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Barn og unges kommunestyre 
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Sak nr. Sakstittel L 

001/13 Fordeling av penger til skolenes B-saker  

002/13 C-sak fra Eigerøy skole: Kunstgress på grusbanen ved Eigerøy skole  

003/13 C-sak fra Eigerøy skole: Bowlinghall  

004/13 
C-sak fra Grøne Bråden skole: Lyktestolper og lys ved ballbingen ved 
Grøne Bråden skole 

 

005/13 C-sak Grøne Bråden skole: Rutsjebane i svømmehallen på Lagård  

006/13 C-sak fra Helleland skole: Ny større rutsjebane i skolegården  

007/13 C-sak fra Hellvik skole: Utskifting av dekke i ballbingene i kommunen  

008/13 C-sak fra Hellvik skole: Regulerbare stoler til 8.-10. klasse  

009/13 C-sak fra Husabø skole: Innføring av leirskole  

010/13 C-sak fra Husabø skole: Praktisk naturfag/naturfagrom  

011/13 C-sak fra Husabø ungdomsskole: Sklie i Vannbassengene  

012/13 C-sak fra Lagård ungdomsskole: Gokartbane i Egersund  

01313 
C-sak fra Lagård ungdomsskole: Flerbrukshall på grusbanen ved Lagård 
ungdomsskole 

 

014/13 C-sak fra Rundevoll skole: Snurresklie i Egersundshallen  
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Egersund, 7. mars 2013 
 
Leif Erik Egaas  
Ordfører     Helga Bode 
      Utvalgsekretær 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 07.03.2013
Arkiv: :FE-033, TI-&76
Arkivsaksnr.:
13/513
Journalpostløpenr.:
13/7241

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Kultur- og oppvekstavdelingen
Kultur- og oppvekststaben
Helga Bode
Konsulent
51 46 82 40
helga.bode@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
002/13 Barn og unges kommunestyre 18.03.2013

Fordeling av penger til skolenes B-saker 
  

Sammendrag:
Barn og unges kommunestyre har fått innvilget kr 50.000,- fra Eigersund kommune i 2013. 
Disse midlene fordeles etter innkomne ønsker og en presentasjon fra skolene.

Saksgang:
Midlene fordeles av barn og unges kommunestyre 

Forslag til vedtak 07.03.2013:
1. Eigerøy skole innvilges kr 8.400,- til innkjøp av 3 stk. Ipader.
2. Grøne Bråden skole innvilges kr 5.000,- til innkjøp av nye hårfønere i garderoben i 

svømmehallen på Lagård.
3. Helleland skole innvilges kr 5.000,- til innkjøp av 2 stk. Ipader.
4. Hellvik skole innvilges kr 8.400,- til innkjøp av bordtennisbord.
5. Husabø skole innvilges kr 8.000,- til innkjøp av 2- 3 stk. Ipader.
6. Husabø ungdomsskole innvilges kr 6.000,- til innkjøp av benker.
7. Lagård ungdomsskole innvilges kr 6.000,- til innkjøp av 2 basketballstativ til 

skolegården på Lagård ungdomsskole.
8. Rundevoll skole innvilges kr 5.000,- til innkjøp av ballkasse/uteleker.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
271917 B-sak Eigerøy skole - søknad om støtte til innkjøp av 3 stk. Ipader

271928
B-sak fra Grøne Bråden skole - søknad om støtte til innkjøp av nye hårfønere i 
garderoben i svømmehallen på Lagård.

271935 B-sak fra Husabø ungdomsskole - søknad om støtte til innkjøp av benker.
271940 B-sak fra Hellvik skole - søknad om støtte til innkjøp av bordtennisbord.

271947
B-sak fra Lagård ungdomsskole - søknad om støtte til innkjøp av 2 basketballstativ til 
skolegården på Lagård ungdomsskole.

