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Ida Sofie Flatekvål 
 
 

 

 

Møteprotokoll ungdomspanelet 07.12.15 
 
Sak 
nr. 

Sak Ansvarlig 

08/15 Velkommen og pizza 
Jane Merete ønsket velkommen og det ble servering 
av pizza. 

 

 
09/15 

Valg av leder og nestleder 
Det ble gjennomført skriftlig valg av leder og 
nestleder. 
Thea Gilje ble valgt som leder og Sandra Trifunovic 
ble valgt som nestleder. 

 

 
09/15 

Ungdata 
Monica fortalte om Ungdata-undersøkelsen. 
Gruppearbeid med tema:  
Hvordan bør ungdom involveres før og etter 
ungdomsundersøkelsen 2016? 

- bra at elevrådet kalles inn til samling om 
undersøkelsen. Det er også viktig med god 
informasjon i forkant – gjør det lettere å 
gjennomføre undersøkelsen. 

- Kjekt hvis informasjonen i forkant kan være på 
video, gjerne med musikk. 

- Viktig at presentasjon av tallene ikke bare 
består av prosenter og tall. 

- Sammenligne tallene fra forrige år, og vise 
hvordan de har blitt brukt. 

 

 
10/15 

Sentrum og kunstprosjekt i sentrum 
Jane Merete og Elizabeth Croft fra kulturavdelingen 
snakket om kunst i nye Ålgård sentrum. 

Elizabeth/ 
Jane 
Merete 



Gruppearbeid:  
Hvem har lyst å være med på møte fredag 11.12?  

- 5 stk vil være med på møte 11. desember: Pia, 
Emilie, Sandra, Dominik og Jonas.  

Hvordan når vi andre ungdom som kan være 
interessert? 

- Informasjon fra ungdomspanel, elevråd og 
ellers på skolen. 

- Informere elever på kunst/formgiving – få de 
involvert i prosjektet. 

- Det bør henges opp plakater med info på 
plasser hvor ungdom befinner seg, samt på 
skolene. 

- Konkurranse; hvor en kan sende inn bidrag til 
ulike kunstprosjekt 
 

 
11/15 

Ungdomshuset Stasjonen 
Aslak Moen fra Ungdomshuset fortalte om 
Ungdomshuset og hva de driver på med. Åpen kafe 
hver torsdag fra kl. 14:30 – 21:00. Åpent for alle og 
Ungdomshuset er behjelpelige med lokaler til all slags 
aktiviteter. 
Gruppeoppgave:  
Hva tror dere ungdom vet eller mener om 
ungdomshuset så langt? 

- De som bor i Dirdal vet ikke om de konkrete 
arrangementene som skjer. De vet kun om 
huset, men ikke hva som skjer der. 

- For lite informasjon når ut til ungdommene – 
folk vet ikke om hva som skjer. 

- Mange gidder ikke bruke huset 
Hvordan kan vi nå ungdom best mulig, og hvordan 
kan vi få ungdom til å ta i bruk huset enda mer? 

- Bør få ut mer informasjon om arrangementer, 
plakater på skoler, butikker.  

- Elevrådet på skolene bør involveres, dele ut 
lapper. 

- Facebook bør brukes, men er avhengig av at 
en ser innleggene / venner som deler 
arrangementer 

- Bra med informasjon på skolene. 

Aslak / 
Jane 
Merete 

 
   

Møtet ble avsluttet klokken 17:00. 
 
Neste møte blir mandag 1. februar. 
 
 


