
 
 

Utvalg: Barn og unges kommunestyre 
Møtedato: 18.03.2013 Møtested: Egersund Arena 
Tidspunkt - fra: 08:30 Tidspunkt - til: 11:50 
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Følgende medlemmer møtte: 
Fra Eigerøy skole: 
Henrik Storm Henriksen 
Fra Grøne Bråden skole: 
Frida Skibstad Jondal 
Fra Helleland skole: 
Lina Bakke Birkeland 
Fra Hellvik skole: 
Sander Unger Pedersen 
Fra Husabø skole: 
Oline Tolås Omdal 
Fra Husabø ungdomsskole: 
Marius Byberg Bru 
Fra Lagård ungdomsskole: 
Adrian Nesse 
Fra Rundevoll skole: 
Rakel Anna Hannesdottir  

 
Elise Stokset Hansen 
 
Kornelia Herstad 
 
Grethe Nygård 
 
Stine Svendsen 
 
Mathias Vehus 
 
Emma Roaldsen Skadberg
 
Einar Hovland 
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Joachim Midbrød Moen 
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Olaf Taule 
 
Kristoffer Nygård 
 
William Eikanger Karlsen 
 
Siren Høie Tengesdal 
 
Kristian K.Kristoffersen 
 
Christina Øen Kvernstuen 

 
 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Svein Ivar Midbrød Leiv Kåre Nodland Helga Bode 
Rådmann Ketil Helgevold var tilstede under hele møtet. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Leif Erik Egaas  
Ordfører Helga Bode 
 Utvalgssekretær 

 EIGERSUND KOMMUNE 
Barn og unges kommunestyre 



Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer : 
Barn og unges kommunestyre 2013 har 24 representanter. 
Fra Eigerøy skole: 
Henrik Storm Henriksen 
Fra Grøne Bråden skole: 
Frida Skibstad Jondal 
Fra Helleland skole: 
Lina Bakke Birkeland 
Fra Hellvik skole: 
Sander Unger Pedersen 
Fra Husabø skole: 
Oline Tolås Omdal 
Fra Husabø ungdomsskole: 
Marius Byberg Bru 
Fra Lagård ungdomsskole: 
Adrian Nesse 
Fra Rundevoll skole: 
Rakel Anna Hannesdottir  

 
Elise Stokset Hansen 
 
Kornelia Herstad 
 
Grethe Nygård 
 
Stine Svendsen 
 
Mathias Vehus 
 
Emma Roaldsen Skadberg
 
Einar Hovland 
 
Eline Mellgren 

 
Joachim Midbrød Moen 
 
Ane Gui Puntervoll 
 
Olaf Taule 
 
Kristoffer Nygård 
 
William Eikanger Karlsen 
 
Siren Høie Tengesdal 
 
Kristian K.Kristoffersen 
 
Christina Øen Kvernstuen 

 
Saksliste: 

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  

013/13 
C-sak fra Lagård ungdomsskole: Flerbrukshall på grusbanen ved Lagård 
ungdomsskole 

 

014/13 C-sak fra Rundevoll skole: Snurresklie i Egersundshallen  

015/13 Spørsmål/orienteringer i Barn og unges kommunestyremøte 18.3.2013  

 
 
 
 



001/13: Fordeling av penger til skolenes B-saker   
 

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. 

 
 
18.03.2013 Barn og unges kommunestyre 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Grøne Bråden skole fikk 24 stemmer, Lagård ungdomsskole fikk 18 stemmer, Husabø 
ungdomsskole fikk 17 stemmer, Helleland skole fikk 15 stemmer, Rundevoll skole fikk 15 
stemmer, Eigerøy skole fikk 9 stemmer, Hellvik skole fikk 9 stemmer og Husabø skole fikk 7 
stemmer    
 
 
BUK-001/13 Vedtak: 

1. Grøne Bråden skole innvilges kr 5.000,- til innkjøp av nye hårfønere i garderoben i 
svømmehallen Lagård. 

2. Lagård ungdomsskole innvilges kr 6.000,- til innkjøp av 2 basketballstativ til skolegården 
på Lagård ungdomsskole. 

3. Husabø ungdomsskole innvilges kr 6.000,- til innkjøp av benker. 
4. Helleland skole innvilges kr 5.000,- til innkjøp av 2 stk. Ipader. 
5. Rundevoll skole innvilges kr 5.000,- til innkjøp av ballkasse/uteleker. 
6. Eigerøy skole innvilges kr 8.400,- til innkjøp av 3 stk. Ipader. 
7. Hellvik skole innvilges kr 8.400,- til innkjøp bordtennisbord. 
8. Husabø skole innvilges kr 6.200,- til innkjøp av 2 – 3 stk. Ipader 
 

 

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

Forslag til vedtak 07.03.2013: 
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Eigerøy skole om å legge kunstgress på 
grusbanen.  
 