271951 B-sak fra Helleland skole - søknad om støtte til innkjøp av 2 stk. Ipader.
271955 B-sak fra Husabø skole - søknad om støtte til innkjøp av 2- 3 stk. Ipader.
271926 B-sak fra Rundevoll skole - søknad om støtte til innkjøp av ballkasse/uteleker.
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Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 04.03.2013 Svein Ivar Midbrød BUK 2013 - saker fra Eigerøy skole
3 I 04.03.2013 Svein Ivar Midbrød BUK 2013 - saker fra Grøne Bråden skole
4 I 04.03.2013 Svein Ivar Midbrød BUK 2013 - saker fra Husabø ungdomsskole
5 I 04.03.2013 Svein Ivar Midbrød BUK 2013 - saker fra Hellvik skole
7 I 04.03.2013 Svein Ivar Midbrød BUK 2013 - saker fra Helleland skole
8 I 04.03.2013 Svein Ivar Midbrød BUK 2013 - saker fra Husabø skole
6 I 04.03.2013 Svein Ivar Midbrød BUK 2013 - saker fra Lagård ungdomsskole
2 I 04.03.2013 Svein Ivar Midbrød BUK 2013 - saker fra Rundevoll skole
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              Eigerøy Skole – B-sak BUK 2013

                          iPad

Ipad har lenge vært et ønske blant skolens elever og lærere. Å ha ipad på skolen 

betyr mye mindre venting ved oppstart av datamaskiner samtidig som det kanskje 

vil revulusjonere læringen på Eigerøy skole. Det finnes et bredt utvalg av apper som 

kanskje kan hjelpe enkelte elever til å lære bedre. Appene kan også brukes til 

ekstraopgaver eller til å slå noe opp på internett. Ipad kan også kobles til 

prosjektor

slik at vi unngår venting på oppstart av datamaskiner.

Vi ønsker å skaffe tre ipader. Dette koster ca. 8400,-

Elevrådet ved Eigerøy skole har selv midler til å skaffe to ipader slik at vi kan ha 

fem stykker.
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B-sak                                                                   27. februar 2013

Grøne Bråden skole

Saken gjelder:
Vi har valgt veggmonterte hårfønere til å ha i svømmehallen på Lagård som vår B- 
sak.

Bakgrunn for valget: 
I svømmehallen på Lagård er det to garderober. Elever på Lagård ungdomsskole, 
Grøne Bråden skole og Gamleveien skole bruker denne svømmehallen og disse 
garderobene. I garderobene er det ikke lenger veggmonterte hårfønere. Dette er 
savnet av mange skoleelever.

Hvorfor hårføner
Det er for at håret ikke skal fryse og at elevene ikke skal bli syke eller forkjølet. Dette 
gjelder mest jentene, men vi vet at guttene også ønsker nye hårfønere. 

Forslag til vedtak:
BUK støtter Grøne Bråden skole sin B-sak om  5000 kr til innkjøp av nye hårfønere i 
garderoben  i svømmehallen på Lagård.

Elevrådet ved Grøne Bråden skole
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B-sak 28.02.13

Husabø ungdomsskole

Saken gjelder:
Nye benker i skolegården

Bakgrunn for valget:

 Vi har 6 benker vi kan sitte på og vi trenger flere
 Benkene vi har blir mye brukt
 Elever sitter ofte på bordtennisbordene pga. manglende sitteplass
 Noen av benkene vi har er gamle og delvis i stykker
 Venner samler seg rundt benkene i friminuttene
 Vi får en plass å sitte når vi øver til prøver i friminuttene

Kostnad:
Vi ønsker støtte på kr 6000,- for innkjøp av to benker til bruk i skolegården.

Forslag til vedtak:
BUK støtter Husabø ungdomsskole sin B-sak om innkjøp av benker til kr 6000.

Elevrådet  
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B-Sak fra Hellvik skole: Bordtennisbord

Saken gjelder:
I år har elevene ved Hellvik skole valgt å søke om penger til å kjøpe Joola 
bordtennisbord Externa til å ha ute.

Joola Externaer et ideelt bordtennisbord til skolegårder. Spilleflaten består av 
glassfiberforsterket polyester og i motsetning til BT-plater av betong, er den veldig 
jevn og uten porer, som igjen fører til veldig gode spilleegenskaper. Det 
værbestandige bordtennisbordet Externa fra Joola er absolutt uimottakelig mot frost, 
hete, og temperatursvingninger. Det varmforsinkte understellet i massivt vinkelrør gir 
BT-platen en ekstrem høy stabilitet .

