Haugesund kommune
Ordføreren

INNKALLING TIL MØTE I BARNAS BYSTYRE 19. APRIL 2018 KL. 09:30
Følgende representanter kalles inn til Barnas bystyre 2018:
Representanter
1
Sondre Scheffler
2
William Rong Koppang
3
Mathias Korsedal Bua
4
Jonah Kolaas-Ramstad
5
Sander Bøe Veldt
6
Julie M. Kallevik
7
Ine Husevåg
8
Andreas Sjo Hansen
9
Line Tanberg Log
10
Marie Dahle Gjestland
11
Mathias Jensen Oldervoll
12
Zuzanna Maria Potulska
13
Halvard Eike-Laupsa
14
Håkon Åsbu
15
Ulrik Bøe
16
Birgitte Brinchmann Steen
17
Emily Hunter
18
Lea Bauer Nilsen
19
Helene Ingebrigtsen
20
Isayes A. Urge
21
Benny Nguyen
22
Gjertrud Stange Rasmussen
23
Henrik Hellesen
24
Mariell Johannessen
25
Vegard Hagen
26
Magnus Wåge Trulserud
27
Ellinor Christensen-Vikse
28
Gamaliel Mwamba Tshibala
29
Vedad Padanin
30
Dennis Merkesvik
31
Lea Marie Sandvik
32
Hannah Haftorsen Skjold
33
Frøya Størksen Kristensen
34
Mari Hjelmtveit Fjeldheim
35
Alanas Paulikas
36
Bjørn Oscar Thoresen
37
Sander Støle Djuvik
38
Johannes Førland Hagland
39
Veslemøy Brynjelsen
40
Olai Melkevik
41
Jens Engedal Eik
42
Magnus Odland
43
Gustav Leifsen
44
Selma Holm Alsaker
45
Eirik Nesheim Roseth
46
Charlotte Mæland
47
Brage Hugvik
48
Nikolai Saltvedt
49
Isak Waagaard Bjerke
Vennlig hilsen
Eli Håland
Sekretariatsleder

Besøksadresse
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Sentralbord
52 74 30 00
Telefaks
52 74 30 31

Bankgiro
3240.07.22020
Organisasjonsnr

E-postadresse
postmottak@haugesund.kommune.no
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SAK 1: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA BARNAS BYSTYRE 30 MARS 2017
Forslag til vedtak:
Protokollen godkjennes
(protokollen fra 2017, ligger vedlagt denne innkalling)

SAK 2: ALLE SKAL FÅ
2.1

Forslag fra Røvær skole:
Røvær skole ønsker å fordele likt på de ulike skolene + Breidablik Da blir beløpet likt fordelt på
skolene, og det synes vi er mest rettferdig. Små skoler kommer gjerne ikke like godt ut når beløpet
deles på antall elever.

Forslag til vedtak 120.000,2.2

Forslag fra Steinerskolen:
Det er nærmest blitt en tradisjon at mye av bevilgningen fra Barnas Bystyre går til fordeling på
skolene, noe fordelt likt på elevrådene og noe fordelt etter elevtall. Vi vil foreslå at ordningen blir
som i fjor, men med et litt lavere beløp.

Forslag til vedtak 100.000,2.3

Forslag fra Skåredalen skole
Skåredalen skole ønsker å fordele kr 100 000,- mellom skolene i kommunen. Fordelingen bør
være kr 4000,- til hver skole, og så fordele de resterende 40 000,- på antall elever på skolen

Forslag til vedtak 100.000,2.4

Forslag fra Brakahaug skole
De siste årene har deler av pengene blitt fordelt ut til hver enkelt skole. Det har vært en fin og
demokratisk ordning, der hvert elevråd og klassene på de forskjellige skolene, har fått deltatt i
prosessen med å bestemme hva pengene skal gå til. Da kan de kjøpes inn utstyr ol. etter hva hver
enkelt skole ønsker/trenger.
Dette mener vi har vært en veldig bra ordning og ønsker å opprettholde den
Forslag til vedtak:
Det deles ut 5.000,- kr til alle de 15 skolene i kommunen, resterende kr 25.000 ,- skal fordeles på
antall elever per skole. Totalt 100.000,- kroner

Forslag til vedtak 100.000,-

2.5

Forslag fra Solvang skole
De siste årene har hver skole fått en sum penger som de kan bruke på egen skole. Dette syns vi
er en god ordning, ikke minst med tanke på at alle skolene får penger. Vi på Solvang har på
denne måten fått kjøpe inn mange kjekke leker, skoledrakter, bordtennisbord, bålpanne og zipline,
for å nevne noe. Vi syns det bør være en grunnsum til hver skole, og at resten fordeles etter
elevtall.