 
18.03.2013 Barn og unges kommunestyre 
 
Møtebehandling: 
 
 



 
Votering: 
Forslag fra Eigerøy skole fikk 8 stemmer.  
 
BUK-002/13 Vedtak: 
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Eigerøy skole om å legge kunstgress på 
grusbanen.  
 
Saken legges fram i referat til kommunestyret. 
 
 

 
003/13: C-sak fra Eigerøy skole: Bowlinghall  
 

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. 
 
 
18.03.2013 Barn og unges kommunestyre 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Forslag fra Eigerøy skole fikk 16 stemmer.  
 
 
BUK-003/13 Vedtak: 
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. 
 
Saken fremmes for videre behandling. 
 

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

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 
 
 
18.03.2013 Barn og unges kommunestyre 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Forslag fra Grøne Bråden skole fikk 15 stemmer. 
 
 
BUK-004/13 Vedtak: 
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Grøne Bråden skole om lys rundt ballbingen ved 
Grøne Bråden skole 
 



Saken fremmes for videre behandling. 
 
 

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

Forslag til vedtak 07.03.2013: 
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Grøne Bråden skole om rutsjebane i 
svømmehallen på Lagård. 
 
 
 
18.03.2013 Barn og unges kommunestyre 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Forslag fra Grøne Bråden skole fikk 6 stemmer. 
 
BUK-005/13 Vedtak: 
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Grøne Bråden skole om rutsjebane i 
svømmehallen på Lagård. 
 
Saken legges fram i referat til kommunestyret. 
 
 

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

Forslag til vedtak 07.03.2013: 
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Helleland skole om ny større rutsjebane i 
skolegården. 
 
 
 
18.03.2013 Barn og unges kommunestyre 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Forslag fra Helleland skole fikk 6 stemmer.  
 
BUK-006/13 Vedtak: 
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Helleland skole om ny større rutsjebane i 
skolegården. 
 
Saken legges fram i referat til kommunestyret. 
 
 

 
 



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

Forslag til vedtak 07.03.2013: 
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Hellvik skole om at Eigersund kommune tar 
en tilstandsrapport på ballbingene i kommune, og skifter ut dekket i ballbingene når de er 
utslitt.  
 
 
18.03.2013 Barn og unges kommunestyre 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Forslag fra Hellvik skole fikk 15 stemmer. 
 
 
BUK-007/13 Vedtak: 
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Hellvik skole om at Eigersund kommune tar en 
tilstandsrapport på ballbingene i kommune, og skifter ut dekket i ballbingene når de er utslitt.  
 
Saken fremmes for videre behandling. 
 
 

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

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. 
 
 
18.03.2013 Barn og unges kommunestyre 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Forslag fra Hellvik skole fikk 2 stemmer. 
 
BUK-008/13 Vedtak: 
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Hellvik skole om regulerbare stoler til alle elever 
på 8. – 10. trinn i Eigersund kommune. 
 
Saken legges fram i referat til kommunestyret. 
 
 

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

Forslag til vedtak 07.03.2013: 
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Husabø skole om innføring av leirskole. 
 
 



 
18.03.2013 Barn og unges kommunestyre 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Forslag fra Husabø skole fikk 7 stemme. 
 
 
BUK-009/13 Vedtak: 
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Husabø skole om innføring av leirskole. 
 
Saken legges fram i referat til kommunestyret. 
 
 

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

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.  
 
 
18.03.2013 Barn og unges kommunestyre 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Forslag fra Husabø skole fikk 5 stemmer.  
 
 
BUK-010/13 Vedtak: 
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.  
 
Saken legges fram i referat til kommunestyret. 
  
 

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

Forslag til vedtak 07.03.2013: 
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Husabø ungdomsskole om å sette opp stor 
sklie i Vannbassengene. 
 