Begrunnelse for valget:
Vi ønsker oss et bordtennisbord som vi kan bruke i friminuttene, gym timene og i 
fritiden. På Hellvik skole har vi mange aktiviteter for de minste barna, men få 
aktiviteter for ungdommene. Et bordtennisbord vil gjøre at elevene blir mer aktive i 
friminuttene. Elevrådet skal lage en liste om regler for hvordan det skal brukes. 

Flere andre skoler i Eigersund Kommune har bordtennisbord ute som elevene er 
fornøyde med, og som brukes mye.

Kostnad:
8 391 kroner. 
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B-sak Lagård ungdomsskole

Ulike friminuttsaktiviteter

Elevene på Lagård ungdomskole ønsker seg flere aktiviteter i friminuttene. Det er nesten 300 elever 
på skolen, så det er stort press på de aktivitetsområdene vi allerede har.

I tillegg til ballbingen, trenger vi andre områder for annet ballspill. En volleyballbane er under 
planlegging, og vi har et basketballstativ som står nokså inneklemt mellom murvegg og 
bygninger/vindusflater.

Vi ønsker derfor å søke om BUK-midler til to nye frittstående basketball-stativ som vil gi oss 
mulighet til å spille 4 lag samtidig og med skolegården som ”bane”

Argumenter for saken:
 Vi er alt for mange elever til å dele bruken av de aktivitetene vi har nå
 Med to nye basketball-stativer vil vi kunne aktivere enda flere elever
 Skaper bedre samhold mellom elevene, på tvers av trinnene

Økonomi: 
To stativer koster ca 10.000,-
For å få montert stativene vil vi søke FAU om praktisk hjelp
Basketballstativ, frittstående i kraftig kvalitet, 2x 5.000,- = 10.000,-
Inkludert kurv/nett/plate

Av disse ønsker elevrådet å søke skolen om 4.000,-, evt dekke dette av elevrådets eget budsjett.

Vi søker dermed BUK om kr. 6.000,-

Forslag til vedtak:
Bevilge 6 000,- til 2 basketballstativ til skolegården på Lagård ungdomskole

Vennelig hilsen
Elevrådet på Lagård U.
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B-sak                                                                                                                                         28.02.13

Helleland skole

Saken gjelder:
Vi har valgt innkjøp av 2 stk. IPADS som vår B-sak.

Bakgrunn for valget:
- På skolen har vi noen bærbare PC`er, men de er ikke gode. Det tar veldig lang tid før de er klar til 
å bruke. IPAD er mye rasker på nett. Hvis vi hadde dette i klassen, kunne vi bruke det som en del av 
undervisningen. På nettet ligger mange forskjellige typer oppgaver som vi ikke kan bruke uten data. 
Det er også viktig å lære seg å bruke nettet riktig. 

Hvorfor IPAD i klassen:
 IPAD er raskere på nett slik at vi slipper å bruke halve timen til å vente.
 IPAD kan brukes i undervisningen.
 Mange gode oppgaver ligger på nettet.
 Viktig å lære å bruke nettet riktig.

Kostnad:
Vi ønsker støtte på kr 5000,- til innkjøp av 2 IPADS.

Forslag til vedtak:
BUK støtter Helleland skole sin B-sak om innkjøp av 2 IPADS.

Elevrådet
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Postadresse: 
Eigersund kommune
Husabø skole E-post:                                                          Telefon:                                        Telefaks:                             
Postboks  580             husaboe_skole@eigersund.komune.no   Skolen:  51 46 10 40                     51 46 10 45
4379 EGERSUND                                                                              SFO: 51 46 10 60                         Org.nr.
                                                                                                             Vaktmester: 950 45 185                975 276 066

Husabø skole – B-sak BUK 2013

Kjøp av I-pad

Saken gjelder:

Vi ønsker også i år gjennom BUK å skaffe penger til kjøp av I-pader til skolen. Husabø skole har 

nå fire I-pader, men vi ser at vi har god bruk for flere. I BUK 2012 fikk vi penger til to I-pader.

De I-padene som skolen har, brukes både i klasser og til enkeltelever som trenger å trene på 

spesielle ting.. Det finnes mange gode Apper som kan brukes i undervisningssammenheng i 

forskjellige fag. Blant annet finnes gode apper til bruk i matematikk, engelsk og geografi. Noen 

i-pader i en klasse kan benyttes til ekstraoppgaver og drilling og gå på rundgang. Dessuten kan 

de koples til projektor om det er ønskelig.

