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EIGERSUND KOMMUNE
Barn og unges kommunestyre

MØTEINNKALLING

Utvalg: Barn og unges kommunestyre
Møtested: Egersund Arena
Dato: 31.03.2014 Tidspunkt: 08:30  

Saksliste:
Sak nr. Sakstittel L

001/14 Fordeling av penger til skolenes B-saker

002/14 C-sak fra Eigerøy skole: Bowlinghall

003/14 C-sak fra Eigerøy skole: Varm mat på skolen

004/14
C-sak fra Grøne Bråden skole: Gatelys og gangsti/fortau på Gamle 
Eigerøyveien

005/14 C-sak fra Helleland skole: Undergang E39 i Helleland sentrum

006/14 C-sak fra Hellvik skole: Kantinedrift

007/14 C-sak fra Hellvik skole: Auditorium Hellvik skole

008/14 C-sak fra Husabø skole: Skøytehall i Eigersund

009/14 C-sak fra Husabø skole: Praktisk naturfag/naturfagrom

010/14 C-sak fra Husabø ungdomsskole: Ballbinge Husabø ungdomsskole

011/14
C-sak fra Husabø ungdomsskole: Utbedring av garderober/dusjanlegg i 
Egersundshallen

012/14
C-sak fra Lagård ungdomsskole: Flerbrukshall på grusbanen ved Lagård 
ungdomsskole

013/14 C-sak fra Lagård ungdomsskole: Smartboard til skolene

014/14
C-sak fra Rundevoll skole: Vei fra Lykkeliten barnehage til Rundevoll 
skole

015/14 Spørsmål/orienteringer i barn og unges kommunestyremøte 31.3.2014

Egersund, 21. mars 2014

Leif Erik Egaas
Ordfører Helga Bode

Utvalgsekretær
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 19.03.2014
Arkiv: :FE-033, TI-&76
Arkivsaksnr.:
14/604
Journalpostløpenr.:
14/9299

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
001/14 Barn og unges kommunestyre 31.03.2014

Fordeling av penger til skolenes B-saker
  

Sammendrag:
Barn og unges kommunestyre har fått bevilget kr 50.000,- fra Eigersund kommune i 2014.
Disse midlene fordeles etter innkomne ønsker og en presentasjon fra skolene.

Saksgang:
Midlene fordeles av barn og unges kommunestyre.

Forslag til vedtak 19.03.2014:
1. Eigerøy skole innvilges kr 8.500,- som delfinansiering av Smartboard tavle.
2. Grøne Bråden skole innvilges kr 5.000,- til innkjøp av nytt sceneutstyr til scenen i 

gymsalen på Grøne Bråden skole.
3. Helleland skole innvilges kr 6.000,- til innkjøp av bålpanne.
4. Hellvik skole innvilges kr 18.000,- som delfinansiering av 4 nye komfyrer til 

skolekjøkkenet.
5. Husabø skole innvilges kr 9.000,- til innkjøp av 2 fargeskrivere.
6. Rundevoll skole innvilges kr 4.200,- til innkjøp av fotballmål og ballvegger.
7. Lagård ungdomsskole innvilges kr 6.000,- som delfinansiering av 2 vanndispensere.   
8. Husabø ungdomsskole innvilges kr 9.000,- til innkjøp av 3 Ipader. 

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
332075 B-sak Eigerøy skole
332083 B-sak Grøne Bråden skole
332077 B-sak fra Helleland skole
332097 B-sak fra Hellvik skole
332069 B-sak fra Husabø skole
332100 B-sak Husabø ungdomsskole.doc
332090 B-sak fra Lagård ungdomsskole
332081 B-sak fra Rundevoll skole

 

Side 2 av 27



Eigerøy skole
pb 19, 4379 Egersund

tlf. 51 46 50 32       fax 51 46 50 35

e-mail: eigeroy.skole@eigersund.kommune.no

Eigerøy skole – B – sak BUK 2014

Smartboard har vært et ønske hos mange elever fra forskjellige klasser. 