 
18.03.2013 Barn og unges kommunestyre 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Forslag fra Husabø ungdomsskole fikk 12 stemmer, med ordførerens stemmer totalt 13 
stemmer. 



 
BUK-011/13 Vedtak: 
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Husabø ungdomsskole om å sette opp stor sklie 
i Vannbassengene. 
 
Saken fremmes for videre behandling. 
 
 

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

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.  
 
 
18.03.2013 Barn og unges kommunestyre 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Forslaget fra Lagård ungdomsskole fikk 14 stemmer. 
 
BUK-012/13 Vedtak: 
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.  
 
Saken fremmes for videre behandling. 
 
 

 
013/13: C-sak fra Lagård ungdomsskole: Flerbrukshall på 
grusbanen ved Lagård ungdomsskole  
 

Forslag til vedtak 07.03.2013: 
Barn og ugnes kommunestyre støtter C-sak fra Lagård ungdomsskole om bygging av 
flerbrukshall på Lagård. 
 
 
18.03.2013 Barn og unges kommunestyre 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Forslaget fra Lagård ungdomsskole fikk 22 stemmer. 
 
BUK-013/13 Vedtak: 
Barn og ugnes kommunestyre støtter C-sak fra Lagård ungdomsskole om bygging av 
flerbrukshall på Lagård. 
 
Saken fremmes for videre behandling. 
 
 

 



014/13: C-sak fra Rundevoll skole: Snurresklie i Egersundshallen  
 

Forslag til vedtak 07.03.2013: 
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Rundevoll skole om å få familiesklie i 
Egersundshallen.  
 
 
18.03.2013 Barn og unges kommunestyre 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Forslaget fra Rundevoll skole fikk 6 stemmer. 
 
 
BUK-014/13 Vedtak: 
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Rundevoll skole om å få familiesklie i 
Egersundshallen.  
 
Saken legges fram i referat til kommunestyret. 
 
 

 
015/13:  Spørsmål/orienteringer i Barn og unges 
kommunestyremøte 18.3.2013  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 08.03.2013: 
 
 

Forberedende BUK 11/3-2013 

 
Status C- saker fra 2012 
 
 
Ordføreren redegjør for tre C-saker fra foregående år : 
 
03/12 C-sak fra Eigerøy skole: Leirskoleordningen blir gjeninnført 
 
Pga kommunens økonomi har det ikke vært mulighet til å innføre leirskoleordningen igjen. 
 
06/12 C-sak fra Husabø ungdomsskole – lage badeplass og oppgradere stier 
 
Vei- og utemiljøavdelingen har vært sterkt underbemannet i det året som er gått, så de har 
dessverre ikke hatt tid til å starte opp. Men nå har vi vært så heldige at noen private har tatt tak i 
dette og startet oppgradering av stiene – det er en god begynnelse. Kiellandskogen er en 
fantastisk flott plass i nærområdet for Husabø og Rundevoll og det var et meget godt forslag 
som Husabø kom med i fjor. Det er viktig å legge til rette for utendørsaktivitet, spesielt når det 
ligger der rett utenfor stuedøren og venter på oss.   
 
12/12 C-sak fra Husabø skole – starter planlegging av utbygging på Husabø skole  
 



Nok en viktig sak som fikk flertall. Her er vi i gang. Kommunestyret har sagt klart fra at det nå 
må skje noe, og det vil det gjør. Det kommer modulløsning på plass der som dagens 
volleyballbane er og disse modulene blir øremerket barneskolen. Muligens må  u-skolen låne litt 
plass, men slik løpet er lagt opp nå med u-trinn på Rundevoll, skal det i utgangspunktet være 
nok plass på Husabø u også.  
 
 

Barn og unges kommunestyre 18. mars 2013 - spørsmål til 
ordføreren 
 
 

Fra Eigerøy skole: 
Spørsmål til ordføreren 

 

1) Når kommer det gang og sykkelsti ved Grautgramsen? 

 
Kommunen eier ikke det området hvor gang og sykkelstien skal gå, og må derfor få på plass en 
avtale med grunneierne. Dette jobber vi med nå, men det er usikkert når avtalen er på plass 

 

2) Kommer du på besøk til skolene? 

