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EIGERSUND KOMMUNE
Barn og unges kommunestyre

MØTEINNKALLING

Utvalg: Barn og unges kommunestyre
Møtested: Egersund Arena
Dato: 26.03.2012 Tidspunkt: 08:30

Saksliste:
Sak nr. Sakstittel L

001/12 Fordeling av penger til skolenes B-saker

002/12 C-sak fra Eigerøy skole: Skatepark

003/12 C-sak fra Eigerøy skole: Leirskole

004/12
C-sak fra Grøne Bråden skole: Gatelys i stien fra Holanveien og ned bak 
sykehuset

005/12 C-sak fra Grøne Bråden skole: Nytt buss-skur merket Barneskole

006/12
C-sak fra Husabø ungdomsskole: Kiellandskogen - lage badeplass og 
oppgradere stier

007/12 C-sak fra Hellvik skole: Nytt dekke i ballbingen

008/12 C-sak fra Hellvik skole: Gatelys fra butikken Hellvik til Trosavigveien

009/12 C-sak fra Helleland skole: Undergang E39 ved Bens kafe

010/12
C-sak fra Lagård ungdomsskole: Oppussing av gymsal og svømmehall 
på Lagård

011/12
C-sak fra Lagård ungdomsskole : Krøllgress-dekke på Grusbanen ved 
Lagård ungdomsskole

012/12 C-sak fra Husabø skole: Utbygging av Husabø skole

013/12 C-sak fra Husabø skole: Skøytebane/skøytehall

014/12 C-sak fra Rundevoll skole: Lekeplassen i byen - opprustning

015/12 Spørsmål/orienteringer i barn og unges kommunestyremøte  26.3.2012

Egersund, 16. februar 2012

Leif Erik Egaas
Ordfører Helga Bode

Utvalgsekretær



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 15.03.2012
Arkiv: :FA-B41, FE-033
Arkivsaksnr.:
12/678
Journalpostløpenr.:
12/8772

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

Levekårsavdelingen
Levekårsstaben
Helga Bode
Konsulent
51 46 82 40
helga.bode@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
001/12 Barn og unges kommunestyre 26.03.2012

Fordeling av penger til skolenes B-saker
  

Sammendrag:
Barn og unges kommunestyre har fått innvilget kr 50.000,- fra Eigersund kommune i 2012.
Disse midlene fordeles etter innkomne ønsker og en presentasjon fra skolene.

Saksgang:
Midlene fordeles av barn og unges kommunestyre.

Rådmannens forslag til vedtak 15.03.2012:
1. Eigerøy skole innvilges kr 6.500,- til utgifter til forhøyet nett over ballbingen.
2. Grøne Bråden skole innvilges kr 5.000,- til innkjøp av 5 svipenner til sløyden.
3. Husabø ungdomsskole innvilges kr 6.000,- til innkjøp av 2 benker til bruk i 

skolegården. 
4. Hellvik skole innvilges kr 6.900,- som delbetaling til innkjøp av nytt lekeapparat.
5. Helleland skole innvilges kr 8.000,- som delbetaling til innkjøp av bordtennisbord ute.
6. Lagård ungdomsskole innvilges kr 6.000,- som delbetaling til innkjøp av volleyballnett 

og stolper.
7. Husabø skole innvilges kr 8.000,- til innkjøp av 2 i-pader.
8. Rundevoll skole innvilges kr 4.500,- til innkjøp av spill til elevkvelder.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
220487 B-sak fra Eigerøy skole - søknad om støtte forhøyet nett over ballbingen.

220491
B-sak fra Grøne Bråden skole - søknad om støtte til innkjøp av 5 svipenner til 
sløyden.

220498
B-sak fra  Husabø ungdomsskole - søknad om støtte til innkjøp av 2 benker til bruk i 
skolegården.

220503 B-sak fra Hellvik skole - søknad om støtte til innkjøp av nytt lekeapparat.
220505 B-sak fra Helleland skole - søknad om støtte til innkjøp av bordtennisbord ute.