Økonom:

Vi søker om 8000 kr til kjøp av 2-3 I-pader

Forslag til vedtak:

BUK bevilger 8000 kr til I-pader til Husabø skole
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BUK 2013

B-sak 

Rundevoll skole

Saken gjelder:
Ballkasse m. baller + uteleker

Bakgrunn for valget:
Ballbingen på Rundevoll skole blir svært mye brukt  i skoletiden .
Likeledes sandkasser \lekeplasser.
Kanonballer og fotballer er det et stort forbruk av. Vi håper at svinnet vil minskes og 
tilgjengeligheten økes ved en låsbar kasse inne i gangen.

Kostnad:
Kr. 5000 til innkjøp av baller\ uteleker

Forslag til vedtak:
BUK støtter Rundevoll skole sin B-sak  om å  kjøpe inn ballkasse \ uteleker for kr.5000

Elevrådet
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C-Sak

Rundevoll skole
  

Saken gjelder:
Snurresklie i Egersundshallen

Bakgrunn for valget:
Mange idrettsanlegg har vannsklier av forskjellige sorter.
Dette skaper ekstra hygge og aktivitetsnivå .

Forslag til vedtak:
BUK støtter Rundevoll skole sin C-sak om å få familiesklie i Egersundshallen.

Elevrådet
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Representanter til BUK 2013 fra Rundevoll skole:

Rakel  Anna Hannesdottir 7 trinn
Eline Mellgren 5 trinn
Christina  Øen Kvernstuen 5 trinn
Daniel L. Puntervoll 5 trinn ( Vara)

Elevrådet
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Spørsmål til ordføreren fra Rundevoll skole

1)Hva består jobben din av og hva er den vanskeligte saken du har hatt?
2) Har dere tenkt på  muligheten til å bygge ny ungdomsskole på Rinnan 
og la Husabø Barneskole overta arealene til Hus.U.?
    

Elevrådet
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 07.03.2013
Arkiv: :FA-D11
Arkivsaksnr.:
13/520
Journalpostløpenr.:
13/7265

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Kultur- og oppvekstavdelingen
Kultur- og oppvekststaben
Helga Bode
Konsulent
51 46 82 40
helga.bode@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
003/13 Barn og unges kommunestyre 18.03.2013

C-sak fra Eigerøy skole: Kunstgress på grusbanen ved 
Eigerøy skole
  

Sammendrag:
Kunstgress er et ønske blant elevene på Eigerøy skole. Mange av elevene ved Eigerøy 

skole er glad i å spille fotball. Vi har en ballbinge som blir flittig brukt, og det blir ofte 

krangel om hvem som skal bruke ballbingen. Vi har også en grusbane som er mye mindre 

populær. Det er også et problem med oversvømmelser og hull i grusbanen. Ved å legge 

kunstgress kan vi slippe både oversvømmelser og hull i banen. 

Saksgang:
Barn og unges kommunestyre innstiller til kommunestyret som fatter endelig vedtak i saken 
etter sak fra administrasjonen.

Forslag til vedtak 07.03.2013:
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Eigerøy skole om å legge kunstgress på 
grusbanen. 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 07.03.2013
Arkiv: :FA-D11
Arkivsaksnr.:
11/634
Journalpostløpenr.:
13/7268

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Kultur- og oppvekstavdelingen
Kultur- og oppvekststaben
Helga Bode
Konsulent
51 46 82 40
helga.bode@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
004/13 Barn og unges kommunestyre 18.03.2013

C-sak fra Eigerøy skole: Bowlinghall
  

Sammendrag:

Bowlinghall har vært et ønske for både barn og unge i mange år. Det har også vært oppe 

i BUK flere ganger. Vi vet at kommunen aldri kommer til å drive bowlinghall, men vårt 

ønske er ikke at kommunen skal drive bowlinghall. Vi ber om at kommunen kan hjelpe de 

som måtte ønske å drive bowlinghall ved å finne lokaler og legge til rette for at anlegget 

skal kunne drives. Det vi ønsker er at en eventuell bowlinghall skal kunne bli et møtested 

for barn og unge. Samtidig som det også skal fenge blant småbarnsfamilier.