Ja svært gjerne, hvis dette er en invitasjon, så avtaler jeg med rektor om besøk en dag. Da tar 
jeg med varaordføreren og så kommer vi.  
 
Elevrådet ved Eigerøy skole 
 
 

Fra Grøne Bråden skole: 
Spørsmål til ordføreren. 
 
1) Kan du komme på besøk til skolen vår og inspisere mangler/ ting som bør forbedres og som 
vi ikke har penger til? 
 
Ja, som jeg sa til Eigerøy skole, vil jeg også komme på besøk til dere. Egentlig sier vi det slik at 
jeg tar med meg varaordføreren og så avtaler vi med rektorene og besøker alle skolene.   
 
 
2) Er det gøy å være ordfører? 
 
Ja det er veldig kjekt. Jeg blir glad hver morgen når klokka ringer og jeg kan stå opp og gå på 
rådhuset. Treffer mye folk. Får være med og ta avgjørelser og bestemme. Det kan til sine tider 
være tøft, men det er politikk å velge og prioritere. Har nå vært ordfører i 1 ½ år og gleder meg 
veldig til fortsettelsen. Det som også gjør det til en fornøyelse å være ordfører, er at jeg hele 
dagen er omgitt av fantastisk flinke folk som står på for at vi skal ha det godt i kommunen.  
 
 
3) Er det mulig å få et gangfelt på Tengs der man krysser veien over til Kosen 
 
Dette er en fylkesvei og det er Statens vegvesen (SVV) som har ansvar for denne veien. De har 
konkludert med at det er bedre at fotgjengere i det aktuelle området krysser vegen med full 
oppmerksomhet mot kjøretrafikken enn med redusert oppmerksomhet i et uheldig plassert 
gangfelt. De finner derfor å måtte avslå søknaden om gangfelt. 
 

 



Elevrådet ved Grøne Bråden skole 
 
 

Fra Helleland skole 
Spørsmål til ordføreren 

 
 

 De fleste elevene på Helleland skole tar skolebussen. Noen dager i uken er det få elever 
som skal hjem samtidig, da bruker busselskapet stor buss. Andre dager er det flere 
elever, men da brukes maxi-taxi. Noen elever får da ikke plass, slik at de må vente på 
skolen til taxien kommer tilbake på neste runde. Dette har vi prøvd å ta opp mange 
ganger, men det hjelper ikke. 

         SPØRSMÅL: Hva kan gjøres for å forandre dette ? 
 
Dette synes jeg rektor må ta tak i og det har Oddveig gjort. Jeg vet at det er avtalt et møte med 
busselskapet om to dager og jeg håper de kommer fram til noe fornuftig da. 
 
Elevrådet på Helleland skole  
 

 
Fra Hellvik skole  
Spørsmål til ordføreren 
 
Når får vi kunstgrasbane i Brunnmyra? 
 
Akkurat NÅR kan jeg dessverre ikke si, men jeg skulle ønsket jeg kunne si i morgen. Det legges 
ned veldig godt arbeid i idrettslaget og jeg vet at ønsket om kunstgress i Brunnmyra  er større 
enn på banen ved skolen. Da blir det også et litt større regnestykke som må gå i hop , men jeg 
er optimist og tror vi skal få det til med godt samarbeid med idrettslaget på Hellvik.  
 
Ved siden av skolen har vi et område (”skogen”) som brukes mye av barnetrinnet i friminuttene. 
Her ble det gravd for litt over 1 år siden, men de gjorde seg ikke ferdige. Det ligger hauger med 
stein, er groper i bakken og det er mye ”sorpe”.  
Når gjør Eigersund kommune ferdig gravearbeidet, og sår i skråningen?  
Vi har tidligere hatt et ønske om Tarzanløype i skogen, og vi lurer på om dette kan 
lages/eller klargjøres når gravearbeidene gjøres ferdig? 
 
Arbeidet gjøres ferdig til våren. På grunn av mange prosjekter som må gjøres ferdig, har vi ikke 
noen planer om Tarzanløype de nærmeste årene. Det er også et spørsmål om penger og 
ressurser til å vedlikeholde et slikt anlegg. 
 
