
U-råd Vang kommune  Sida 1 av 2 

Referat u-råd i Vang kommune 
 

Dato: 161122 

Tid for møtet: kl 0900 

Sted: Klubbrom 

Til stede: Pernille, Nora, Nicolai, Thea, Benas, Ronja, Harald (UR), Katrine (HS), Caroline 

(FS) 

Fråvær: Olav (UK) 

 

Sak 
nummer 

Navn på sak/tema Forslag til avgjersle: Kommentar 

2022/23 
- 5 

Til orientering 
Klubb/ UV. Vegen 
videre med 
utfordringer. 

Bobblefotball, pølser til mat den 
18.11.  
Harald ordna popcornmarskin. 4 
stk ungdom er igjen etter klubben 
og ryddar, de får 75 kr per. pers. 
for det. Dei som bruker 
sofarommet må rydde etter seg. 
Einigheit om å skaffe svart og raud 
søppelkasse i sofarommet. Fleire 
konkurransar?  
Låne just dance, sjå om det er 
interesse for det, kjøpe det vist 
det event. er interesse.  
Innstramming og presisering av 
regler:  
Ikkje sitte på tribuna ved 
høgtalarane.  
Ikkje være folk på 
teleskoptribuna.  
Vi bør ha litt brus i kiosken, 
Julebrus, Pepsi max, Fanta exotic 
og Cola.  
Man begynne å rydde 22.20 i 
hallen, må også rydde etter seg 
sjølv.  
Skula kan bruke klubbrommet til 
og sjå på film, vist dei skal leike 
eller ha aktivitet MÅ dei rydde 
etter seg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viktig å gi denne 
informasjonen til de 
tilsette på skulen. 
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Status, tur Hamar 49elever + 4 vaksne meldt til 
turen. 30 på paintball, bowlig 6-7, 
megazon 8-10.  
Peppes pizza klokka 16.00, man 
får pizza og 0,4l brus. Buss heim 
går 18.00 fra skysstasjonen. 150kr 
per pers., tar kun kontant. 
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Pernille har avtalt 
møte med ordførar 
Vidar Eltun. 

Ordfører Vidar vil møte 
ungdomsrådet. Ta opp for 
eksempel at vi vil ha skille-vegger i 
dusjen, VBU. Prøve å få til klubb 
onsdagar dei vekene det ikkje er 
klubb fredagar. Eit sted å være 
der vi kan få gratis varm mat. Vi 
ønsker oss også mat til lunsjen på 
fredagar. Varmmat er det beste, 
men er dyrere. Katrine (HS), 
Caroline (FS) kan for eksempel 
hjelpe til nokon gønger, også 
gamle lærarar og pensjonistar. 
Dette må vi ta videre til 
formannskapet. 
Vi vil reise den 01.12 for og 
snakke i formannskapsmøtet. Det 
ble satt ned ein gruppe som skal 
jobbe med spørsmålene til FSM, 
Gruppa består Thea, Nora og 
Pernille, til å forberede til møte, vi 
skal ha formøte tysdag, 29.11.22, 
klokka 09.00 
 

 

    

    

    

Referent: Thea 