220510
B-sak fra Lagård ungdomsskole - søknad om støtte til innkjøp av  volleyballnett og -
stolper.

220514 B-sak fra Husabø skole - søknad om støtte til innkjøp av 2 i-pader
220520 B-sak fra Rundevoll skole - søknad om støtte til innkjøp av spill til elevkvelder.



Saker til BUK fra Eigerøy skole.

B – saker.

Vi har i en del år nå hatt ballbinge i skolegården. Det er et problem at denne ligger ved myra, slik 
at  mange baller som går over nette, havner i myra. Det kan da være vanskelig å få tak i ballene 
igjen.
Vi søker derfor å få midler til å forhøye nettet over ballbingen.
Nettet vil bli levert av Egersund nett, til en pris av Kr. 6500.-
Inkludert i dette er materiale som vil gå med til å få dette på plass.

  

Vi søker BUK om kr 6500.- til dekking av utgifter til forhøyning av nett rundt ballbingen



B-sak                                                                          1. mars 2012

Grøne Bråden skole

Saken gjelder:
Vi har valgt nye svipenner til sløydsalen og til sløydundervisningen som vår B-sak.

Bakgrunn for valget: 
Etter mange års bruk av svipennene i sløydsalen på skolen er disse nå så slitt at de er 
ubrukelige og vi trenger å kjøpe inn nye. 

Hvorfor nye svipenner
Grøne Bråden skole er over 30 år gammel. Vi har en stor flott sløydsal som så og si 
alle elevene liker å jobbe i. I sløyden lærer vi å bruke verktøy og vi lager mye fint av 
materialene vi får jobbe med. En ting som er ekstra kjekt er å dekorere ting som vi 
har laget. Da bruker vi noe som heter svipenner. Svipennene i sløyden er nå så gamle 
og utslitte at de ikke virker lenger. 
Dette gjør at elevene ikke får dekorert arbeidet sitt fra sløydtimene.

Kostnad:
Vi ønsker støtte på kr. 5000 til innkjøp av  5 nye svipenner til sløyden.

Forslag til vedtak:
BUK støtter Grøne Bråden skole sin B-sak om innkjøp av 5 nye svipenner til 
sløydsalen. 

Elevrådet ved Grøne Bråden skole



B-sak 08.03.2012

Husabø ungdomsskole

Saken gjelder:
Nye benker i skolegården

Bakgrunn for valget:
 Vi har 5 benker vi kan sitte på og vi trenger flere
 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  



B-sak

Hellvik skole

Saken gjelder:
I år har elevene ved Hellvik valgt nytt lekeapparat. I fjor fikk skolen opparbeidet et område 
med ulike lekeapparater. De aller fleste av disse er rettet mot de yngre elevene på skolen.

Begrunnelse for valget:
Vi ønsker å installere et apparat som passer noe bedre for de litt eldre elevene.
Apparatet heter Vega Galaxy, og er en slags menneskelig snurretopp, der en må holde seg fast 
på toppen av en stang med ring rundt.

Det er mange elever som liker de apparatene vi har, og det nye apparatet vil gjøre tilbudet 
enda bedre.

Kostnad: 
Et slikt apparat koster kr 13.800.  Da elevrådet disponerer over noen midler, vil vi kunne ta 
halve beløpet, og søker derfor om støtte til denne anskaffelsen på kr 6.900,-



B-sak                                                                                                                                         08.03.12

Helleland skole

Saken gjelder:
Vi har valgt bordtennisbord ute som vår B-sak.

Bakgrunn for valget:
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. Mange synes bordtennis er kult. Det er noe 
alle elevene kan holde på med, både småskolen og mellomtrinnet. Det er også en aktivitet som barn 
og unge på Helleland kan få glede av etter skoletid. Mange samles i skolegården på ettermiddagene.

Hvorfor bordtennisbord ute:
 Mange elever vil bruke dette i friminuttene.
 Elevene vil få flere ting å gjøre i friminuttene.
 Dette er noe alle kan bruke.
 Barn og unge på Helleland vil ha glede av dette etter skoletid.

Kostnad:
Vi ønsker støtte på kr 8000,- som delbetaling på bordtennisbord ute.

Forslag til vedtak:
BUK støtter Helleland skole sin B-sak om delbetaling på kr 8000,- på bordtennisbord ute.