Vi vet at BUK ikke kan gi oss alle pengene vi trenger, men vi håper og få et bidrag 
til smartboard tavle. Dette er fremtidens læremiddel, og vi håper på og få det til alle 
klassene på Eigerøy skole. 
Elevene får være aktive i timen. Smartboard gjør at elevene blir engasjert og de får 
prøve nye ting. Dette er en nyttig og god måte og lære på. 

I dag har vi smartboard på 1-3 trinn, og vi ønsker og utvide dette tilbudet til flere 
elever.

Vi har allerede prosjektor som vi kan bruke til smartboardtavla, så vi trenger bare 
tavla

Smartboard tavle: kr. 20.000.-

Vi søker om 8500 kr. Vi mangler 11500, men rektor har sakt at han skal hjelpe med 
det som vi mangler.
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B-sak                                                                   18. februar 2014

Grøne Bråden skole

Saken gjelder:
Vi har valgt  nytt sceneutstyr til Grøne Bråden skole vår som vår B- sak.

Bakgrunn for valget: 
Vi på Grøne Bråden skole har mange samlinger hvor elever bruker mikrofoner og 
kostymer. Vi har også en scene som vi har lyst å ha en lyskaster mot når vi opptrer. 

Hvorfor sceneutstyr?
Vi ønsker oss midler til sceneutstyr fordi det gjør det lettere å lage gode forestillinger 
på skolen vår. Slike forestillinger er kjekke å se på og det er veldig
gøy og opptre også. Derfor trenger vi mer utstyr slik at vi kan lage flere kjekke 
forestillinger og samlinger. 

Forslag til vedtak:
BUK støtter Grøne Bråden skole sin B-sak om  5000 kr til innkjøp av nytt sceneutstyr
til scenen i gymsalen på Grøne Bråden skole.

Elevrådet ved Grøne Bråden skole
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B-sak                                                                                                                                         21.02.14

Helleland skole

Saken gjelder:
Vi søker om 6000,- kr for å kunne kjøpe en bålpanne. Denne skal vi ha sammen med en lavo og 
lage en god uteplass i et område 200 meter fra skolen.

Bakgrunn for valget:
-  Alle elevene fra 1. til 7.trinn ønsker å være mer ute. Denne uteplassen kan brukes av alle elevene 
og i mange fag. Med en bålpanne vil vi få mulighet til å lage forskjellige typer mat. Vi kan prøve 
forskjellige oppskrifter og kanskje gjøre noen forsøk også. Der er forskjellige størrelser på 
bålpannene, men for at vi skal kunne bruke den mange sammen, ønsker vi den største. Vi må også 
regne med frakt.

Forslag til vedtak:
BUK støtter Helleland skole med 6000,- kr til innkjøp av bålpanne.

Elevrådet på Helleland skole 
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                                            Hellvik skole
  24.03.2014

      

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  Telefaks:  E-post:
Postboks 580 Sletteveien 29 51464830 51464831 hellvik.skole@eigersund.kommune.no
4379 Egersund 4375 Hellvik Hjemmeside:

http://hellvik.eigersundskolen.no    

B-SAK HELLVIK SKOLE

Nye komfyrer til skolekjøkken

Simen Svendsen presenterer:
- De fire komfyrene på skolekjøkkenet er mer eller mindre kaputt. 

o Ulik varme
o Uforutsigbare i steketid
o Mye mat blir brent

Begrunnelse:
- trengs for å lære seg å bruke komfyrer
- er mye brukt, også av andre
- stabilt utstyr er viktig for å lære seg å bruke det
- skolen er villig til å ta noe av kostnadene om en får midler til dette

Økonomi:
- en ny komfyr til dette bruket koster rundt 6000,- Vi har behov for fire.