2.5

Forslag fra Haraldsvang skole

Forslag til vedtak 125.000,Vi vil gjerne dele ut 5.000 kr til alle de 15 skolene i kommunen vår, vi ønsker også at Breidablikk
læringssenter inkluderes. Da kan elevrådet ved hver skole selv velge, hva de vil bruke pengene
til. Haraldsvang ønsker at resterende kr 75 000 ,- skal fordeles på antall elever per skole, da de
største skolene har større kostnader for å arrangere aktivitetsdager, investere i utstyr ol. enn
mindre skoler.
Med pengene som vi fikk tildelt i fjor har Haraldsvang blant annet investert i utstyr til skolekantine.
Vi har også kjøpt inn egen pc som styrer elevenes infoskjerm.
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Forslag til vedtak 150.000,2.6

Forslag fra Hauge skole:
Vi ønsker at det skal brukes 150.000,- kr på skolene. Der det fordeles 5000kr til alle de 14
skolene. Og de resterende 80.000,- kr skal fordels på antall elever per skole.

Forslag til vedtak 150.000,-

SAK 3: SKATTKAMMERET – Kirkens bymisjon
3.1

Forslag fra Røvær skole:
Elevrådet vil donere 50.000,- til Skattekammeret – Krikens bymisjon. Her kan alle låne ting gratis
og det er et godt tilbud for alle. Vi mener at detter også er med på å styrke fellesfølelsen.

Forslag til vedtak 50.000,3.2

Forslag fra Håvåsen skole:
Vi ønsker å gi 50.000kr til Skattkammeret. Arbeidet Kirkens Bymisjon gjøre er viktig for å sikre at
alle ungdommer har mulighet til å drive med ulike aktiviteter uavhengig av sosial og økonomisk
bakgrunn. Vi tror også dette kan være rus- og kriminalitetsforebyggende. Vi mener at mange av
ungdommene i Haugesund har det godt, og når vi sliter med å finne ut hva vi ønsker å bruke
pengene på er dette et tegn på at vi kanskje har det vi trenger. Derfor ønsker vi å gi disse
pengene videre til de som trenger dem mer.»

Forslag til vedtak 50.000,3.3

Forslag fra Steinerskolen:
Vi syns støtten til Skattkammeret bør opprettholdes og økes. Det som er gitt til nå er mest
symbolsk og ikke noe som monner.

Forslag til vedtak 50.000,3.4

Forslag fra Danielsen skole
Vi ønsker at Skattkammeret skal få mer ressurser til å kjøpe mer utstyr, ha lengre åpningstider,
og til å gjøres mer kjent i Haugesund. Mange har ikke hørt om tilbudet, og noen ressurser til å nå
ut til de som bor i Haugesund hadde vært bra. Dette gjelder både informasjon om at folk kan gi
utstyr til Skattkammeret, men også informasjon til de i byen som trenger å låne utstyr. Forslag til
bevilgning: 150.000 kr.

3.5

Forslag fra Brakahaug skole
Vi på Brakahaug skole ønsker å støtte prosjektet Skattkammeret som Kirkens Bymisjon står bak.
Skattkammeret vil gjennom utlån av gratis utstyr til sport og fritidsaktiviteter gi barn og unge flere
og bedre muligheter til en aktiv fritid. Det fungerer på samme måten som når du låner bøker på
biblioteket. Dette er et prosjekt som kommer alle barn og unge i Haugesund kommune til gode.
Dette vil føre til at alle, uavhengig av familiens inntekt, kan få prøve ulike aktiviteter. Slikt utstyr
er dyrt og skal de kunne tilby godt utsyr til mange, krever det stadig fornying av utstyret.

3.6

Forslag fra Hauge skole

Forslag til vedtak 150.000,-

Forslag til vedtak 100.000,Hauge skole ønsker at deler av pengene fra Barnas Bystyre skal gå til Skattkammeret, Kirkens
Bymisjon. Vi ønsker å styrke arbeidet til Kirkens Bymisjon slik at alle barn og unge skal få
mulighet til å delta i sports- og fritidsaktiviteter, uansett økonomisk og sosial bakgrunn.

Forslag til vedtak 50.000,-
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SAK 4: FORANDRINGSHUSET
4.1

Forslag fra Røvær skole:
Vi ønsker å støtt dette tiltaket med 30.000, det er viktig å inkludere flyktninger i det norske
samfunnet.

Forslag til vedtak 30.000,-

SAK 5: SKATEPARK
5.1

Forslag fra Rossabø skole:
Skateparken i byen har mange fine apparater, og vi i elevrådet på Rossabø skole mener at vi kan
bruke en del penger på å få f.eks. benker og border i området. Dette kan gjøre skateparken en fin
plass å være for både de som skater og alle andre i alle aldere. Vi setter av 60 000 til dette.

Forslag til vedtak 60.000,SAK 6: ZIPLINE
6.1

Forslag fra Rossabø skole:
Ziplinene i Vangen er en populær aktivitet for mange turgående og barn. Vi i elevrådet på
Rossabø skole synes at en litt lenger zipline i Djupadalen hadde vært veldig kjekt for både store
og små. Vi foreslår at det går an å lage en lang for de eldste og en litt mindre for de yngre, slik at
det blir kjekt for alle aldersgrupper. Vi foreslår at vi setter av 140 00 til dette.