Saksgang:
Barn og unges kommunestyre innstiller til kommunestyret som fatter endelig vedtak i saken 
etter sak fra administrasjonen.  

Forslag til vedtak 07.03.2013:
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Eigerøy skole om at kommunen er 
behjelpelig med å finne lokaler til bowlinghall og legge til rette for at anlegget skal kunne 
drives.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 07.03.2013
Arkiv: :FA-D11
Arkivsaksnr.:
13/522
Journalpostløpenr.:
13/7272

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Kultur- og oppvekstavdelingen
Kultur- og oppvekststaben
Helga Bode
Konsulent
51 46 82 40
helga.bode@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
005/13 Barn og unges kommunestyre 18.03.2013

C-sak fra Grøne Bråden skole: Lyktestolper og lys ved 
ballbingen ved Grøne Bråden skole
  

Sammendrag:
Det er mange som liker å spille fotball i ballbingen i skoletiden og på fritiden. På
høsten og vinteren blir det så mørkt at elevene ikke kan spille fotball. Derfor ønsker
elevene lys og lyktestolper slik at vi ser bedre, og kan være lenger ute.
Hvorfor lyktestolper og lys:
Lys rundt ballbingen kan gjøre at barn kan bruke ballbingen mer om vinteren enn nå.
Dette vil gjøre at barn blir mer aktive og gjør oppvekstvilkårene bedre.

Saksgang:
Barn og unges kommunestyre innstiller til kommunestyret som fatter endelig vedtak i saken 
etter sak fra administrasjonen. 

Forslag til vedtak 07.03.2013:
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Grøne Bråden skole om lys rundt ballbingen 
ved Grøne Bråden skole
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 07.03.2013
Arkiv: :FA-D23
Arkivsaksnr.:
13/523
Journalpostløpenr.:
13/7275

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Kultur- og oppvekstavdelingen
Kultur- og oppvekststaben
Helga Bode
Konsulent
51 46 82 40
helga.bode@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
006/13 Barn og unges kommunestyre 18.03.2013

C-sak Grøne Bråden skole: Rutsjebane i svømmehallen på 
Lagård
  

Sammendrag:
I svømmehallen på Lagård er det mange barn som har bading hver uke.
Elevene på skolen savner en rutsjebane til å bruke i svømmehallen. Det er for tiden
veldig lite leker til å ha i bassenget, mye er utslitt og ødelagt.
Hvorfor rutsjebane:
Hvis det kommer rutsjebane i svømmehallen kan det bidra til at
svømmeundervisningen blir kjekkere. Da kan den brukes til vanntilvenning og til fri
aktivitet i svømmetimen.

Saksgang:
Barn og unges kommunestyre innstiller til kommunestyret som fatter endelig vedtak i saken 
etter sak fra administrasjonen. 

Forslag til vedtak 07.03.2013:
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Grøne Bråden skole om rutsjebane i 
svømmehallen på Lagård.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 07.03.2013
Arkiv: :FA-D35
Arkivsaksnr.:
13/525
Journalpostløpenr.:
13/7278

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Kultur- og oppvekstavdelingen
Kultur- og oppvekststaben
Helga Bode
Konsulent
51 46 82 40
helga.bode@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
007/13 Barn og unges kommunestyre 18.03.2013

C-sak fra Helleland skole: Ny større rutsjebane i 
skolegården
  

Sammendrag:
Vi har et stort uteområde og liker godt å være ute i friminuttene. Fra før har vi lekeapparater 
og sandkasse. For mange år siden fikk vi også ny ballbinge. Den bruker vi ofte. Men det 
hadde vært fint å ha noe å gjøre ute i tillegg til disse aktivitetene. Vi har en rutsjebane for de 
minste elevene, men nå ønsker vi oss en større rutsjebane som hele skolen kan bruke.  Det 
er noe alle elevene kan holde på med, både småskolen og mellomtrinnet. Hvis vi kan gjøre 
noe sammen, blir det et tryggere miljø for de minste. Det er også en aktivitet som barn og 
unge på Helleland kan få glede av etter skoletid. Mange samles i skolegården på 
ettermiddagene.

