
Referat fra u-rådsmøte i Vang kommune 
 

Dato: 11.03.22 

Tid for møtet: Kl. 10.00 

Sted: Klubbrom 

Til stede:  

(Harald) (Mona) Kristina, Pernille, Lene, Helmer, Albion 

  

 

Ikke til stede: Halvor og Amalie 

 

 

 

Referatsak:  Klubbkveld i skiheisen180222. Ris og ros 

Hva kommer fram i diskusjonen: 
Fint med Lån av utstyr. Syns det var litt liten tid til disponering i bakken.  

Hva ble bestemt: 
 Dette syntes vi var greit og vil gjerne gjør flere ganger.  

Kommentarer: 
At det var koselig, folk som ikke har stått/på mange år, kom og hadde det gøy. Syns det 
var veldig koselig med pizza pause.  

 

2022-02 Ung i Vang, status og videre fremdrift 

Hva kom frem i diskusjonen: 
Fått gave av en person på 10000kr. (hva vil vi bruke det på)? Opplegg Ung i Vang på 
klubben. Hva vi syntes om info-tv i kantina?  
Skal vi ha Lan-kveld? Hva kan de som ikke vil spille gjøre? Kan de lage mat til deltagerne, 
samtidig også bare henge?  

Hva Ble bestemt: 
Bruke 2000 kr av de pengene til klubben/aktiviteter med Ung i Vang. Legger av resten til 
aktiviteter som for eksempel Hamar tur og skiheis.  

Kommentarer: 
Mekkekveld, bading, skyting, Lan. Syntes tv i kantina er helt super, blir mye brukt, mye bra 
som kommer opp. De som ikke vil spille kan lage mat? Alle kan bestille trykt hjem. Hele 
natta, Lan?  

 

2022-03 Ny tur til Hamar, forslag til dag for gjennomføring er lørdag, 19.03.22. 

Hva kom frem i diskusjonen: 
Vi vil på Hamar tur.  

Hva ble bestemt: 
Hamar tur 19.03.22, blir hengt opp lapp i klasserom får påmelding. Påmeldingen blir tatt 
ned tirsdag 15.03.22. 



Kommentarer: 
 

 

2022-04 U-klubb, status 

Hva kom frem i diskusjonen: 
Om vi kan bruke olav og foreldrene i kiosken. 

Hva ble bestemt: 
Alle klubbkvelder med Ung I Vang er gratis. Minimalisere åpningstid i kiosken. 

Kommentarer: 
Den som har med seg en person, har ansvar får den personen de tar med seg. «Alle» går 
til coop for å handle. 

 

2022-05  Hvor man kan henge etter skolen, ny situasjon når flykningene kommer.  

Hva kom frem i diskusjonen: 
Ikke alle Leietagere/trenerne er like glade får at ungdommen styrer rundt i kantina på 
kveldstid. Hva vi kan gjøre får å knytte et bedre bånd til alle de nye som kommer. Finne 
alle på skolen som kan russisk eller ukrainsk. Blant barn og unge.  

Hva ble bestemt: 
Viktig at administrasjonen i kommunen får disse signalene om behov for «hengeplass». 
Enda mere viktig nå, da det kommer mange nye ungdom som har behov for støtte, 
venner, trygghet og et sted utenfor mottak. 
 
 

Kommentarer: 
Kanskje åpne klubb rommet frem til kl. 21.00. Bare et sted å være, når de nye flykningene 
kommer. Tilbudet må være tilgjengelig flere ganger i uka. Slik at vi kan møtes et sted får å 
få bedre kontakt.  
Vi syntes det burde bli et utested så alle kan møtes ikke bare de på ungdomskolen, men 
for alle, fordi de nye flykningene er jo i alle aldersgrupper og vi har jo godt av å knytte et 
bedre bånd til alle andre på denne skolen. Eller dele opp i grupper.  

 

2022-06  
Kompensasjon for møtegodtgjørelse ungdomsrådsmedlemmene.  
Forventer at Harald tar kontakt med Marta Lalim for status.  

  

Med vennlig hilsen 

Pernille Langedrag, referent 

 

*Har du spørsmål? Kontakt Harald 