Forslag til vedtak 140.000,-

6.1

Forslag fra Gard skole:
Vangen er et populært område for lek og rekreasjon. Elevrådet på Gard foreslår av Barnas bystyre
setter av 25 000,- til å sette opp en Zip-line i området til fri benyttelse. Vi tror at dette vil kunne
trekke enda flere til dette flotte friluftsområdet.

6.2

Forslag fra Solvang skole:

Forslag til vedtak 25.000,Zip-line er kjekt å få brukt om sommeren, både for store og små. Supert for de som liker fart og
spenning. Det er alltid kjekt med morsomme ting vi kan ha ute, sånn at barn og ungdom kommer
seg mer ut. Og i tillegg gjøre noe kjekt og spennende.

Forslag til vedtak 25.000,SAK 7: VANGEN
7.1

Forslag fra Saltveit skole:
I det siste har Vangen vært et populært område for barn og unge. Vi store barn og ungdommer
føler at det har blitt litt kjedelig i Vangen. Så vi har lyst på noe gøy for vår aldersgruppe. For
eksempel:
*Tarzanløype i vann og på land i Vangen.
*Styrkepark i Vangen.
*Zipline i Vangen
Vi vil ha en Tarzanløype, fordi det er veldig fornuftig. Tarzanløypen bør ha hinder i ulike nivåer. Vi
tror Vangen ville blitt, om mulig, et enda mer populært område. Det er viktig å tenke på sikkerhet i
utformingen av Tarzanløypen.
I Vangen er det allerede en lekeplass for de yngre, men ikke noe for oss ungdommer.
Dette forslaget blir et gratis alternativ for innbyggerne i byen og på Haugalandet.
Flere steder i verden har det kommet flere fastmonterte styrkeapparater i egne styrkeparker. Vi
ønsker oss dette, og det ville ha gjort at alle de som allerede bruker Vangen som et
treningsområde kan få en mer allsidig trening. Dette kunne også ufarliggjøre trening for dem som
føler et for sterkt press inne på treningssenter.
Zipline i Vangen kan inngå som en del av Tarzanløypen fordi det er moro for alle aldre, inkludert
voksne.
Vi foreslår at det brukes kr 200.000,- til å lage et aktivitetsområde som passer for ungdom/voksne
i Vangen.
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Forslag til vedtak 200.000,SAK 8: OPPRUSTING AV HOLLENDERHAUGEN
8.1

Forslag fra Steinerskolen:
Hollenderhaugen er i dag et nokså nedslitt område. Om det er vilje til det, kan det bli et flott
parkområde, som barn og ungdom kan bruke. Skal det skje, må området opprustes og
tilrettelegges for dette formålet. Vi kunne tenke oss å bruke midler øremerket til å få en plan for
fremtidig bruk, som tar spesielt sikte på å gjøre området til en park med muligheter for aktiviteter
for barn og ungdom.

Forslag til vedtak 50.000,-

SAK 9: BARNEAVDELINGEN PÅ HAUGESUND SYKEHUS
9.1

Forslag fra Gard skole:
Mange barn opplever å måtte ligge på sykehus i kortere og lengre perioder. Dette kan oppleves
som en vanskelig tid. Da kan det være en god ting hvis det er kjekke aktiviteter og leker å drive på
med mens en er innlagt på sykehus. Elevrådet på Gard foreslår å bruke 100 000,- til å skape
glede og trivsel for barn som ligger på sykehus i Haugesund.

Forslag til vedtak 100.000,SAK 10: BØKER SOM KAN RULLERE PÅ SKOLENE
10.1

Forslag fra Gard skole:
Flere av skolebibliotekene har lite utvalg av nye bøker. Det kan være vanskelig for mange elever å
finne kjekke bøker å lese. Hvis Folkebiblioteket hadde kjøpt inn noen kasser med bøker som
kunne rullere på skolene kunne det vært en god hjelp her. Det kan være lurt å ta med elever på
råd ved innkjøp. Det settes av 75 000,- til bokkasser i regi av Folkebiblioteket.

Forslag til vedtak 75.000,SAK 11: DJUPADALEN/TUFTELØYPE
11.1

Forslag fra Skåredalen skole:
Skåredalen skole ønsker å bruke kr 100 000,- til flere aktiviteter, bl.a. hinderløype i Djupadalen

Forslag til vedtak 100.000,-

11.2

•
•
•
•

Forslag fra Austrheim skole:
Vi på Austrheim skole ønsker å bruke 200 000 kr på en «Tufteløype».
Dette er en slags tur/trenings-løype, der du underveis kan stoppe på forskjellige tuftestasjoner. På
hvert stopp er det 2-3 forskjellige treningsapparater, med instruksjonstegninger av forskjellige
øvelser du kan gjøre.
Du kan selv velge om du vil jogge, gå eller løpe mellom de forskjellige stasjonene.
Vi fikk inspirasjon fra Danmark, der de hadde prøvd dette konseptet langs en kyststi. Vi syntes
konseptet virket veldig spennende. Tenk å nyte utsikten av vårt vakre kystlandskap mens du
trener 
Forslag til steder:
Rundt Skeisvannet (Da er det mulig å inkludere treningsapparatene ved HTG).
Djupadalen.
Langs kyststien (Fra Killingøy til Kvalsvik)
(Åpne for andre forslag)

