
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - 
UNGDOMSRÅDET 5.2.20  
 
 
Ungdomsrådet behandlet saken, saksnr. 3/20 den 05.02.2020. 
 
Behandling: 
 
1. UngDataundersøkelse v/ Ungdomskontakt Tine Andersen  
Gjennomføres på Gausdal ungdomsskole i uke 10.  
Informasjon om viktigheten av at undersøkelsen blir gjennomført på riktig måte og at det blir 
en høy svarprosent.  
  
2. Åpen hall v/ Ungdomskontakt Tine Andersen  
Mangel på vakter med sikringskurs på trampoline i tiden for ungdom, gjør at tilbudet med 
trampoline har falt bort. Det er derfor lite ungdommer som bruker tilbudet. Åpen Hall vil 
derfor ikke være et tilbud for ungdom i vinter/vår. Det vurderes om tilbudet kan startes opp 
igjen til høsten. Tilbudet til barn, 5 – 11 år, går som vanlig.  
  
3. Orientering om Fritidskort v/ Ungdomskontakt Tine Andersen  
Gausdal kommune har søkt om midler fra Bufdir til å være med i et pilotprosjekt der barn og 
unge som av økonomiske grunner ikke kan være med på fritidsaktiviteter, kan søke om å få 
fritidskort. Det kommer svar på søknaden i april.  
  
4. Organisering av besøk ved Forset skole  
Ungdomsrådet besøker 2. klasse på Forset skole for å se hvordan de bruker iPad i 
undervisningen. Besøket vil skje tirsdag 11.2.20 kl. 8.30.  
  
5. Toppmøte barn & unge 10.2.20, orientering v/ enhetsleder Edel Klaape-Aasdal  
KS arrangerer toppmøte om, for og med unge mennesker. Målet er å gi unge en stemme i 
behandlingen av politiske dokumenter til KS landsting. De ønsker å skape økt engasjement om 
demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling, livsmestring og folkehelse. Det er 
koordinator for ungdomsråd i hvert fylke som setter sammen delegasjonen.  
  
6. Lekeområde/aktiviteter i sentrum (utenfor kommunehuset)   
Ungdomsrådet har kommet med spørsmål om det kan lages en enkel lekeplass utenfor cafeen. 
Dette for at barn skal ha et tilbud i sentrum. Edel Klaape-Aasdal tar med seg spørsmålet 
videre.  
  
7. Blikjent-aktivitet – avklare v/ Victoria Heimstad  
Victoria og Veslemøy har forslag om Laser tag og pizza på Gjøvik, som en bli-kjenttur for 
Ungdomsrådet. Victoria legger ut informasjon på Ungdomsrådets Facebookgruppe og på 
Snapchat.   
 
 



 
 

 
 

 

Vedtak/innstilling: 
 
 
Saken tas til etterretning. 
 
 