Elevrådet



B-sak Lagård ungdomsskole

Skolecup/-turnering i volleyball og håndball
Årlig er lagård ungdomskole med i en skolecup/turnering i fotball, sammen med andre skoler i 
Rogaland. Dette er veldig positivt og skjerper konkurranseinstinktet og solidariteten til egen skole.
Mange av elevene på Lagård ønsker å få til en liknende turenering eller cup med volleyball, og evt. 
i håndball. Dette kan være en turnering mellom skolene i kommunen, eller mellom bare noen 
skoler.

For å få til dette ønsker vi elever på Lagård å få opparbeidet en volleyball-bane, helst sandbane, 
med nett og stenger. Vi ønsker oss også flyttbare håndballmål, men dette får komme i neste 
omgang.

Argumenter for saken:
 Det er ikke alle elever som får delta i fotballturneringen
 Det er ikke alle elever som liker fotball best, men heller volleyball eller håndball
 Flere aktiviteter å holde på med i friminuttene, før og etter turnering
 Flere områder som vi kan bruke aktivt i gymtimene
 Skaper bedre samhold mellom elevene, på tverrs av trinnene

Økonomi: 
Selve banen/området vil vi søke FAU om å få opparbeidet på dugnad. Evt utgifter vil dekke/bane 
håper vi de kan dekke, eller vi kan søke skolen om dette.

Volleyballnett koster ca 2.000,-
Volleyballstolper koster pr par ca kr. 7.500,- hvis de skal holde noe ute.
Tilsammen blir dette en utgift på ca 9.500,-
Av disse ønsker elevrådet å søke skolen om 3.500,-, evt dekke dette av elevrådets eget budsjett.

Vi søker dermed BUK om kr. 6.000,-

Forslag til vedtak:
Bevilge 6 000,- til volleyballnett og -stolper til Lagård ungdomskole

Vennelig hilsen
Elevrådet på Lagård U.



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 2012

Kjøp av I-pad

Saken gjelder:

Vi ønsker gjennom BUK å skaffe to I-pader til skolen. Vi har en I-pad, og denne brukes mye. 

Det finnes mange gode Apper som kan brukes i undervisningssammenheng i forskjellige fag. 

Blant annet finnes flere gode til bruk i matematikk og geografi. Tre 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:

To i-pader koster ca 8000 kr

Forslag til vedtak:

BUK bevilger 8000 kr til I-pader til Husabø skole



BUK 2012

B-sak 

Rundevoll skole

Saken gjelder:
Spill og aktiviteter til elevkvelder.

Bakgrunn for valget:
Rundevoll skole satser på elevkvelder \ geburtsdagsfeiringer for hele klassen som en del av 
det å få til et godt klassemiljø , inkludere alle og å forebygge mobbing.
Vi ser det som viktig å ha spennende aktiviteter, spill og lignende å engasjere elevene med ,på 
disse kveldene.
Mange av spillene vi har i dag begynner å bli utslitt, mangler deler og det trenges også noe nytt 
og inspirerende.

Kostnad:
Wii-pakke m.2 kontroller og div spill som Just Dans , bilspill ,og sportspill  koster kr.2650,-
Brettspillene  Pop the pig, Alias , villkatten + Twister m.m. koster ca.1800,-
Til sammen en kostnad på ca kr.4500,-

Forslag til vedtak:
BUK støtter Rundevoll skole sin B-sak  om innkjøp av spill til elevkvelder for kr.4500,-
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato:  15.03.2012
Arkiv: :FA-D11
Arkivsaksnr.:
10/585
Journalpostløpenr.:
12/8789

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

Levekårsavdelingen
Levekårsstaben
Helga Bode
Konsulent
51 46 82 40
helga.bode@eigersund.kommune.no

      

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
002/12 Barn og unges kommunestyre 26.03.2012

C-sak fra Eigerøy skole: Skatepark
  

Sammendrag:
Det viser seg at det er mange som etter hvert ønsker en skatepark i kommunen. Dette 
forslaget støtter vi på Eigerøy skole.