Vi tror dette kommer til å bli brukt av skoleklasser, idrettslag, turgåere, joggere og andre. Dette tilbudet
tror vi kommer til å gjøre at flere vil få ha lyst til å trene og bruke de flotte naturområdene vi har i
Haugesund. Tilbudet gjør at flere kan trene variert, helt gratis.
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Forslag til vedtak 200.000,-

SAK 12: HAUGESUND SENTRUM
12.1

Forslag fra Danielsen skole
Tiltak for å skape et tryggere sentrum for barn og unge. Hver dag er mange barn og unge innom
Haugesund sentrum på ettermiddagstid. Noen fordi de bor i nærheten, noen for å besøke venner
eller benytte seg av byens tilbud, og noen for å bytte buss. For mange oppleves dette ubehagelig
og utrygt, fordi det befinner seg mange voksenpersoner der som oppleves utrygge. Vi ønsker at
Haugesund sentrum skal være et trygt sted for alle på ettermiddagstid, og ønsker derfor tiltak for å
få til dette. Det er vanskelig med vår sum å bevilge penger til faste tiltak i byen, men vi ønsker at
det bevilges penger til å kartlegge barn og ungdommers opplevelse av trygghet i byen, slik at
kommunen evt kan jobbe videre med forebyggende tiltak for å skape en trygg by for barn og
unge.

Forslag til vedtak 50.000,SAK 13: LEKEOMRÅDET PÅ GINA
13.1

Forslag fra Lillesund skole
Tiltak
1.
2.
3.
4.

(De ulike tiltakene er satt i prioritert rekkefølge.)

En stor ZIP-line; med montering og underlag 85.000,2 stk. fotballmål; 5 x 2 m. med nett 20.000,Et føysestativ (2-3 føyser) med underlag 40.000,En låsbar boks med leker (i hytta) som skoler/barnehager har tilgang til.
Samlet 145.000,-

5.000,-

Forslag til vedtak 145.000,13.2

Forslag fra Lillesund skole
Få kunstgress istedenfor grus på eksisterende fotballbane

Forslag til vedtak 200.000,-

SAK 14: KINODAG
14.1

Forslag fra Solvang skole
Subsidiert kinodag for alle skolene: 50.000,Å gå på kino er svært populært hos elever i alle aldre. Det er også blitt ganske dyrt etter hvert. Vi
ønsker derfor å bevilge kr. 75.000,- som kan gjøre billettprisen billigere på en kinodag for elever i
Haugesundsskolen

Forslag til vedtak 50.000,-

SAK 15: UNGDOMSROM – HAUGESUND SYKEHUS
15.1

Forslag fra Haraldsvang skole
Mange ungdommer i alderen 10 – 18 år må dessverre av ulike årsaker tilbringe ulik tid på
sykehuset. Flere av dem melder tilbake at dagene kan bli lange fordi det er et minimalt tilbud om
aktiviteter til denne aldersgruppen. Barneavdelingen er godt utstyrt med aktiviteter for de minste
barna men vår aldersgruppe synes ikke det er kjekt med bamser og lego. Vi vil derfor at det skal
kjøpes inn utstyr tilpasset ungdom. For eksempel abonnent på Netflix, HBO,Viaplay og bøker for
ungdom.Det bør også arrangeres fellesaktiviteter tilpasset ungdom. Vi ønsker at ungdomsrådet i
Helsefonna konfereres før innkjøp.

Forslag til vedtak 50.000,-
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FORSLAG TIL OVERSENDELSE TIL VOKSNE BYSTYRET.
Forslag fra Haraldsvang skole:
Skidag for alle
Flere skoler i Haugesund arrangerer en årlig skidag for sine elever. Dette er en aktivitet som alle
skoler burde gjeninnføre. Mange elever i norsk skole har av ulike årsaker ikke mulighet/anledning
til å oppleve den norske skigleden. Vi ber derfor om at bystyret igjen kan se på muligheten for å
bevilge penger til skolene, øremerket for denne aktiviteten.

Forslag til vedtak: Saken oversendes det voksne bystyret

Forslag fra Skåredalen skole:
1. Forbedre turstien til Vardafjellet
2. Oppgradering av lekeplasser i byen.

Forslag til vedtak: Sakene oversendes det voksne bystyret
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Haugesund kommune
Ordføreren

PROTOKOLL FRA BARNAS BYSTYRE 30. MARS 2017 KL. 09:30
Følgende representanter møtte til Barnas bystyre 2017:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
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49

