
 

 
 

 
 

 

Protokoll 
 
STYRE/RÅD/UTVALG:               MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: 
    
Ungdomsrådet         Frivilligsentralen - Gausdal Arena 04.02.2019 15:00 
 
 
Innkallingsmåte : Skriftlig 
    
Forfall : Ingen 
  
Vararepresentanter : Ingen 
  
Antall repr. inkl.   
varamedlemmer : 8  
  
Dessuten møtte : Tine Andersen, Cathrine Furu, Øyvind Selnes og Edel Klaape-Aasdal 
  
Møteleder : Caroline Reksten Hovland 
  
Merknader :  
 
 
 
Godkjenning av protokoll: 
 
 
 
 
 
 
 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 1/19   
 TEMAPLAN BARN OG UNGE  
Sak 2/19   
 ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - UNGDOMSRÅDET 4.2.2019  
  
 



  

UR-1/19 
Ark.: 144 Arkivsaksnr.: 19/108 
 
TEMAPLAN BARN OG UNGE  

 
Saken legges frem uten innstilling  
 
 
Behandling: 
Kommunalsjef Cathrine Furu orienterte om Temaplan barn og unge. 
 
Ungdomsrådet kom med innspill til planen: 

1. Godt bomiljø: 
Trafikksikkert er et viktig satsningsområde. Noen veger er trafikkfarlig for gående og 
sykelister. Gang og sykkelsti mellom Forset og Segalstad bru er et ønske. Gangfelt fra 
bussholdeplassen på Segalstad bru til Cirkle K er et annet ønske. 
Ingen andre innspill enn det som er nevnt under bomiljø. 
 

2. Fritidstilbud: 
Noen fritidsaktiviteter er kostbare å være med på, kulturskolen og fotball ble nevnt. 
Ønske om basketball. Forslag om å ha uorganiserte aktiviteter som rullerer. Foreslås en 
facebookgruppe som en administrerer, der det opplyses hva slags aktivitet det er til 
hvilken uke. Eksempler på aktiviteter: gå tur, basketball, ishockey, e-sport. Alle som vil 
kan møte opp.  

 
3. Tjenesteutvikling: 

Viktig! Ingen innspill.  
 

4. Inkluderende lokalsamfunn: 
Ok. Ingen innspill. 

 
5. Foreldrene: 

Viktig med veiledning og forståelse av ungens måte å kommunisere med hverandre på. 
Også fokus på gaming. 

 
6. Prosjekt Ung Styrke: 

UngData-undersøkelse, spørsmålene er negativt ladet.  
 

7. Digitalisering 
Skeptisk til at 1.-2. klasse har Ipad. Brukes til andre ting enn i skolesammenheng. 
Spørsmål om elevene ikke lærer å skrive like godt for hånd, hvis de bruker Ipad mye. 
Kan det være låneordninger, i stedet for å få hver sin?  
Fare for at de unge kan bli mer avhengig av Ipad hvis det er tilgjengelig hele tiden.  
Bedre med PC enn Ipad fra 5. trinn. Da gjerne med en låneordning.  

 



  

Ellers ingen innspill til planen.  
 
 
Vedtak: 
 
Ungdomsrådet kom med innspill til planen: 

1. Godt bomiljø: 
Trafikksikkert er et viktig satsningsområde. Noen veger er trafikkfarlig for gående og 
sykelister. Gang og sykkelsti mellom Forset og Segalstad bru er et ønske. Gangfelt fra 
bussholdeplassen på Segalstad bru til Cirkle K er et annet ønske. 
Ingen andre innspill enn det som er nevnt under bomiljø. 
 

2. Fritidstilbud: 
Noen fritidsaktiviteter er kostbare å være med på, kulturskolen og fotball ble nevnt. 
Ønske om basketball. Forslag om å ha uorganiserte aktiviteter som rullerer. Foreslås en 
facebookgruppe som en administrerer, der det opplyses hva slags aktivitet det er til 
hvilken uke. Eksempler på aktiviteter: gå tur, basketball, ishockey, e-sport. Alle som vil 
kan møte opp.  

 
3. Tjenesteutvikling: 

Viktig! Ingen innspill.  
 

4. Inkluderende lokalsamfunn: 
Ok. Ingen innspill. 

 
5. Foreldrene: 

Viktig med veiledning og forståelse av ungens måte å kommunisere med hverandre på. 
Også fokus på gaming. 

 
6. Prosjekt Ung Styrke: 

UngData-undersøkelse, spørsmålene er negativt ladet.  
 

7. Digitalisering 
Skeptisk til at 1.-2. klasse har Ipad. Brukes til andre ting enn i skolesammenheng. 
Spørsmål om elevene ikke lærer å skrive like godt for hånd, hvis de bruker Ipad mye. 
Kan det være låneordninger, i stedet for å få hver sin?  
Fare for at de unge kan bli mer avhengig av Ipad hvis det er tilgjengelig hele tiden.  
Bedre med PC enn Ipad fra 5. trinn. Da gjerne med en låneordning.  

 
Ellers ingen innspill til planen.  
 
 
 
 
 



  

UR-2/19 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/82 
 
ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - UNGDOMSRÅDET 4.2.2019  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Sakene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
 

1. Orientering om SLT-arbeidet v/ SLT-koordinator Tine Andersen. Innspill til 
arbeidet.  

- Ungdomsrådet gav en orientering om hvordan de opplever ungdomsmiljøet i Gausdal. 
- Innspill til SLT-arbeidet: 

Fokus på tobakk og alkohol. Ikke så relevant med cannabis. 
Erfaringsbasert foredrag med tidligere rusmisbruker. 

 
Skøytekveld på Gausdal Arena torsdag 14.2.19 kl. 18.00. Ungdomsrådet oppfordres til å spre 
budskapet og gjerne møte opp. 
    
 

2. Innspill til «Åpen hall».  
I Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019 er det vedtatt at 
Gausdal kommune, idrettsråd og ungdomsråd skal etablere samarbeid om igangsetting av 
tiltaket (Åpen Hall).  
Det planlegges rullerende aktiviteter i den ene delen av hallen, og trampoline i den andre delen. 
Forslag om at Ungdomsrådet tar imot innspill på aktiviteter fra de unge, ansatte i kulturenheten 
administrerer og setter opp liste over hvilke aktiviteter det er fra gang til gang.  
Ungdomsrådet har forslag om tidspunkt: torsdager kl. 18.00 eller onsdager kl. 15.00. 
Tine inviterer Idrettsrådet til et møte. Leder og nestleder i Ungdomsrådet vil også bli invitert. 
Leder ber om innspill av de andre representantene i Ungdomsrådet før møtet. 
 
 

3. UKM 2019 v/ ungdomskonsulent Øyvind Selnes.  
Lørdag 9.2.19 er det UKM i Gausdal. Ungdomsrådet bidrar med bli-kjent-aktiviteter for 
deltakerne, hjelpe deltakerne til å lage en introduksjon av hverandre, hjelpe til med serveringen 
og billettør. Forberedelse fredag kl. 18.00 på kulturhuset. Oppmøte lørdag kl. 11.00. Victoria 
har ikke anledning til å delta på dagen lørdag. Ellers stiller hele Ungdomsrådet opp.  
 
Vedtak: 
Sakene tas til etterretning.