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

Forslag til vedtak 15.03.2012:
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Eigerøy skole om en skatepark i kommunen.



5

Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato:  15.03.2012
Arkiv: :FA-A27
Arkivsaksnr.:
11/641
Journalpostløpenr.:
12/8794

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

Levekårsavdelingen
Levekårsstaben
Helga Bode
Konsulent
51 46 82 40
helga.bode@eigersund.kommune.no

      

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
003/12 Barn og unges kommunestyre 26.03.2012

C-sak fra Eigerøy skole: Leirskole
  

Sammendrag:
Det var tidligere lagt opp til leirskole for 6. trinn for skolene i Egersund. Vi ønsker at 
kommunen ser på muligheten til å innføre denne ordningen igjen.

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

Forslag til vedtak 15.03.2012:
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Eigerøy skole om at leirskoleordningen blir 
innført igjen.  
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato:  15.03.2012
Arkiv: :FA-Q02
Arkivsaksnr.:
12/685
Journalpostløpenr.:
12/8797

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

Levekårsavdelingen
Levekårsstaben
Helga Bode
Konsulent
51 46 82 40
helga.bode@eigersund.kommune.no

      

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
004/12 Barn og unges kommunestyre 26.03.2012

C-sak fra Grøne Bråden skole: Gatelys i stien fra 
Holanveien og ned bak sykehuset
  

Sammendrag:
Vi har valgt gatelys i stien fra Holanveien og ned bak sykehuset som C-sak
Mellom Holanveien og området ved Lagård sykehus er det elever som bruker en
gangsti både som skolevei og som snarvei i fritiden.

Denne stien ligger veldig mørkt til på vinteren og det er vanskelig å gå trygt der i
mørket. Det ville vært fint med noen gatelys langs denne grusbakken.

I tillegg til barn er det også voksne og eldre som bruker denne snarveien daglig.
Vi vet at denne saken har vært i BUK før uten å få gjennomslag, men behovet for
gatelys her er der ennå.

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

Forslag til vedtak 15.03.2012:
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Grøne Bråden skole om lys langs gangstien 
mellom Holanveien og området ved Lagård sykehus.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato:  15.03.2012
Arkiv: :FA-Q37
Arkivsaksnr.:
12/686
Journalpostløpenr.:
12/8801

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

Levekårsavdelingen
Levekårsstaben
Helga Bode
Konsulent
51 46 82 40
helga.bode@eigersund.kommune.no

      

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
005/12 Barn og unges kommunestyre 26.03.2012

C-sak fra Grøne Bråden skole: Nytt buss-skur merket 
Barneskole
  

Sammendrag:
Vi har valgt nytt buss-skur merket barneskole som C-sak
På Lagård er det elever fra 6 til 19 år som venter på buss hver dag etter skoletid.
Det er allerede en del buss-skur som er satt opp til å stå under i når det regner, men
det er for få til alle elevene og det er de store (ungdomsskoleelevene) som stille seg i
skurene. De små elevene må stå utenfor i regnet.
Hvorfor nye buss-skur merket «barneskole»
Det hadde vært fint hvis vi kunne fått et buss-skur som var merket barneskole eller
Grøne Bråden skole slik at også de yngre elevene får stå under i regnværet når de
venter på bussen.

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

Forslag til vedtak 15.03.2012:
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Grøne Bråden skole om nytt buss-skur 
merket Barneskole på Lagård.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato:  15.03.2012
Arkiv: :FA-D37
Arkivsaksnr.:
12/688
Journalpostløpenr.:
12/8804

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

Levekårsavdelingen
Levekårsstaben
Helga Bode
Konsulent
51 46 82 40
helga.bode@eigersund.kommune.no

      

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
006/12 Barn og unges kommunestyre 26.03.2012

C-sak fra Husabø ungdomsskole: Kiellandskogen - lage 
badeplass og oppgradere stier
  

Sammendrag:
Kiellandsskogen – lage badeplass og oppgradere stier

Alle som bor på Rundevoll har Kiellandsskogen som nærmeste nabo. Her er et nett av stier 
over alt. Og mange bruker området til turer og trim.