Forslag til vedtak: 
Hellvik skole får 18000 kroner til innkjøp av nye komfyrer. Så håper vi at skolen bidrar 
med resten. 
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                                            Hellvik skole
  24.03.2014

      

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  Telefaks:  E-post:
Postboks 580 Sletteveien 29 51464830 51464831 hellvik.skole@eigersund.kommune.no
4379 Egersund 4375 Hellvik Hjemmeside:

http://hellvik.eigersundskolen.no    
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BUK 2014 B-sak  - Husabø skole

Fargeskrivere

Saken gjelder
Etter å ha vurdert mange ulike forslag, har elevrådet valgt å be BUK om 
støtte til innkjøp av to fargeskrivere. Vi har en god del pcer både på 
datarommet og i mediatek/klasserom, men muligheten for utskrift er i dag 
begrenset. Dessuten har elevene i dag kun mulighet for utskrift i svart-hvitt. 

Når vi skal finne stoff til montasjer, hefter eller illustrasjoner som skal limes 
inn i arbeidsbøkene eller på plakater, blir det både finere, tydeligere og mer 
lærerikt når dette kan skrives ut i farge.   

Økonomi
En god fargeskriver av typen i illustrasjonen nedenfor koster ca 4500 kr. Vi 
ber BUK om midler til inntil to slike skrivere.

Forslag til vedtak:

Buk bevilger 9000 kr til kjøp av printere ved Husabø skole

HP LaserJet Enterprise M551N
4.590,-
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Husabø ungdomsskole 

B-sak 2014

Nettbrett/Ipad

Ipad har lenge vært et ønske blant skolens elever og lærere. Å ha 
Ipad på skolen betyr mindre venting ved oppstart av 
datamaskiner. Det finnes et bredt utvalg av apper som kanskje 
kan hjelpe enkelte elever til å lære bedre. Appene kan også
brukes til ekstraoppgaver. Å ha Ipad kan også hjelpe 
elever/lærere til å slå noe raskt opp på internett. Ipad kan også
lett kobles opp mot en projektor slik at vi unngår venting på
oppstart av datamaskiner. 

Husabø ungdomsskole har i dag ingen nettbrett. De fleste 
ungdomsskolene i nærheten har Ipader. Vi ønsker å kunne tilby 
våre lærere og elever det sammen som andre ungdomsskoler.
Vi ønsker å skaffe oss tre Ipader. 
Den billigste Ipaden koster rundt 3000 kroner, altså søker vi 
herved om 9000 kroner i støtte fra BUK. 
Skolen har planer om å skaffe seg flere Ipader senere slik at vi 
kan ha disse tilgjengelig for lærere og elever.
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B-sak fra Lagård ungdomskole

Info:

Vi på Lagård ungdomskole ønsker og søke penger fra BUK til og kjøpe 
vanndispenser. 

Det finnes elever på Lagård ungdomskole som ikke spiser mat på skolen, fordi 
de synes det er tørt, kjedelig og lite varierende. Vi på lagård er veldig opptatt 
av og ha variert kosthold på skolen. Vi syntes det hadde vært veldig bra med 
litt forandring i hverdagen. 

En vanndispenser ville gitt oss muligheten til og spise varm mat på skolen. 

Selve dispenseren koster 4000. Skolen betaler alt for montering, fordi skolen 
synes det er et godt tiltak.

Argumenter

 Mer variert kosthold/mer muligheter til å spise annen mat
 flere elver vil spise om de kan ha med seg annen mat
 Sunt med kaldt vann
 Varm mat

Økonomi

1 vanndispenser koster 4000 kr. Vi ønsker å kjøpe 2 stk. for tilsammen 8000 
kr, for å få stor nok kapasitet til mange elever. 

Vi søker om 6000 kr fra BUK til og gjøre dette mulig for elevene. Elevrådet på 
Lagård bidrar selv med de siste 2000 kr. Skolen bidrar med monteringen.
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BUK 2014

B-sak 

Rundevoll skole

Saken gjelder:
Fotballmål til gymsal \ utebruk + 2 ballvegger til fotballspill i skolegården.

