Dato: 04.11.2020 

Tid for møtet: 11:00 

Sted: Klubb-rommet 

Tilstede 

Sina, Steffen, Noah, Ylva, Harald, Olav, Amalie, Lukas.     

   

 

 

04.11.2020  Organisering og start av ungdomsklubb 

Hva kommer fram i diskusjonen: 
Hvem som skal handle? Når vi skal dukke opp? Hvordan skal vi gjøre aktivitetene? Beste 
kostyme? 
 

Hva ble bestemt: 
De som skal handle: Amalie, Steffen, Lukas 

Vi skal dukke opp klokka 18:00 
Gruppe en er først, går inn i gymsalen, med framvisning av kostyme. Ser på fra siden og se 
på derfra. Så kjører vi alle lekene, så bytter vi om på gruppene.  
Alle aktivitetene skal bli ferdig til 19:00.  
Ansvar: Sina og ylva (drikk til du spyr, eller til det er tomt), Lukas og Amalie (Kjegla) Steffen 
og Noah (mikseleken)  

Kommentarer: 
Hva vi skal handle:   
Til lekene: Makrell i tomat, baby mat, majones. Rått egg, sylt agurk lake, hockeypulver, 
rekesalat, banan, gress og brun saus. Taco krydder.  
Drikk til du spyr: Melk, Appelsinjus. (To av hver) 
Kjegla: Brun saus. (til sammen en liter)  
Premier: Leker: Smash (tre poser), Kostyme: sjokoladeplate, Oreo, Pepsi. 

Alle får en lapp når de kommer som de kan stemme på beste kostyme. 😊 

Se på kostyme tid.  
Kiosk: Ylva og Lukas (19:30 – 20:00), Sina og Amalie (20:00 - 21:00), Steffen og Noah 
(21:00 – 22:30) 
Kiosk blir stekt under lekene. 
Til Kiosk: cola (15), julebrus (15), Bueno (7), eventyrsjokolade (6), smurfs (2 pakker), 
smash app app app (7), bunti (5), rulle grandiosa, billys, calzone (4-5 av hver), drumstick 
(7) villa (10) , oskar sylte (10). 
 
 
 
 

 



04.11.2020  Lillehammer turen  

Hva kommer fram i diskusjonen: 
Istedenfor Lillehammer, til Hamar? Og andre aktiviteter en Escape Room, som Paintball? 
 

Hva ble bestemt: 
 

Kommentarer: 
Alternative Plasser: Hamar, Raufoss. 
Alternative Aktiviteter: På bowlingen er det laser tag. Paint pall, Hamar gokart. 
Totenbadet. 
 

 
 

04.11.2020  Kurs 

Hva kommer fram i diskusjonen: 
Tegnekurs? Og dansekurs? UKM 
 

Hva ble bestemt: 
  

Kommentarer: 
Når: 20. november 

Folk kan melde seg på. 
Tegnekurs i musikk rommet: Valgfritt 
Dansekurs i speilsalen: Valgfritt 
UKM på klubben som folk kan være med eller se på, den 6. februar. 
 

 

 

Dette er ting du som representant bør fortelle klassen din om fra u-rådsmøte 

 Alternative Plasser: Hamar, Raufoss. 
 Alternative Aktiviteter: På bowlingen er det laser tag. Paint pall, Hamar gokart. 

Totenbadet. 

 Informere om hva vi har bestemt om klubben 

 Enge opp lista.  

 Tegnekurs og Dansekurs 

 UKM 

 