Tar du en tur i Kiellandsskogen nå, vil du se at stiene er fulle av ”sorpe”. Det gjør nok at 
mange som ellers kunne tenkt seg en tur, ikke tar turen de gjerne kunne hadde godt av for 
helsens skyld.

Elevrådet mener det hadde vært flott om stiene hadde blitt utbedret slik at de kunne bli gode 
å gå på også om høsten og vinteren.

I Kiellandskogen ligger Kiellandsmyra. Vi vet det har vært planer om å oppgradere myra til 
badeplass. Det hadde vært fantastisk om det hadde blitt noe av disse planene.

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

Forslag til vedtak 15.03.2012:
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Husabø ungdomsskole om å lage badeplass 
og oppgradere stier i Kiellandskogen.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato:  15.03.2012
Arkiv: :FA-D11
Arkivsaksnr.:
10/590
Journalpostløpenr.:
12/8805

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

Levekårsavdelingen
Levekårsstaben
Helga Bode
Konsulent
51 46 82 40
helga.bode@eigersund.kommune.no

      

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
007/12 Barn og unges kommunestyre 26.03.2012

C-sak fra Hellvik skole: Nytt dekke i ballbingen
  

Sammendrag:
Ballbingen på Hellvik skole er svært mye i bruk. Dette gjelder særlig i skoletida, 
men også på ettermiddags- og kveldstid er det mange som samles med ballspill 
der.
De siste årene har forholdene rundt ballbingen blitt mye bedre, da vi har fått 
belysning om kveldene, og er i ferd med å få ferdig et høyt nett rundt ballbingen.
Den er imidlertid snart 10 år gammel, og med så stor bruk slites kunstgresset i 
den ned, og det blir ujevnt underlag, delvis små hull.
Som nevnt er det mange av barn og ungdommer som bruker ballbingen ofte. Det 
er positive aktiviteter, og det er viktig at standarden på den holdes på et 
akseptabelt nivå. Derfor er det et sterkt ønske at banedekket oppgraderes og 
fornyes.

Vi er noe usikre på kostnaden til dette, men har erfart at det vil kunne ligge 
mellom 70.000 – ca 90.000kr. 

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

Rådmannens forslag til vedtak 15.03.2012:
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Hellvik skole som søker om støtte til 
oppgradering av ballbingen. 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato:  15.03.2012
Arkiv: :FA-Q02
Arkivsaksnr.:
12/689
Journalpostløpenr.:
12/8810

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

Levekårsavdelingen
Levekårsstaben
Helga Bode
Konsulent
51 46 82 40
helga.bode@eigersund.kommune.no

      

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
008/12 Barn og unges kommunestyre 26.03.2012

C-sak fra Hellvik skole: Gatelys fra butikken Hellvik til 
Trosavigveien
  

Sammendrag:
Dette har vært et ønske fra elevene på hellvik tidligere og, men vi bringer det opp 
enda en gang. Det er blitt enda mer aktuelt ettersom det legges til rette for 
utbygging av flere boliger langs denne veien, og dermed økende trafikk og farlige 
situasjoner langs en mørklagt vei.

Kostnaden for dette har vi dessverre ikke klart å finne ut.

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

Forslag til vedtak 15.03.2012:
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Hellvik skole om gatelys på strekningen fra 
butikken Hellvik til Trosavigveien. 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato:  15.03.2012
Arkiv: :FA-Q30
Arkivsaksnr.:
11/637
Journalpostløpenr.:
12/8813

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

Levekårsavdelingen
Levekårsstaben
Helga Bode
Konsulent
51 46 82 40
helga.bode@eigersund.kommune.no

      

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
009/12 Barn og unges kommunestyre 26.03.2012

C-sak fra Helleland skole: Undergang E39 ved Bens kafè
  

Sammendrag:
Vi har valgt undergang v/Ben`s cafè som vår C-sak.

Ved Ben`s cafè er der ingen fotgjengerovergang. Det er et sted hvor mange ferdes hver dag. 
På andre siden av veien ligger buss-skuret. Mange ungdommer tar skolebussen til Egersund 
her. 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.