Representanter
Nora Sandtorv
Maria Pedersen
Kasper Mokleiv Johnsen
Solveig Aarholm
Sondre Scheffler
Mathias S.J. Aasbøe
Anna Wahlberg
Maria Frøyland
Ole Elias Huse
Emil Askeland
Truls Storstein
Cecilie Kristoffersen
Mira Juve Lynge
Ingeborg Trætteberg
Håkon Åsbu
Vetle Vatnem
Andre Reinertsen
Lea Bauer Nilsen
Julie E. Talmo
Solveig Vig
Isayes A. Urge
Johan Waage-Trulserud
Marielle Johannesen Nielsen
Jon Oma Dahle
Henrik Hellesen
Hannah Elize Fielding Falch
Marion Haugland
Jonas Storesund
Vicky Tran
Vedad Padanin
Ellinor Christensen Vikse
Ulrikke Strønstad Eliassen
Ida Marie Døving
Ida Marie Knudsen Kvinnsland
Oda Brynjelsen
Sunniva Auestad Westman
Thorvald Hagland Børseth
Smilla Bogshamn
Magnus Odland
Thelma Aase
Kristian Olaisen
Hans Martin Steinsland Østensen
Zofia Richter
Tora Lofthus
Thea Dahl
Erlend Bakkevik Hauge
Per Båtsvik Ohm
Thomas F. Hagland
Vilde Hallquist

Skole
Austrheim skole
Austrheim skole
Austrheim skole
Austrheim skole
Austrheim skole
Brakahaug skole
Brakahaug skole
Danielsen skole
Danielsen skole
Gard skole
Gard skole
Gard skole
Gard skole
Haraldsvang skole
Haraldsvang skole
Haraldsvang skole
Haraldsvang skole
Haraldsvang skole
Hauge skole
Hauge skole
Hauge skole
Håvåsen skole
Håvåsen skole
Håvåsen skole
Håvåsen skole
Håvåsen skole
Lillesund skole
Lillesund skole
Lillesund skole
Lillesund skole
Lillesund skole
Rossabø Skole
Rossabø Skole
Rossabø Skole
Røvær skole
Røvær skole
Saltveit skole
Saltveit skole
Skåredalen skole
Skåredalen skole
Skåredalen skole
Skåredalen skole
Skåredalen skole
Solvang skole
Solvang skole
Solvang skole
Solvang skole
Steinerskolen
Steinerskolen

Fra administrasjonen møtte:
Lisbeth Bakkevig

Skolesjef

Besøksadresse
Rådhusgt. 66
Postadresse
Postboks 2160
5504 Haugesund

Sentralbord
52 74 30 00
Telefaks
52 74 30 31

Bankgiro
3240.07.22020
Organisasjonsnr

E-postadresse
postmottak@haugesund.kommune.no

Torgeir Haugen
Åse Narrevik Waage

Leder park og friluft
Politisk sekretariat

I tillegg møtte:
May Britt Vihovde
Jarle Utne-Reitan

Varaordfører
Kommunalråd

Barnas Bystyre 2017 har gjort følgende vedtak:

SAK 2: ALLE SKAL FÅ
Innstilling ble endret til: forslag til vedtak 130.000,Votering:
31 stemmer for den endrede innstilling mot 18 stemmer
Vedtak i Barnas bystyre 30.03.2017
- Barnas bystyret fordeler 130.000.- til alle skolene.
- Det deles 5.000 kr til alle de 15 skolene i kommunen vår, vi ønsker også at Breidablikk
læringssenter inkluderes. Da kan elevrådet ved hver skole selv velge, hva de vil bruke
pengene til. Barnas bystyre ønsker at resterende kr 55 000 ,- skal fordeles på antall
elever per skole.
SAK 8: SKATTKAMMERET
Saksprotokoll i Barnas bystyre 30.03.2017
Innstilling ble endret til 20.000,Enstemmig vedtatt i Barnas bystyre 30.03.2017
Barnas bystyre gir 20.000,- til Skattkammeret – Kirkens bymisjon. Barnas bystyre ønsker å
styrke arbeidet til Kirkens Bymisjon slik at alle barn og unge skal få mulighet til å delta i
sports- og fritidsaktiviteter, uansett økonomisk og sosial bakgrunn. I tillegg til å heve
trivsel blant barn og unge tror vi også dette kan fungere kriminalitets- og rusforebyggende.

SAK 5: «VANGEN»
Innstillingen fikk 30 stemmer og ble vedtatt.
Vedtak i Barnas bystyre 30.03.2017
Barnas bystyre vedtar å bruke 50 000,- på skifterom i Vangen.

Her følger hele protokollen fra møtet:
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SAK 1 : GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA BARNAS BYSTYRE 15 MARS 2016
Forslag til vedtak:
Protokollen godkjennes

Saksprotokoll i Barnas bystyre 30.03.2017
Enstemmig vedtatt
Vedtak i Barnas bystyre 30.03.2017
Protokollen godkjennes

SAK 2: ALLE SKAL FÅ
2.1

Forslag fra Solvang skole:
De siste årene har hver skole fått en sum penger som de kan bruke på egen skole. Dette syns vi
er en god ordning, ikke minst med tanke på at alle skolene får penger. Vi på Solvang har på
denne måten fått kjøpe inn mange kjekke leker, skoledrakter, bordtennisbord, for å nevne noe. Vi
syns det bør være en grunnsum til hver skole, og at resten fordeles etter elevtall.

