
MØTEREFERAT 

 

       1 

Saksbehandler Snr.id Dato: 

Anne Katrine Løklingholm Kjos  15/1998 07.12.2016 
 

Møteprotokoll ungdomspanelet 08.12.16 
 

Deltakere: 
 
 

Videregående Thea Gilje – leder i ungdomspanelet X 

Videregående Sandra Trifunovic – nestleder i ungdomspanelet X 

Videregående Dominik Rejczak X 

Videregående Jonas Gilje X 

Dirdal Ida Marie Bringeland X 

Oltedal Ane Emilie Flatekvål  

Oltedal Marius Ravndal Næssvold X 

Dirdal Emma Hansen Antonsen X 

GUS Emilie Martinsen X 

GUS Kristin Østerhus X 

GUS Håvard Sømme  

GUS Ada Oline Strand X 

GUS Evan Deriaz X 

Administrasjon Jane Merete Jonassen – Kulturleder X 

Administrasjon 
Monica J. Bjerkreim - Oppvekstkoordinator/SLT 
koordinator Barn og unge 

X 

Administrasjon Anne Katrine Løklingholm Kjos – politisk sekretær X 

 

Saksnr Sak 
 

27/16 
 

Velkommen v/leder i Ungdomspanelet Thea Gilje 

28/16 Ungdomshuset Stasjonen  
Befaring v/Aslak og Mari 

- Åpent hver tirsdag og torsdag. Tirsdag har ofte et program, f.eks 
workshop, og torsdag har ingen program. 

- Større arrangement, for eksempel konsert eller fest, en helg i 
måneden. 

- Program for våren blir delt ut til skolene samt i posten til 
1.klassinger på VGS.  

- Annen hver torsdag er det en person fra psykisk helse tilstede som 
jobber med forebyggende arbeid. 

- Alle ungdommer kan komme med forslag til aktiviteter og 
arrangement. 
 
 



29/16 Portal for innmelding av mobbing 
Jærskulen, et skolesamarbeid mellom Hå, Gjesdal, Klepp og Time, jobber 
med en ny nettportal om temaet mobbing. Nettportalen skal ligge på alle 
skolens hjemmesider. De ønsker tilbakemeldinger på portalen som 
lanseres 01.01.17. 
 
Gruppearbeid for tilbakemeldinger om portal: 
Tilbakemeldinger:  

- Bra med farger, bra språk, lett å se knapp. Enkel og ikke for 
komplisert side. 

- Bør være på bokmål, nynorsk og kanskje engelsk. 
- Link til Unghjelp el.l. der det er mye informasjon og 

chattemuligheter. 
- Viktig å reklamere godt for dette når det er på plass.  

 

30/16 Planlegging i kommunen 
Alle kommuner skal ha en kommuneplan. Denne vurderes hver 
kommunestyreperiode: politikerne bestemmer om det skal skrives en ny, 
om litt skal endres, eller om den skal beholdes slik den er. Politikerne i 
Gjesdal har bestemt at kommuneplanen skal endres litt. 
 
Det skal være en plan for alle: innbyggere, politikere, administrasjon,  
næringsliv, frivillige lag og organisasjoner. 
 
Kommuneplanen skal opp til behandling våren 2018. 
 
Nytt satsingsområde: attraktive lokalsamfunn. Ungdomspanelet får 
komme med innspill rundt dette. Jane Merete tar med innspillene når hun 
skal snakke med politikerne i Formannskapet neste uke.  
 
Ungdomspanelet skal også få mene mer om kommuneplanen etter hvert. 
 
Gruppearbeid, tre grupper delt på lokasjon (to på Ålgård): 
 
Er Ålgård, Oltedal og Dirdal attraktive lokalsamfunn i dag (ta utgangspunkt 
i stedet der du bor) Hvordan er det å bo her og hvordan er det å besøke 
oss? 
 
Ålgård, gutter: 

- Ganske attraktivt. Bra med Norwegian Outlet og mange 
imøtekommende folk.  

Ålgård, jenter: 
- Ganske attraktivt / i ferd med å bli attraktivt. Greit å bo her, mye i 

nærheten. Lett å komme til kino og bowling osv. Litt vanskelig å 
komme til noen boligfelt. 

Gilja og Oltedal: 
- Oltedal er greit, Gilja er greit men litt lite sentralt. Mye næringsliv og 

turisme til å være en så liten plass. Pluss veldig pent. 
 
Hva er godt som vi må beholde, nevn minst 3 ting? 
Ålgård, gutter: 

- Norwegian Outlet, svømmehallen – bør utvides. 
Ålgård, jenter: 



- Ungdomshuset, aktivt med kultur og fritidsaktiviteter, bra 
barnehagetilbud. 

Gilja og Oltedal: 
- Beholde skoler begge stedene, svømmehallen på Oltedal og 

Dirdalhallen. Husk å beholde naturen med tanke på nye byggefelt. 
 
Og hva må vi bli enda bedre på, nevn minst 3 ting? 
Ålgård, gutter: 

- Bedre på kollektivtransport, Bør være 4 felts vei (kan hjelpe på 
tiden til kollektivtrafikken), kunne vært en VGS på Ålgård. 

Ålgård, jenter: 
- Større skoler og forbedring av byggene, kollektivtransport, mer 

fokus på å forbedre gamle bygg istedenfor å bygge nye 
Gilja og Oltedal: 

- Kollektivtransport, kulturtilbud og fritidstilbud, gamle skolebygg 
 
Hvilke verdier skal kjennetegne stedet der du vil bosette deg som voksen? 
Ålgård, gutter: 

- Varmt, variert tilbud 
Ålgård, jenter: 

- Trygg trafikk, lav kriminalitet, mulighet for aktiviteter for alle, gode 
kollektivtransporttilbud, gode helsetilbud, noe å gjøre for alle, fine 
omgivelser 

Gilja og Oltedal: 
- Sentralt, men ikke midt i byen. Trygt for unge å vokse opp. 

 

31/16 Info om ny møteplass i sentrum for eldre barn og unge 
 
Budsjett på ca. 1 million kroner: 60 000 kr fra Barn og unges 
kommunestyre, 400 000 kr fra SR-bank. Skal søke om resten. 
 
Planleggingsprosessen starter etter jul. Dette skal utvikles av 
ungdommene selv. Ungdomspanelet skal være med i prosessen, 
sammen med flere barn og unge. 
 

 
 
 

Neste møte:  
16.februar kl.16.00 

 