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

Forslag til vedtak 15.03.2012:
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Helleland skole om undergang E39 ved Bens 
kafè.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato:  15.03.2012
Arkiv: :FA-C20
Arkivsaksnr.:
12/690
Journalpostløpenr.:
12/8822

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

Levekårsavdelingen
Levekårsstaben
Helga Bode
Konsulent
51 46 82 40
helga.bode@eigersund.kommune.no

      

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
010/12 Barn og unges kommunestyre 26.03.2012

C-sak fra Lagård ungdomsskole: Oppussing av gymsal og 
svømmehall på Lagård
  

Sammendrag:
Vi elever på Lagård ungdomskole ønsker veldig at både gymsal og svømmehall på Lagård 
snart blir pusset skikkelig opp.

Gymsalen på Lagård er veldig slitt og det er mye som mangler. Både bygget og utstyret 
(veggfast) er til stor risiko for oss elever. Flisete ribbevegger, halvråtne tauer, volleyballstativ 
og turnbom løsner fra festet og benker og bukker er slitne og flisete. Ganske ofte er det 
elever som henger seg opp i disse og skraper seg på og ødelegger seg i disse apparatene. 
Slik kan det ikke være og det frister lite med gymtimer i hallen.

I svømmehallen er det også fare for å skrape seg i ventiler og luker som spriker ut i 
bassenget.
I tillegg er det mye som mangler i garderobene, og dårlig utlufting av fukt gjør at det er rått i 
disse rommene. Mange av oss elever orker ikke å dusje på grunn av dette.

Det er jo kommunen som eier eiendommen og derfor burde oppussing av hallen og 
bassenget snart bli gjort noe med. Så lenge vi elever må ha gym, og svømmeopplæring er et 
krav, så bør det virkelig gjørs noe med dette. Vi kan heller ikke ha alle aktiviteter ute med det 
skiftende været vi har.
Det er også snakk om at elevene bør ha mer fysisk aktivitet i løpet av skoledagen/skoleuken, 
noe som fort kan gi et enda større press på bruken av hallen. 

Vi håper at Eigersund kommune enten kan hjelpe til med å finne egnede lokaler til en 
bowlinghall, og på den måten legge til rette for at et aktuelt firma kan tenke seg å starte opp 
et nytt bowlingtilbud i kommunen. Eller at et slikt tilbud tas med i planer for fremtidige 
idrettshaller/flerbrukshaller i kommunen.

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

Forslag til vedtak 15.03.2012:
Barn og unges kommuenstyre støtter C-sak fra Lagård ungdomsskole om oppussing av 
gymsal og svømmehall på Lagård.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato:  15.03.2012
Arkiv: :FA-D11
Arkivsaksnr.:
12/691
Journalpostløpenr.:
12/8825

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

Levekårsavdelingen
Levekårsstaben
Helga Bode
Konsulent
51 46 82 40
helga.bode@eigersund.kommune.no

      

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
011/12 Barn og unges kommunestyre 26.03.2012

C-sak fra Lagård ungdomsskole : Krøllgress-dekke 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 legge krøllgress-dekke på 
banen, dele den inn i flere småbaner og fotballglade ungdom i Eigersund ville fått et godt 
alternativ til Eik og Eiger sine baner.

Flere barn og unge kunne sparket fotball samtidig. Dette kunne også vært et bedre tilbud til 
de unge som ikke er medlem av en klubb, men som bare ville komme sammen og ha det 
gøy og sportslig. Det blir også flere familier som flytter til Langavannsfeltet og som trenger et 
skikkelig fotballbane i nærheten.
Så lenge det ikke ser ut til å bli noen flerbrukshall i området med det første, synes vi at dette 
er et godt alternativ.