Forslag til vedtak 150.000,-

Saksprotokoll i Barnas bystyre 30.03.2017
Saken ble trukket

2.2

Forslag fra Steinerskolen
Det er nærmest blitt en tradisjon at mye av bevilgningen fra Barnas Bystyre går til fordeling på
skolene, noe fordelt likt på elevrådene og noe fordelt etter elevtall. Vi vil foreslå at ordningen blir
som i fjor, men med et litt lavere beløp.

Forslag til vedtak 100.000,-

Saksprotokoll i Barnas bystyre 30.03.2017
Saken ble trukket

2.3

Forslag fra Brakahaug skole
Vi foreslår at det deles ut 4000 kr til hver skole totalt 60.000 kr pluss 40.000 kr fordelt på elevtall,
totalt 100.000 kr. Da kan hvert enkelt elevråd være med på å bestemme hvilke saker som er viktig
på deres skole.

Forslag til vedtak 100.000,Saksprotokoll i Barnas bystyre 30.03.2017
Saken ble trukket
2.4

Forslag fra Haraldsvang skole
Vi vil gjerne dele ut 5.000 kr til alle de 15 skolene i kommunen vår, vi ønsker også at Breidablikk
læringssenter inkluderes. Da kan elevrådet ved hver skole selv velge, hva de vil bruke pengene
til. Haraldsvang ønsker at resterende kr 125 000 ,- skal fordeles på antall elever per skole, da de
største skolene har større kostnader for å arrangere aktivitetsdager, investere i utstyr ol. enn
mindre skoler. Med pengene som vi fikk tildelt i fjor har Haraldsvang blant annet investert i en
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infoskjerm som er blitt svært populær. Vi har også kjøpt inn et kamera som vi har hatt med oss
på forskjellige aktiviteter som juleavslutning og som bruk til årboka som vi selv lager.

Forslag til vedtak 200.000,Saksprotokoll i Barnas bystyre 30.03.2017
Innstilling ble endret til: forslag til vedtak 130.000,Votering:
31 stemmer for den endrede innstilling mot 18 stemmer

Vedtak i Barnas bystyre 30.03.2017
- Barnas bystyret fordeler 130.000.- til alle skolene.
- Det deles 5.000 k r til alle de 15 skolene i kom m unen vår, vi ønsk er også at

Breidablik k læringssenter inkluderes. Da kan elevrådet ved hver skole selv velge,
hva de vil bruke pengene til. Barnas bystyre ønsker at resterende kr 55 000 ,- skal
fordeles på antall elever per skole.

2.5

Forslag fra Skåredalen skole:
Vi ønsker at det skal brukes 150000 kr på skolene. Der det fordeles 5000kr til alle de 14 skolene.
Og de resterende 80000 kr skal fordels på antall elever per skole.

Forslag til vedtak 150.000,Saksprotokoll i Barnas bystyre 30.03.2017
Saken ble trukket

2.6

Forslag fra Hauges skole
Vi på Hauge skole mener at alle skolene burde blir fordelt på alle de 15 skolene i kommunen vår,
da kan elevrådet på hver skole heller velge hva de vil bruke pengene på istedenfor att alle skolene
skal bli enige om en felles ting som alle pengene skal brukes på. Vi på Hauge skole kunne tenkt
oss disse pengene slikt att eleven skal ha mulighet til å kunne ta buss når elevene har gym i noen
av de første timene.

Forslag til vedtak 200.000,Saksprotokoll i Barnas bystyre 30.03.2017
Saken ble trukket, forslagsstiller støtter det endrede forslag 2.4

SAK 3: Barnas dag
3.1

Forslag fra Solvang skole:
Vi ønsker å få til en barnas dag, med ulike aktiviteter og konkurranser mellom skolene for 5. – 10.
klasse. Vi ønsker å leie HIL-banen til dette, noe vi vet er gratis. Vi ønsker at det skal settes ned en
komité med representanter fra alle skolene og gjerne 1-2 voksne. Disse kan sette opp en turnering
mellom skolene.
Aktiviteter kan være 60 meter, kast liten ball, lengdehopp, sekkeløp, eggeløp og kanonball. 1. – 4.
trinn kan ha turnering på egen skole.

Forslag til vedtak 50.000,-

Saksprotokoll i Barnas bystyre 30.03.2017
Saken ble trukket
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SAK 4: Grusbane ved Danielsen skole
4.1

Forslag fra Danielsen skole
Vi ønsker fotballbane på grusplassen rett ved siden av skolen vår i Skåredalen. Det vil gi oss
elever muligheter for å spille fotball i friminuttene, og det vil komme barn og unge i Skåredalen til
gode på ettermiddag og kveldstid. Det finnes fotballbaner i dalen fra før, men det er fremdeles stor
utbygging i området, så en fotballbane til vil være til stor glede for mange. Vi foreslår å sette av kr.
70.000 til dette.
Dersom dette er en for stor sak for barnas bystyre, foreslår vi den oversendt til Haugesund
Bystyre.