 
 
Ved Hellvik skole har vi en grusbane. Banen er lite i bruk, og den gror igjen.  
Hvis det bygges kunstgrasbane i Brunnmyra er det ikke bruk for banen ved skolen.  
Hvis banen fjernes ønsker vi en BMX-bane på deler av banen. 
Hvorfor er det ingen som vedlikeholder banen og målene, og har Eigersund kommune en 
plan for hva banen skal brukes til i fremtiden? 
 
Forslaget om BMX-bane er bra. Men før vi sier noe endelig ja til det, må vi lande på sted for 
kunstgressbane på Hellvik. Det har vært et tema å plassere kunstgressbane ved skolen, mens 
andre mener at Brunnmyra er best. Dette må vi bestemme oss om først.  
 
Ved Hellvik bedehus må vi krysse veien når vi kommer fra skolen på fortauet, og skal til for 
eksempel skolebussen, bedehuset eller stasjonen.  



Hvorfor er det ikke gangfelt? 
 
Erfaringer viser at gangfelt i liten grad gir økt trafikksikkerhet. Undersøkelser foretatt av 
Transportøkonomisk Institutt (TØI) viser at oppmerking av gangfelt gjennomsnittlig fører til en 
økning i antall fotgjengerulykker på 28 %. Dette kan delvis forklares med at fotgjengere føler 
seg trygge når de krysser vegen i gangfelt, og dermed er mindre aktsomme. Bilistene derimot er 
ikke særlig mer aktsomme selv om det er oppmerket gangfelt. Undersøkelser viser også at 
mange kjørende ikke overholder vikeplikten for fotgjengere i og ved gangfelt.  
 
Det kan imidlertid være en løsning å anlegge et opphøyd gangfelt, noe som kan vurderes 
nærmere når kommunen i år skal revidere trafikksikkerhetsplanen 
 
 
Elevrådet ved Hellvik skole 

 
Fra Husabø ungdomsskole 
Spørsmål til ordføreren  
     
1) Det er så vidt vi vet bestemt at skateparken skal plasseres på Slettebø. 
Vet ordføreren noe om når vi kan vente den er på plass? 
 
Arbeidene med skateparken er nå påbegynt, og det forventes at den er ferdig ca. 10. mai 
 
 
2) På Husabø ungdomsskole har vi en skråning mellom ballbingen og gårdsplassen foran 
hovedinngangen. Vi skulle så gjerne hatt noen benker i denne skråningen, gjerne som en liten 
tribune hvor vi kunne sitte når vi har friminutt. Slik det er nå, kan skråningen ikke brukes til noe. 
Når det settes opp brakker og deler av skolegården forsvinner, kan vi samtidig få benker i 
skråningen slik at det blir mer trivelig ute i friminuttene? 

 
Dette bør vurderes i fbm. anlegging av brakkene.  For egen del sier ordføreren at det må vi 
klare å få til !!!! 
 
Elevrådet ved Husabø ungdomsskole 
 
 
 

Fra Husabø skole 
Spørsmål til ordføreren fra Husabø skole: 

 
 

1. Det har lenge vært snakk om å få på plass en skatepark i Egersund. Hvordan går det 
med disse planene?  
 
Skateparken skal etableres på Slettebø. Arbeidene med skateparken er nå påbegynt, og  
det forventes at den er ferdig ca. 10. mai 

 
 

2. Husabø skole trenger ny lekeplass. Lekeapparatene er utslitt, dissene er fjernet og 
gjerder og murer ødelagt. Blant annet har elevråd for to år siden sendt brev til 
kommunen (med kopi til ordføreren) om dette. FAU har også vært engasjert.. Vi har fått 
vite at vi står for tur når uteområdet i Husabø barnehage var ferdig.  Tidligere ble det 
sagt at vår nye lekeplass skulle være ferdig senest ved utgangen av 2012. Når kan vi 
regne med at lekeplassen vil bli oppgradert?   



 
På grunn av en lang periode med lav bemanning har vi vært nødt til å utsette flere 
prosjekter. Dette medfører at andre prosjekter forskyves i tid. Det arbeides nå med 
tekniske planer for en oppgradering av lekeplassen som ligger like ovenfor 
Tarzanløypen.  

 
Elevrådet ved Husabø skole 
 
 

Fra Lagård ungdomsskole 
Spørsmål til ordføreren 
  
Spørsmål 1: 
 
På Lagård ungdomskole har vi flere ganger stilt spørsmål om oppussing av både gymsal,  
skolekjøkken og kunst-og håndverksrommene.  
 