Saksgang:
Barn og unges kommunestyre innstiller til kommunestyret som fatter endelig vedtak i saken 
etter sak fra administrasjonen.

Forslag til vedtak 07.03.2013:
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Helleland skole om ny større rutsjebane i 
skolegården.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 07.03.2013
Arkiv: :FA-D11
Arkivsaksnr.:
13/526
Journalpostløpenr.:
13/7281

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Kultur- og oppvekstavdelingen
Kultur- og oppvekststaben
Helga Bode
Konsulent
51 46 82 40
helga.bode@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
008/13 Barn og unges kommunestyre 18.03.2013

C-sak fra Hellvik skole: Utskifting av dekke i ballbingene i 
kommunen
  

Sammendrag:

Ballbingene i Eigersund kommune er svært mye i bruk. Dette gjelder særlig i skoletida og på 
ettermiddags- og kveldstid. Ballbingene med flomlys gjør at barn og ungdom kan sparke 
fotball ute nesten hele året, og er et viktig fritidstilbud.

Ballbingene har kunstgress som underlag/dekke. Etter noen år blir dette underlaget slitt. 
Flere av ballbingene begynner å få utslitt dekke. 

For å unngå at ballbingene blir stående tomme, er det derfor viktig å begynne å bytte dekke i 
ballbingene.

Vi på Hellvik ser at underlaget i vår ballbinge ved skolen nå er  slitt og ujevnt. Ballbingen 
brukes i gymtimene, og daglig på ettermiddag og kveld.

Kostnad:
Norges fotballforbund beregner kunstgars i en ballbinge til å koste ca 75.000kr. Prisen kan bli 
lavere hvis dekket blir lagt på dugnad.
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Saksgang:
Barn og unges kommunestyre innstiller til kommunestyret som fatter endelig vedtak i saken 
etter sak fra administrasjonen.

Forslag til vedtak 07.03.2013:
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Hellvik skole om at Eigersund kommune tar 
en tilstandsrapport på ballingene i kommune, og skifter ut dekket i ballbingene når de er 
utslitt. 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 07.03.2013
Arkiv: :FE-621, FA-A20
Arkivsaksnr.:
13/527
Journalpostløpenr.:
13/7282

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Kultur- og oppvekstavdelingen
Kultur- og oppvekststaben
Helga Bode
Konsulent
51 46 82 40
helga.bode@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
009/13 Barn og unges kommunestyre 18.03.2013

C-sak fra Hellvik skole: Regulerbare stoler til 8.-10. klasse
  

Sammendrag:
Elevenes arbeidsmiljø er viktig for å lære på skolen, og vi elever har rett på et godt fysisk 

skolemiljø. I ungdomsårene vokser elevene mye, men alle vokser ikke like fort og samtidig. 

Derfor har ungdomsskoleelever mer ulik høyde enn f.eks. yngre elever. 

Mange elever på Hellvik skole har meldt til elevrådet at stolen er vond å sitte på en hel 

skoledag. De ønsker derfor stoler som kan reguleres. 

Elevrådet på Hellvik skole mener at dette er en sak som gjelder for alle elevene i 8.-10.trinn, 

og vi vil derfor at alle ungdomsskoleelevene i Eigersund kommune bør få en regulerbar stol.

For noen år siden ble samme sak vedtatt av BUK, og noen skoler har fått penger til å kjøpe 

inn regulerbare stoler. Men ordningen har stoppet opp, og det er fortsatt elever som ikke har 

regulerbar stol.

En god stol med rett høyde og god støtte i ryggen kan gjøre at vi lærer mer, og siden mange 

ungdomsskoleelever allerede har regulerbar stol trenger ikke dette bli veldig dyrt.

Saksgang:
Barn og unges kommunestyre innstiller til kommunestyret som fatter endelig vedtak i saken 
etter sak fra administrasjonen.

