
Referat fra u-rådsmøte i Vang kommune 
 

Dato: 29.04.22 

Tid for møtet: Kl. 09.00 

Sted: Klubbrom 

Til stede:  

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

  

 

Ikke til stede:  

Halvor, Albion 

 

 

Referatsak:  2022-06 Økonomisk kompensasjon for medlemmer av u-råd 

Hva kommer fram i diskusjonen:  
 

Hva ble bestemt: 
Økonomisk kompensasjon for medlemmene blir tatt opp i kommunestyremøtet, 19.05.22. 

Kommentarer: 
 

 

2022-07 Ung i Vang 

Hva kom frem i diskusjonen: 
Mona tok opp utfordringer rundt arrangementet 8. april. Hun beklaget at utstyr (PS 4) ikke 
ble sjekka først, slik at FIFA ikke kom på storskjerm.  
Vi likte å bli igjen etter skolen for å lage pizza. Noe som vi ønsker mer av. 
Forslag fra Mona om Hybel-mat kurs, 4 onsdager rett etter skoletid, ca 2 timer. Max 12 
stykker. Dette ønsker u-råd velkommen. Viktig for mange på u-skolen, men bør også være 
et tilbud for de som går på Videregående skole. Men utfordrende, siden mange ikke kan 
rekke dette i midtuke, siden de bor på Fagernes. 

Hva ble bestemt: 
Mona forteller om det i klassene. 10. klasse skal få tilbudet først. Deretter 9. klasse, osv. 
Harald jobber med å skaffe ny PlayStation 4.  

Kommentarer: 
Vi ser at aktivitetstilbudet på kveldstid til oss som ungdom i Vang, ofte blir dårligere pga 
den spredte boligbyggingen, og lite utbygd transporttilbud.  

 

2022-08 Hvor kan man henge etter skoletid i Vang? Oppfølging av sak 2022-05, vi må få 
et sted å henge. Det er sjekket ut flere steder og Torsheim kan være aktuelt 
pga nærhet til mottak og sentral beliggenhet. Men, huset er ikke ferdig 
restaurert og dugnadsarbeid tar tid. Elisabeth H. er kontaktperson for bygget 
og kan gjerne være med på en utleie til oss i Vang Kommune. Er dette et sted 



vi skal se mer på? Vi må mulig hjelpe eier økonomisk, samtidig som vi må finne 
en voksenperson som kan holde åpent Torsheim. I frekvens tenker jeg, 2-3 
ganger i midtuken, med 2-3 timers åpningstid. 
I første omgang trenger vi en hastesak som må fremmes av u-råd i 
kommunestyret. 
Ting vil ta tid, med det er viktig at vi bruker alle kontaktpunkt med kommunen.  

Hva kom frem i diskusjonen: 
Hvor vil vi være? Alle er enig i at vi har et behov, men det er spesielt viktig å få det nå med 
så mange ungdom i Vang. Siden det er så usikkert med når Torsheim blir ferdig oppusset, 
bør vi se etter andre mulige steder, som er tilgjengelige nå. Vi er også enig i at dette må 
fremmes nå for kommunestyret.   

Hva ble bestemt: 
Vi må skrive en sak. Det blir satt ned en gruppe som får ansvar for å presentere saken for 
kommunestyret den 19. mai. Gruppen består av: Amalie, Mona, Helmer, Kristine, Pernille.  

Kommentarer: 
Harald må avtale med ordfører/administrasjon om å få presentert saken i spørretimen. 

 

2022-09 U-klubb, avslutning sommer. Vi skal ha avslutning med aktiviteter i vann og 
grilling, med drikke.  
Skal det være andre aktiviteter? Dette er deres valg og deres aktivitet. 
Vi kan ha en aktivitet som omhandler bygging av farkost som kan henges etter 
vannskibåt, (akebrett, spark, isoporbåt, m.m.) 
Volleyball 
Frisbeegolf 
Lagspill frisbee 
Osv 
Denne gangen er det viktig at dere som ungdom engasjerer dere i 
gjennomføringen og aktivitetene, om det skal bli noe av.  
 

Hva kom frem i diskusjonen: 
Vi må arrangerer, ikke la de vokse bestemme alt.  

Hva ble bestemt: 
Spørre i klassene. Vi bestemmer til slutt alle i u rådet hva vi vil ha av aktiviteter. Må 
avklare om vi kan bruke garderobene til dusj på avslutningen, siden det skal være stort 
arrangement i hallen 11. juni.  

Kommentarer: 
Amalie blir med og snakker i de andres u- klassene om hva de ønsker av avslutningen. 
Dette siden det er vanskelig å få seriøse svar i slike spørsmål. 

 

2022-10  UFT 

Hva kom frem i diskusjonen: 
Fylkeskommunen ønsker å kutte i utgiftene til transport av ungdom/skoleskyss. De ønsker 
å kutte ned på enetransport av elever med særskilte behov, som skolevegring, mental 
helse osv.    

Hva ble bestemt: 



Politikere må finne pengene til dette tilbudet. Det er så viktig at ingen føler seg utestengt 
fra skole og utdannelse. U-råd i Vang er enstemmig enig i at tilbudet om enetransport må 
opprettholdes.  

Kommentarer: 

 

  
  

  

Med vennlig hilsen 

Pernille 

 

*Har du spørsmål? Kontakt Harald 