I flere år har vi fått beskjed om at skolekjøkkenet skal pusses opp, og har til og med ryddet ut av 
skap og skuffer ved årets slutt, fordi vi trodde på løftet om at kjøkkenet skulle pusses opp i løpet 
av sommeren. Dette påvirker også oppussing/ominnredning av formingsrommene, og hvordan 
det blir med disse rommene i framtiden.  
 
Vi har fått beskjed om at det er satt av penger til oppussing av kjøkkenet. 
 
I tillegg har vi spilt inn behovet for oppussing av gymsalen. Her er det ingen ting som er helt 
eller kan brukes i undervisningen. Det er direkte helsefarlig å bruke ribbevegger, tauverk osv.  
 
1. Hvorfor tar det så lang tid fra det gjøres et vedtak om utbedring til arbeidet settes i 
gang? Når det er satt av penger til dette, er det ikke en plan om når arbeidet starter? 

Bygget som inneholder skolekjøkken, formingsrom, sløyd m.m. er gammelt og har verket 
bygningsmessige- eller tekniske løsninger som tilfredsstiller dagens krav. 

Et alternativ kan være å ruste opp bygget, et annet alternativ kan være å sanere bygget og føre 
opp nytt. Før en tar stilling til hvilke alternativ som anbefales, må det foretas en 
kost/nyttevurdering hvor en også ser på fremtidig rombehov. Dette arbeidet vil starte opp våren 
2013.  

  
Spørsmål 2: 

Vi på Lagård ungdomskole synes at det går alt for mye tid til å lære to målformer, muntlig og 
skriftlig. Vi synes at det er bedre å konsentrere seg om en målform og bruke alle norsktimene til 
å bli bedre i bokmål, i stedet for å lære en ekstra målform som vi allikevel forstår. 

3. Kan ordføreren gjøre noe for å påvirke at skolene i Eigersund kommune kan velge å 
ha bare en målform i grunnskolen?  

Det er Stortinget som har bestemt at vi skal ha to språk i dette landet.   

Ordføreren var av samme oppfatning som elevene ved Lagård da han gikk på U-skolen. Nå i 
ettertid er jeg glad for at jeg lærte nynorsk. Det er et flott språk og vi snakker det selv. 
Ordføreren vil ikke ta noe initiativ for å endre på det.  

 



Elevrådet ved Lagård Ungdomsskole 

 

Fra Rundevoll skole: 
Spørsmål til ordføreren  
 
 
1)Hva består jobben din av og hva er den vanskeligste saken du har hatt?  
 

* Kontaktledd mellom politikere i kommunen og administrasjon 
* Være pådriver overfor administrasjonen for at de skal gjøre det som de 

folkevalgte har bestemt 
* Kontaktledd mellom mannen i gata og administrasjonen 
* Ta i mot folk og være med på møter 
* Profilere kommunen og drive reklame for kommunen 
* Lede møter i kommunestyret 
* stå for åpninger – klippe snorer 
* blir invitert til jubileer og holde taler der 
* hatt mange saker, vanskeligst og tyngst er budsjettsakene hvert år, men der er vi 

mange sammen 
* har trykket på i skateparksaken og lagt ned mye tid og arbeid i Eigestad – resultat 

25 mill i tilskudd fra Staten. 
 
 
 
 
2) Har dere tenkt på muligheten til å bygge ny ungdomsskole på Rinnan  
og la Husabø Barneskole overta arealene til Hus.U.? 
 
Det er under utarbeidelse en Skolebruksplan hvor en bl.a. skal vurdere fremtidig struktur for 
grunnskolen. I den forbindelse vil det være naturlig å ta stilling til om det skal etableres ny 
ungdomsskole på Rundevoll, i samlokalisering med Rundevoll skole, eller om det skal foretas 
utbygging på Husabø, hvor en ser på fremtidig rombehov for barne- og ungdomsskolen under 
ett. 
 
Skolebruksplanen skal være ferdig til behandling i kommunestyret i desember 2013, som 
innspill i forbindelse med budsjettbehandlingen. 
     
 
 
Elevrådet ved Rundevoll skole 
 
18.03.2013 Barn og unges kommunestyre 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
 
 
BUK-015/13 Vedtak: 
Det ble ikke fattet vedtak i saken. 