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

Forslag til vedtak 15.03.2012:
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Lagård ungdomsskole om krøllgress-dekke 
på Grusbanen ved Lagård ungdomsskole.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato:  15.03.2012
Arkiv: :FE-614
Arkivsaksnr.:
11/635
Journalpostløpenr.:
12/8832

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

Levekårsavdelingen
Levekårsstaben
Helga Bode
Konsulent
51 46 82 40
helga.bode@eigersund.kommune.no

      

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
012/12 Barn og unges kommunestyre 26.03.2012

C-sak fra Husabø skole: Utbygging av Husabø skole
  

Sammendrag:

Dette er en C-sak som vi har hatt flere ganger tidligere i BUK. Helt til noe gjøres med skolen 

vår, kommer dette til å være en gjenganger. Husabø skole er den eldste av skolene i 

kommunen. Det er den største skolen i antall elever, men klasserommene er små. Det er 

trangt om plassen, og vi mangler både klasserom, grupperom og fellesarealer. Etter at noen 

klassetrinn har blitt delt på grunn av mange elever, har vi også mistet to datarom.

Vi mangler også en sal der vi kan samle elever og foreldre til felles arrangementer. Et amfi 

med en scene vil f. eks være til hjelp. Alle de andre skolene har egne gymsaler med scene 

og flere har også ulike andre rom der de kan samle mange.

Det er stort behov for slike rom på Husabø. Vi ber derfor om at BUK igjen støtter skolens 

ønske om at kommunen starter planlegging av utbygging på Husabø skole.   

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

Forslag til vedtak 15.03.2012:
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Husabø skole med ønske om at kommunen 
starter planlegging av utbygging på Husabø skole. 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato:  15.03.2012
Arkiv: :FA-D11
Arkivsaksnr.:
12/692
Journalpostløpenr.:
12/8836

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

Levekårsavdelingen
Levekårsstaben
Helga Bode
Konsulent
51 46 82 40
helga.bode@eigersund.kommune.no

      

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
013/12 Barn og unges kommunestyre 26.03.2012

C-sak fra Husabø skole: Skøytebane/skøytehall
  

Sammendrag:

          

Flere steder i landet er det laget skøytehaller. Andre steder er det laget skøyteis utendørs.

Å gå på skøyter er kjekt, men når man bor i Egersund, er det sjelden forholdene er særlig 

gode.

Vi på Husabø skole mener at det hadde vært fantastisk å ha en skøytehall/bane tilgjengelig.

Vi håper at BUK er enige i det. Vi ønsker å utfordre kommunen til å gjøre en utredning om 

plassering og økonomi med tanke på å få etablert et slikt tilbud en gang i framtiden.  

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

Forslag til vedtak 15.03.2012:
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Husabø skole om at kommunen utreder 
muligheten for et tilbud om skøytebane/skøytehall. 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato:  15.03.2012
Arkiv: :FA-D35
Arkivsaksnr.:
12/693
Journalpostløpenr.:
12/8838

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

Levekårsavdelingen
Levekårsstaben
Helga Bode
Konsulent
51 46 82 40
helga.bode@eigersund.kommune.no

      

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
014/12 Barn og unges kommunestyre 26.03.2012

C-sak BUK: Lekeplassen i byen - opprustning
  

Sammendrag:
Fikse\ oppdatere  lekeplassen i byen med nye apparater.

Lekeplassen i byen er et samlingspunkt for barn og foreldre i byen.
I dag er lekeplassen nedslitt og kunne trenge nye , spennende apparater.
Elevene på Rundevoll ønsker at barn i byen skal ha mulighet til å leke, bevege seg  og 
utvikle kroppen i trygge omgivelser.

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

Forslag til vedtak 15.03.2012:
Barn og unges kommunestyre støtter C-sak fra Rundevoll skole om å fikse/oppdaterte 
lekeplassen i byen. 



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak  

Dato:  16.03.2012 
Arkiv: :FE- 
Arkivsaksnr.: 
12/695 
Journalpostløpenr.: 
12/8861 

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

Levekårsavdelingen 
Levekårsstaben 
Helga Bode 
Konsulent 
51 46 82 40 
helga.bode@eigersund.kommune.no 

       
 
 
Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 
015/12 Barn og unges kommunestyre 26.03.2012 
 
 

 
 

Spørsmål/orienteringer i barn og unges 
kommunestyremøte  26.3.2012 
   
 

Sammendrag: 
Spørsmål/Orienteringer som kommer i møtet. 
 
Saksgang: 
Avgjøres av utvalget. 
  

 

Spørsmål/orienteringer i møtet 16.03.2012: 
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