Forslag til vedtak 70.000,-

Saksprotokoll i Barnas bystyre 30.03.2017
Innstillingen fikk 2 stemmer og falt
SAK 5: «VANGEN»
5.1

Forslag fra Austrheim skole
Austrheim skole ønsker å bruke 200 000 nkr på en hinderløype i skogen i Vangen-området og en
vannhinderløype i Skeisvannet. Hinderløypen skal være for alle med ulik vanskelighetsgrad.
Vannhinderløypen kan brukes om sommeren. Den vil også ha ulike vanskelighetsgrader. Ved å
tilføre Vangen-området disse hinderløypene, vil det bli en enda bedre plass for barn og samtidig
bidra til at flere bruker det fantastiske området.

Forslag til vedtak 200.000,-

Saksprotokoll i Barnas bystyre 30.03.2017
Enstemmig vedtatt
Innstilling ble endret til 130.000,-

Vedtak i Barnas bystyre 30.03.2017
Den endrede innstilling fikk 11 stemmer og falt.

5.2

Forslag fra Saltveit skole
Saltveit skole sine elever har sett at «Vangen» har blitt et svært populært sted å oppholde seg for
barn og unge. Haraldsvang-området har en lekeplass for de minste, men vi som er eldre ønsker
også helårsaktiviteter vi kan drive med der. En «Tarzanløype» hvor man kan balansere eller en
zipline tror vi at mange hadde benyttet seg av og hatt stor glede av. Fastmonterte
styrketreningsapparater er noe som dukker opp i flere og flere større byer. Dette kan brukes hele
året av alle barna i byen.
Særlig når det er varmt i været fylles området kjapt av mennesker som har det kjekt i lag ved og i
vannet. Vi ønsker oss et supplement til stupetårnet og stupebrettet, og foreslår å kjøpe en
vanntrampoline.
Med stor aktivitet i et område følger det noen viktige behov. Sikkerhet er kjempeviktig, så
redningsutstyr må være lett tilgjengelig. Det er ikke nok søppeldunker og det mangler også
toaletter man kan bruke.
Vi ønsker at Barnas Bystyre skal bruke penger for å sørge for enda mer aktivitet i dette flotte
området året rundt.
Videre ønsker vi at de voksne i Bystyret får på plass redningsutstyr, toaletter og søppeldunker.

Forslag til vedtak 200.000,Saksprotokoll i Barnas bystyre 30.03.2017
Innstilling ble endret til 70.000,-

Vedtak i Barnas bystyre 30.03.2017
Den endrede innstilling fikk 20 stemmer og falt.
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5.3

Forslag fra Gard skole
Skifterom i Vangen:
Vi foreslår å bruke 50 000,- på skifterom i Vangen. Det er kjekt å kunne skifte uten at alle kan se
når du kler av deg. Vi tenker oss 5 enkle båser til dette. Det er ikke behov for tak eller oppvarming.

Forslag til vedtak 50.000,Saksprotokoll i Barnas bystyre 30.03.2017
Innstillingen fikk 30 stemmer og ble vedtatt.

Vedtak i Barnas bystyre 30.03.2017
Barnas bystyre vedtar å bruke 50 000,- på skifterom i Vangen.

5.4

Forslag fra Gard skole
Minigolfbane:
Vi foreslår å bruke 130 000,- på minigolfbane i Vangen. Denne kan ligge åpen til bruk. Alle som
skal bruke banen må ha med egne baller og køller. Vi tror at enda flere ville ha glede av å bruke
området hvis det kunne bygges en eller flere baner for minigolf. Vi kjenner ikke til at det finnes
andre slike baner i Haugesund. Kjekk aktivitet for hele familien!

Forslag til vedtak 130.000,Saksprotokoll i Barnas bystyre 30.03.2017
Saken ble trukket

SAK 6: Alpindag
6.1

Forslag fra Steinerskolen
Sponsing av alpindag
En skibuss – dvs. dagstur med heiskort – til Røldal eller Sauda koster 460 kr. For noen er dette
dyrt, spesielt om leie av utstyr kommer i tillegg. Det kunne vært fint om BB kunne sponse en
dagstur med f.eks. 200 kr. Vi foreslår at det blinkes ut to helger mellom vinterferie og påske, der
dette er et tilbud til alle unge fra 12 til 16 i Haugesund. Med 100.000 kr til fordeling, ville inntil 500
kunne benytte dette tilbudet. Det må da legges ut et visst antall ”BB-billetter” i hver skibuss de
aktuelle helgene, slik at busselskapene hadde kontroll med dette og fikk refusjon fra kommunen.

Forslag til vedtak 100.000,-

Saksprotokoll i Barnas bystyre 30.03.2017
Saken ble trukket

SAK 7: LEKEAPPARATER I BYPARKEN
7.1

Forslag fra Rossabø skole
Vi på Rossabø skole ønsker å bruke de 200.000kr på lekeapparater i Byparken, fordi vi ønsker at
flere skal bruke Byparken og at alle kan ha det gøy der. F.eks kan vi ha klatrestativ, slengtau, Zipline, trampolinepark eller andre ting som gjør det kjekt å være der.

Forslag til vedtak 200.000,-

Saksprotokoll i Barnas bystyre 30.03.2017
Innstilling ble endret til 130.000,-
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Vedtak i Barnas bystyre 30.03.2017
Den endrede innstilling fikk 13 stemmer og falt.