Forslag til vedtak 07.03.2013:
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Hellvik skole om regulerbare stoler til alle 
elever på 8. – 10. trinn i Eigersund kommune.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 07.03.2013
Arkiv: :FA-A27
Arkivsaksnr.:
11/641
Journalpostløpenr.:
13/7283

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Kultur- og oppvekstavdelingen
Kultur- og oppvekststaben
Helga Bode
Konsulent
51 46 82 40
helga.bode@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
010/13 Barn og unges kommunestyre 18.03.2013

C-sak fra Husabø skole: Innføring av leirskole
  

Sammendrag:

Dette er en C-sak som har vært oppe også tidligere i BUK. Vi ønsker likevel å fremme den 

også i år. Vi mener at leirskole har så mye positivt i seg at dette bør prioriteres. Klasser som 

har vært på leirskole, forteller ofte om opplevelser som de vil huske resten av livet. Ofte får 

en prøve seg og oppleve mestring i aktiviteter som en ellers ikke får prøvd seg i. Det aller 

viktigste med leirskole er likevel kanskje det sosiale og betydningen det kan ha for et godt 

klassemiljøet.   

Saksgang:
Barn og unges kommunestyre innstiller til kommunestyret som fatter endelig vedtak i saken 
etter sak fra administrasjonen.

Forslag til vedtak 07.03.2013:
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Husabø skole om innføring av leirskole.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 07.03.2013
Arkiv: :FA-A20
Arkivsaksnr.:
13/528
Journalpostløpenr.:
13/7289

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Kultur- og oppvekstavdelingen
Kultur- og oppvekststaben
Helga Bode
Konsulent
51 46 82 40
helga.bode@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
011/13 Barn og unges kommunestyre 18.03.2013

C-sak fra Husabø skole: Praktisk naturfag/naturfagrom
  

Sammendrag:           

           

Vi på Husabø skole vet at naturfag kan være et spennende og kjekt fag. Vi vet også at det er 

stor etterspørsel etter arbeidskraft som har studert fysikk, kjemi og liknende.

Vi ønsker med dette å oppfordre Eigersund kommune til å sette fokus på naturfag i 

barneskolene ved å bevilge penger til utstyr, sende lærere på kurs og sørge for at skolene 

har nødvendige rom til å utføre praktiske forsøk. 

Saksgang:
Barn og unges kommunestyre innstiller til kommunestyret som fatter endelig vedtak i saken 
etter sak fra administrasjonen.

Forslag til vedtak 07.03.2013:
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Husabø skole om å sette fokus på naturfag i 
barneskolene ved å bevilge penger til utstyr, sende lærere på kurs og sørge for at skolene 
har nødvendige rom til å utføre praktiske forsøk. 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 07.03.2013
Arkiv: :FA-D37
Arkivsaksnr.:
13/531
Journalpostløpenr.:
13/7291

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Kultur- og oppvekstavdelingen
Kultur- og oppvekststaben
Helga Bode
Konsulent
51 46 82 40
helga.bode@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
012/13 Barn og unges kommunestyre 18.03.2013

C-sak fra Husabø ungdomsskole: Sklie i Vannbassengene
  

Sammendrag:
Skolen har tidligere fremmet saker for BUK som går på oppgradering av første 
Vannbassengene. Vi har fått støtte for at det skulle lages sandvolleyballbane og stupebrett. 
Det er populære tiltak som brukes mye.

Nå ønsker vi å utvide tilbudet med ny, stor sklie

Bakgrunn for valget:

 En stor sklie vil bli svært populær for barn og ungdom
 Tilbudet i Vannbassengene er gratis slik at alle kan bruke det

Saksgang:
Barn og unges kommunestyre innstiller til kommunestyret som fatter endelig vedtak i saken 
etter sak fra administrasjonen.

Forslag til vedtak 07.03.2013:
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Husabø ungdomsskole om å sette opp stor 
sklie i Vannbasengene.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 07.03.2013
Arkiv: :FA-D11
Arkivsaksnr.:
13/532
Journalpostløpenr.:
13/7295

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Kultur- og oppvekstavdelingen
Kultur- og oppvekststaben
Helga Bode
Konsulent
51 46 82 40
helga.bode@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
013/13 Barn og unges kommunestyre 18.03.2013

C-sak fra Lagård ungdomsskole: Gokartbane i Egersund
  

Sammendrag:
Vi elever på Lagård ungdomskole ønsker at det legges til rette for flere fritidsaktiviteter for 
unge på kveldstid. Derfor håper vi at Eigersund kommune kan bidra med å legge til rette for 
at en forening eller et firma kan opprette en Gokartbane i nærområdet i Eigersund

En Gokartklubb eller et firma trenger en tomt for å anlegge en slik virksomhet, og vi håper at 
Eigersund kommune kan bidra med å fristille et område for denne type aktivitet. Det ville 
vært et godt alternativ til unge som liker fart og spenning, og at dette foregikk i ordnede 
forhold.

