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Møteprotokoll ungdomspanelet 01.02.16 
 
Sak 
nr. 

Sak Ansvarlig 

01/16 Velkommen og pizza 
Thea ønsket velkommen og det ble servering av 
pizza. 

- Thea ber Ungdomspanelet sjekke om det er 
interesse for å starte ungdomspartier i 
kommunen 

Thea 

02/16 Oppfølging fra forrige møte: 
Ungdata 

- Monica orienterte: plakat er laget, 
elevrådsrepresentanter vil gi informasjon i 
klassene (GUS), infoskriv blir sendt med 
medlemmene fra Dirdal og Oltedal, rektorene 
har fått informasjon som skal deles på skolene. 
Ungdom informerer ungdom. 

Kunstprosjekt i sentrum 
- Ungdomspanelet melder at det var bra/kjekt å 

treffe kunstnerne. 
- Kunstnerne jobber videre med kunsten og 

Ungdomspanelet vil bli koblet på igjen når 
skissen for torget er klar.  

- Ekstramøte i Ungdomspanelet på 
Ungdomshuset 22.februar kl. 15:00 for å 
arbeide med innspill på skissene til torget. 

Monica 
og Jane 
Merete 



Arkitektene skal også være med. De som ikke 
kan delta kan melde fra sine forslag på 
facebooksiden for Ungdomspanelet eller på e-
post. 

Ungdomshuset Stasjonen 
- Det jobbes med å få utstyr og ressurser på 

plass. Deretter blir det en runde i alle elevråd.  
- Per i dag er det åpent hver torsdag. 

 

03/16 Nyttårsmottakelsen 
Gode innspill fra de andre i Ungdomspanelet til hva 
som burde nevnes. God tilbakemelding på Thea sin 
appell. 
 

Thea 

04/16 Barn og unges kommunestyre 
Monica fortalte om Barn og unges kommunestyre, 
gjennomgang av tidsplanen for dagen. 
Gruppearbeid: 
Hva er viktig i appellen fra Ungdomspanelet? 

- Hvem er vi og hvorfor vi er her, vi er her for 
ungdom, ungdom kan komme med innspill. 

- Hva som har blitt tatt opp, hva vi bryr oss om. 
- Planer om sentrum – her er ungdomspanelet 

inkludert. 
- Thea stiller på barn og unges kommunestyre – 

har med seg Sandra. 
Hva kan vi som lokalsamfunn gjøre? 

- Være åpne, ønske velkommen, være åpne for 
ny kultur, inkludere, tørre å si hei, gi litt tid og la 
dem tilpasse seg og bli kjent, ha respekt. 

- Se positivt på det, ha et åpent sinn, ikke la seg 
påvirke av foreldre (kommunen kan ha 
foreldremøte/informasjonsmøte på skolene om 
flyktninger og kommunikasjonen med unge), 
inkludere i fritidsaktiviteter, ikke la 
språkbarrierer hindre kontakt. Fotball, turn o.l. 
kan ha en gang eller to der flyktningbarn kan 
bli invitert (med foreldre). 

- Informere om mulighetene som finnes. 
Kommunisere at vi vil hjelpe og støtte. 

 

Monica 

05/16 UKM informasjon 
Jane Merete informerer om UKM.  
Hvem som helst kan være med. Gjesdal samarbeider 
med de andre Jærkommunene. Noen innslag går 
videre til fylkesmønstring, deretter til Trondheim for 
UKM for hele landet. 
To av medlemmene i Ungdomspanelet var med i år. 
Neste påmelding er desember 2016. 

Jane 
Merete 

06/16 Sosiale medier 
Anne Katrine informerer om dagens status. 
Kommunen har nettside og facebookside. Flest 
kvinner i alder 25-44 som er engasjerte.  
 
Gruppearbeid: 
Er det interessant for ungdom å følge kommunen på 

Anne 
Katrine 



sosiale medier, hva hadde gjort at det var 
interessant? Hva slags informasjon forventer ungdom 
å finne? 

- Artiklene per i dag er ikke relevante for 
ungdom. 

- Ungdom er mer interessert i å følge en «Ung 
Gjesdal» facebookside enn den vanlige 
kommunesiden. 

- En «Ung Gjesdal» side må bli oppdatert ofte, 
dele arrangementer fra hele kommunen, kan 
bli vedlikeholdt av ungdom. Må kobles til 
ungdomsklubber og idrettslag.  

- Interessert i arrangement, eventuelt telefon 
nummer/kontakt info og ledige stillinger. 

Hvordan kan kommunen bli bedre på sosiale medier, 
anbefalinger, spesielt med tanke på Smart City? 

- Facebook chat og instagram er medier som 
kan være interessante. Giveaways og «lik 
status hvis interessert» kampanjer kan være 
en god ide. 

- Tilbakemelding om at hjemmesiden til 
kommunen er tungvint og vanskelig å navigere 
i. Ikke mye interessant for ungdom 
(arrangement for eksempel) og vanskelig å 
finne telefonnummer / kontakt oss.  

 

07/16 Møtehonorar 
Monica orienterer om: 

- 200 kr per møte 
- Betales ut to ganger i året (juni og desember) 

Monica 

 
   
Møtet ble avsluttet klokken 17:00. 
 
Neste møte blir mandag 22. februar (ekstramøte). 
 
 