Bakgrunn for valget:
Fotballmålene i gymsalen er gamle ,meget slitt og ødelagt.
Målene blir mye brukt , også i forbindelse med utleie av gymsalen på kveldstid ( bl. a. av Eik 
småjenter\ smågutter).
De nye målene er sammenleggbare og lette og kan brukes både inne og ute.
Ballspill er svært populært og mål + ballvegger vil avlaste ballbingen .

Kostnad:
Fotballmålene vi ønsker oss i gymsalen koster kr. 699 pr.stk hos Tengesdal sport.
Fotballveggen koster kr. 1395
Dvs.en sluttsum på  699 x 2 + 1395 x 2= kr.4188 for mål og ballvegger.

Forslag til vedtak:
BUK støtter Rundevoll skole sin B-sak  om å kjøpe inn fotballmål og ballvegger for kr.4200

Elevrådet
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 20.03.2014
Arkiv: :FA-D11
Arkivsaksnr.:
11/634
Journalpostløpenr.:
14/9347

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
002/14 Barn og unges kommunestyre 31.03.2014

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 med det bowlinghall, men vårt ønske er ikke at 
kommunen skal drive med  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 møte sted for barn og unge. 
Samtidig som det også skal fenge blant småbarnsfamiliene.

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

Rådmannens forslag til vedtak 20.03.2014:
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Eigerøy skole 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. 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 19.03.2014
Arkiv: :FA-B44
Arkivsaksnr.:
14/606
Journalpostløpenr.:
14/9303

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
003/14 Barn og unges kommunestyre 31.03.2014

C-sak fra Eigerøy skole: Varm mat på skolen
  

Sammendrag:

Varm mat på skolen har vært et ønske hos mange elever. Det har kanskje ikke vært oppe i 
BUK så mange ganger før. 

Vi vet at mange barn og unge ikke får i seg nok næring i løpet av en skoledag. Dette gjør noe 
med konsentrasjonsnivået i klassene. Når barn og unge ikke får i seg nok næring klarer de 
ikke og få med seg all kunnskapen de får på skolen. 

Uten mat og drikke er skoledagen ikke like lett for alle. 

Vi ber om at kommunen skal gjøre noe med saken for å få varm og sunn skolemat til alle 
skolene i Egersund.
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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 19.03.2014:
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Eigerøy skole om at kommunen skal arbeide 
med å servere varm og sunn skolemat til alle skolene i Eigersund. 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 20.03.2014
Arkiv: :FA-Q21
Arkivsaksnr.:
14/607
Journalpostløpenr.:
14/9309

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
004/14 Barn og unges kommunestyre 31.03.2014

C-sak fra Grøne Bråden skole: Gatelys og gangsti/fortau på 
Gamle Eigerøyveien
  

Sammendrag:
Vi har valgt gatelys og gangsti/fortau på Gamle Eigerøyveien som vår c-sak.
Bakgrunn for valget:
På Gamle Eigerøyveien, delen mot Eigerøy bro er det partier langs veien som er
mørklagte og som har dårlige/dunkle gatelys. I tillegg skulle vi ønsket at veien ble
utredet for å se om det er mulighet for gangsti/fortau.
Hvorfor gatelys på Gamle Eigerøyveien?
Gamle Eigerøyveien har stor trafikk av myke trafikanter som gående og syklister på
vei til og fra Eigerøy. I perioder hvis tunnellen er stengt så er det direkte farlig for
myke trafikanter pga. meget stor trafikk til og fra Eigerøy.

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

Forslag til vedtak 20.03.2014:
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Grøne Bråden skole om utredning av Gamle 
Eigerøyvei og mulighet for bedre lys og gangsti/fortau.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 20.03.2014
Arkiv: :FA-Q12
Arkivsaksnr.:
14/608
Journalpostløpenr.:
14/9348

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
005/14 Barn og unges kommunestyre 31.03.2014

C-sak fra Helleland skole: Undergang E39 i Helleland 
sentrum
  

Sammendrag:
Vi har valgt undergang i Helleland sentrum som vår C-sak.