I tillegg ville det bli et positivt treffsted for ungdom også under 18 år, i stedet for i byens gater 
og torg der motor- og fartsinteresserte ungdom i dag samles.

Saksgang:
Barn og unges kommunestyre innstiller til kommunestyret som fatter endelig vedtak i saken 
etter sak fra administrasjonen.

Forslag til vedtak 07.03.2013:
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Lagård ungdomsskole om at Eigersund 
kommune kan bidra med å legge til rette for etablering av gokartbane i Eigersund. 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 07.03.2013
Arkiv: :FA-D11
Arkivsaksnr.:
13/534
Journalpostløpenr.:
13/7297

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Kultur- og oppvekstavdelingen
Kultur- og oppvekststaben
Helga Bode
Konsulent
51 46 82 40
helga.bode@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
014/13 Barn og unges kommunestyre 18.03.2013

C-sak fra Lagård ungdomsskole: Flerbrukshall på 
grusbanen ved Lagård ungdomsskole
  

Sammendrag:
På Lagård har vi en stor grusbane til å spenne fotball på. Vi deler den med klassene på 
Dalane videregående på dagtid, og på kveldstid er det ulike andre aktiviteter.
I vinterhalvåret er banen sorpete og våt og lite tiltalende å bruke.

Vi på Lagård ungdomskole ønsker derfor at det prioriteres å bygge en flerbrukshall der 
grusbanen er. På den måten kan vi sparke fotball, spille volleyball eller andre ballspill og 
aktiviteter hele året uten å ta hensyn til vær og vindforhold. I tillegg ville det løse 
plassmangelen for gymtimer både på Lagård og Dalane Videregående skole. Begge skolene 
har stort press på sine gymsaler.

Flere barn og unge kunne brukt hallen aktivt om ettermiddager og kvelder. Dette ville også 
lette på presset på Husabø idrettspark og anlegget i Hålå.

Vi synes at kommunen bør satse på og legge til rette for at flere unge kan være fysisk aktive, 
spesielt på ettermiddager og kvelder. Da må det også legges til rette for bygg og anlegg som 
rimer med ønsket om flere innbyggere i kommunen i årene som kommer.

Saksgang:
Barn og unges kommunestyre innstiller til kommunestyret som fatter endelig vedtak i saken 
etter sak fra administrasjonen.

Forslag til vedtak 07.03.2013:
Barn og ugnes kommunestyre støtter C-sak fra Lagård ungdomsskole om bygging av 
flerbrukshall på Lagård.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 07.03.2013
Arkiv: :FA-D23
Arkivsaksnr.:
13/521
Journalpostløpenr.:
13/7270

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Kultur- og oppvekstavdelingen
Kultur- og oppvekststaben
Helga Bode
Konsulent
51 46 82 40
helga.bode@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
015/13 Barn og unges kommunestyre 18.03.2013

C-sak fra Rundevoll skole: Snurresklie i Egersundshallen
  

Sammendrag:
Mange idrettsanlegg har vannsklier av forskjellige sorter.
Dette skaper ekstra hygge og aktivitetsnivå. 

Saksgang:
Barn og unges kommunestyre innstiller til kommunestyret som fatter endelig vedtak i saken 
etter sak fra administrasjonen.

Forslag til vedtak 07.03.2013:
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Rundevoll skole om å få familiesklie i 
Egersundshallen. 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 08.03.2013
Arkiv: :FE-
Arkivsaksnr.:
13/537
Journalpostløpenr.:
13/7328

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Målfrid Espeland
Politisk sekretær
51 46 80 25
maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
001/13 Barn og unges kommunestyre 18.03.2013

 Spørsmål/orienteringer i Barn og unges 
kommunestyremøte 18.3.2013
  

Sammendrag:
Spørsmål/Orienteringer som kommer i møtet.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Spørsmål/orienteringer i møtet 08.03.2013:
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