Bakgrunn for valget:
I Helleland sentrum er der ingen god måte å krysse veien. Det er et sted hvor mange ferdes 
hver dag. Veien vi må krysse er E39. Den er veldig trafikkert. 
Det er 60 sone på veien, men mange kjører mye fortere. Å krysse veien er farlig. 
De yngste elevene må ha følge av en voksen når de skal krysse veien.
Det hadde vært veldig bra hvis vi kunne krysse veien på en trygg måte. En undergang gjør 
det trygt for alle.

Forslag til vedtak:
BUK støtter Helleland skole sin C-sak om undergang i Helleland sentrum.

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

Forslag til vedtak 20.03.2014:
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Helleland skole om undergang ved E39 i 
Helleland sentrum. 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 20.03.2014
Arkiv: :FA-B44
Arkivsaksnr.:
14/609
Journalpostløpenr.:
14/9314

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
006/14 Barn og unges kommunestyre 31.03.2014

C-sak fra Hellvik skole: Kantinedrift
  

Sammendrag:
Kantinedrift

- flere skoler rundt om har kantine
- et godt grunnlag for gode matvaner
- sosialt og sunt
- ulike modeller. Husabø har salg av mat, en kan ha kantine noen dager eller en 

fullversjon der en selv smører på. Ogna skole har for eksempel et tilbud der hver elev 
betaler åtte kroner dagen for å smøre sin egen mat. Dette skjer i eget rom, og en 
assistent forbereder i lag med elever. Et slikt tilbud hadde det vært interessant å 
prøve ut. 

Begrunnelse:
- sunn mat gir gode matvaner
- å sitte sammen og spise har stor verdi, i stedet for på rekke og rad i et klasserom
- en slipper å styre med mat om morgenen (men de som vil ta med egen mat kan 

selvsagt det)
- alle spiser 
- utvalget blir mer variert enn i kjøleskapet hjemme
- påvirker konsentrasjonen og gir bedre læring: Mette elever lærer mer!

Økonomi:
- må utredes, men selve matsalget bør gå opp med innbetaling
- trenger ressurser til å oppgradere rom til kantine, og til å drifte den

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

Forslag til vedtak 20.03.2014:
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Hellvik skole om at det blir bevilget midler til 
å prøve ut fulltids kantinedrift i Eigersund kommune og at Hellvik skole skal prøve ut dette. 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 20.03.2014
Arkiv: :FE-614
Arkivsaksnr.:
14/610
Journalpostløpenr.:
14/9315

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
007/14 Barn og unges kommunestyre 31.03.2014

C-sak fra Hellvik skole: Auditorium Hellvik skole
  

Sammendrag:
Auditorium

Det trengs et fellesareal for alle på Hellvik skole. Det er nyttig i mange sammenhenger, og 
det hadde vært fantastisk med et auditorium. 

Begrunnelse: 
- viktig med et fellesareal
- vi kan være mer i lag
- flott for ulike arrangement, i skoletiden også DKS
- et behov for ulike lag og organisasjoner i bygda
- et behov for personalet på skolen

Økonomi:
- dyrt, men på sikt et ønske vi mener er viktig å ta med

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

Forslag til vedtak 20.03.2014:
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Hellvik skole om at bygging av auditorium på 
Hellvik skole blir tatt inn i skolebruksplanen.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 20.03.2014
Arkiv: :FA-D11
Arkivsaksnr.:
14/611
Journalpostløpenr.:
14/9316

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
008/14 Barn og unges kommunestyre 31.03.2014

C-sak fra Husabø skole: Skøytehall i Eigersund
  

Sammendrag:

Mange steder i Norge finnes det skøytehaller. Ishockey og annen aktivitet på skøyter er 

positive aktiviteter som mange drømmer om å kunne drive med. Det ligger i dag dårlig til 

rette å drive med skøytesport i Egersund.  Elevrådet ved Husabø skole ber BUK om støtte til 

å be kommunestyret om å utrede mulighetene for å få til en skøytehall i Egersund. Dette kan 

for eksempel kombineres med den allerede planlagte flerbrukshallen.   

Ulike former for skøytesport kan drives i alle aldersgrupper.  

   

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

Forslag til vedtak 20.03.2014:
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Husabø skole om at kommunestyret utreder 
mulighetene for en skøytehall i Egersund. 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 20.03.2014
Arkiv: :FA-A20
Arkivsaksnr.:
13/528
Journalpostløpenr.:
14/9317

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
009/14 Barn og unges kommunestyre 31.03.2014

C-sak fra Husabø skole: Praktisk naturfag/naturfagrom
  

Sammendrag:

Praktisk naturfag/naturfag rom.           

          

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 ha studert fysikk, kjemi og lignende.
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 20.03.2014:
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Husabø skole om at Eigersund kommune 
setter 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.

 

Side 20 av 27



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 24.03.2014
Arkiv: :FA-D11
Arkivsaksnr.:
14/612
Journalpostløpenr.:
14/9318

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
010/14 Barn og unges kommunestyre 31.03.2014

C-sak fra Husabø ungdomsskole: Ballbinge Husabø 
ungdomsskole
  

Sammendrag:
Høyt gjerde rundt ballbingen på Husabø ungdomsskole

Elevene på Husabø ungdomsskole ønsker seg høyt gjerde rundt ballbingen på Husabø 
ungdomsskole. Mange av elevene på Husabø ungdomsskole er glad i å spille fotball. Banen 
brukes i alle friminutt, og brukes mye på ettermiddagstid. Ved å få høyere gjerde rundt 
ballbingen forhindres ballen i å forlate banen. Det nåværende gjerde har liten funksjon, det er 
for lavt, ballen sparkes ofte langt av gårde.

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

Forslag til vedtak 24.03.2014:
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Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Husabø ungdomsskole om at det settes opp 
høyt gjerde rundt ballbingen på Husabø ungdomsskole. 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 24.03.2014
Arkiv: :FA-D11
Arkivsaksnr.:
14/613
Journalpostløpenr.:
14/9321

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
011/14 Barn og unges kommunestyre 31.03.2014

C-sak fra Husabø ungdomsskole: Utbedring av 
garderober/dusjanlegg i Egersundshallen
  

Sammendrag:
Husabø ungdomsskole ønsker en generell oppjustering av garderobeanlegget i 
Egersundshallen. Det er veldig fokus i media på å få elever til å dusje etter gymtimer. På
landsbasis ser vi at stadig flere ungdom nekter å dusje sammen på grunn av sterkt 
kroppspress, noen ungdommer vil ikke ha gym på grunn av dusjfasilitetene.
Vi på Husabø ungdomsskole ønsker oss skillevegger mellom dusjer i garderobene, vi ønsker 
oss tett tak i dusj, samt utbedring av fuktskader i garderober/dusj. Vi tror at flere elever vil 
dusje etter gymtimen dersom dusjene ble mer private og mer «hyggelige».

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

Forslag til vedtak 24.03.2014:
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Husabø ungdomsskole om en generell 
oppjustering av garderobeanlegget i Egersundshallen.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 20.03.2014
Arkiv: :FA-D11
Arkivsaksnr.:
13/534
Journalpostløpenr.:
14/9333

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
012/14 Barn og unges kommunestyre 31.03.2014

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

Sammendrag:
Lagård ungdomskole søker om å få bruke flerbrukshallen så mye som mulig i skoletiden på 
Lagård.

Gymsalen på Lagård er veldig liten og slitt, derfor søker vi om at kommunen skal bygge en 
ny flLerbrukshall nede på grusbanen. Vi vet at det er snakk om det fra før av og derfor søker 
vi ikke om penger til det, men spør om vi kan få bruke den i gymtimene våre.

Gymsalen vår er veldig gammel og farlig for elevene. Det meste av utstyret er slitt og 
ødelagt. En ny flerbrukshall hadde vært en flott mulighet til at elever på Lagård ungdomskole 
kan få en ny og bedre gymsal.

Flerbrukshallen kan også brukes på fritiden, kan dette være en fin mulighet for barn og unge 
i kommunen. Den kan også brukes sosiale arrangementer.

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

Forslag til vedtak 20.03.2014:
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Lagård ungdomsskole vedr. benyttelse av ny 
flerbrukshall på grusbanen på Lagård.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 20.03.2014
Arkiv: :FE-636
Arkivsaksnr.:
14/614
Journalpostløpenr.:
14/9340

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
013/14 Barn og unges kommunestyre 31.03.2014

C-sak fra Lagård ungdomsskole: Smartboard til skolene
  

Sammendrag:
Elevene på Lagård mener det er kjedelig, tungt og vanskelig å lære nye ting på skolen. For å 
hjelpe til med å få opp motivasjonen tenkte elevene på en smartboard i klasserommet som 
en erstatning for krittavle, whiteboard, lerret og overhead. Mange norske skoler har fått 
smartboard de siste årene og derfor mener elevene på Lagård at det er på tide at skolene i 
Egersund også får det. Det er ikke bare for elevene at det skal bli lettere, men det blir også 
lettere for lærere og lære bort.

En smartboard er en touchtavle, som er koblet til en PC. Det går an å skrive ting, lagre det 
og så ta det frem senere. Læreren slipper å slite seg ut på tavla. Læreren og elevene kan 
skrive med en spesiell tusj, eller bare med fingeren sin. Det går også an å bruke den som et 
lerrret, prosjektor, og kan ha kart på den. 

Argumenter
 Motivasjonen vil økes
 Mer spennende å lære
 Enklere for lærerene 
 Erstatter mye i klasserommet
 Sparer på kostnader til tusjer/kritt

Økonomi
Vi vet det er dyrt, men det vil hjelpe mange av elevene i hele Egersund hvis alle hadde fått
en smartboard i klasserommet. En smartboard koster omtrent 17.000 kr.

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

Forslag til vedtak 20.03.2014:
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak  fra Lagård ungdomsskole om innkjøp av 
smartboard til skolene i Eigersund.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 20.03.2014
Arkiv: :FA-Q14
Arkivsaksnr.:
14/617
Journalpostløpenr.:
14/9341

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
014/14 Barn og unges kommunestyre 31.03.2014

C-sak fra Rundevoll skole: Vei fra Lykkeliten barnehage til 
Rundevoll skole
  

Sammendrag:
Hvor står saken om vei fra Lykkeliten barnehage og opp til svingen rett før
Rundevoll skole?

Bakgrunn for valget:
Det har i årevis blitt sagt at det skal bygges en vei fra Lykkeliten barnehage og opp til 
Rundevoll skole.
Dette ville ha spart kommunen for en del skyssutgifter til Hestnes. I tillegg ville elevene hatt 
kort vei , noe som motiverer til å gå (sykle for de eldste), m.a.o. mosjon og frisk luft.
Hestnes bussen er i dag overfylt og mye krangling foregår her.
Er saken lagt bort, hva skjer?

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

Forslag til vedtak 20.03.2014:
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Rundevoll skole om å se på saken om vei fra 
Lykkeliten barnehage til Rundevoll skole.  
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 24.03.2014
Arkiv: :FE-
Arkivsaksnr.:
14/643
Journalpostløpenr.:
14/9662

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
015/14 Barn og unges kommunestyre 31.03.2014

Spørsmål/orienteringer i barn og unges 
kommunestyremøte 31.3.2014
  

Sammendrag:
Spørsmål/Orienteringer som kommer i møtet.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Spørsmål/orienteringer i møtet 24.03.2014:
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