SAK 8: SKATTKAMMERET
8.1

Forslag fra Håvåsen skole
Håvåsen skole ønsker at deler av pengene fra Barnas Bystyre skal gå til Skattkammeret, Kirkens
Bymisjon. Vi ønsker å styrke arbeidet til Kirkens Bymisjon slik at alle barn og unge skal få mulighet
til å delta i sports- og fritidsaktiviteter, uansett økonomisk og sosial bakgrunn. I tillegg til å heve
trivsel blant barn og unge tror vi også dette kan fungere kriminalitets- og rusforebyggende.

Forslag til vedtak 100.000,Saksprotokoll i Barnas bystyre 30.03.2017
Innstilling ble endret til 20.000,Enstemmig vedtatt i Barnas bystyre 30.03.2017
Barnas bystyre gir 20.000,- til Skattkammeret – Kirkens bymisjon. Barnas bystyre ønsker å
styrke arbeidet til Kirkens Bymisjon slik at alle barn og unge skal få mulighet til å delta i
sports- og fritidsaktiviteter, uansett økonomisk og sosial bakgrunn. I tillegg til å heve
trivsel blant barn og unge tror vi også dette kan fungere kriminalitets- og rusforebyggende.

8.2

Forslag fra Brakahaug skole
Vi på Brakahaug skole ønsker å støtte prosjektet Skattkammeret som Kirkens Bymisjon står bak.
Skattkammeret vil gjennom utlån av gratis utstyr til sport og fritidsaktiviteter, gi barn og unge flere
og bedre muligheter til en aktiv fritid. Det fungerer på samme måten som når du låner bøker på
biblioteket.
Dette er et prosjekt som kommer alle barn og unge i Haugesund kommune til gode. Dette vil føre
til at alle, uavhengig av familiens inntekt, kan få prøve ulike aktiviteter. Slikt utstyr er dyrt og skal
de kunne tilby godt og moderne utstyr til mange, krever det stadig fornying og utskifting av
utstyret.

Forslag til vedtak 100.000,Saksprotokoll i Barnas bystyre 30.03.2017
Innstilling ble trukket, og forslagsstiller støtter den endrede innstilling i sak 8.1

SAK 9: DJUPADALEN
9.1

Forslag fra Gard skole
Forbedring av klatreparken ved Djupadalen:
Vi foreslår å bruke 20 000,- på forbedring av klatreparken ved Djupadalen. Denne er populær, og
det er kjekt hvis vi kan videreutvikle den.

Forslag til vedtak 20.000,-

Saksprotokoll i Barnas bystyre 30.03.2017
Saken ble trukket
9.2

Forslag fra Skåredalen skole:
Vi ønsker at det skal brukes 50000 kr til utstyr i Djupadalen. Det vi ønsker pengene skal gå til er:
•
•

Stupebrett
Hinderløype

Forslag til vedtak 50.000,-
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Saksprotokoll i Barnas bystyre 30.03.2017
Innstillingen fikk 5 stemmer og falt.
SAK 10: UTSIKTSKIKKERT RØVÆR SKOLE
10.1

Forslag fra Røvær skole
Elevene på Røvær skole ønsker å legge frem en sak. De ønsker å få penger til en utsiktskikkert,
som skal settes på Røværs høyeste punkt, Bråvarden!
Det er et ønske å få en kikkert, som kan brukes til å se utover landskapet med. Bråvarden ble
under andre verdenskrig brukt som et utsiktspunkt av tyskerne og herfra har en god oversikt.
Kikkerten vil kunne sees i sammenheng med historien, men også være til glede for
leirskoleelever, fastboende, barnehager, turister og andre tilreisende.

Forslag til vedtak 25.000,Saksprotokoll i Barnas bystyre 30.03.2017
Innstillingen fikk 17 stemmer og falt.
SAK 11 HOLLENDERHAUGEN
11.1

Forslag fra Lillesund skole
Stort sjakkbrett med brikker på Hollenderhaugen. Det må ses i sammenheng med planlagt
«Nærmiljøanlegg» i området. Det planlegges en lekeplass med flere mulige aktiviteter. I et slikt
miljø vil det også passe godt med et stort utendørs sjakkbrett.
Kostnad: Ca. 10.000 alt etter hvilket underlag som kreves.

Forslag til vedtak 10.000,Saksprotokoll i Barnas bystyre 30.03.2017
Saken ble trukket

SAK 12 FOTBALLBINGE PÅ «DROPSEN»
12.1

Forslag fra Lillesund skole
Dette området er i dag en grusplass uten stor aktivitet. Elevrådet ved Lillesund skole tror at en
fotballbinge i dette området kan bli brukt av mange. Det er i nærområdet til skolene i sør og er
sentrumsnært, slik at alle kan benytte seg av det.
Kostnad: ca. 600.000,Elevrådet ved Lillesund skole foreslår at 190.000 av Barnas bystyre brukes til dette formålet.
I tillegg kommer elevrådet med et oversendelsesforslag til det ordinære bystyret om å dekke den
øvrige kostanden på ca. 400.000,-

Forslag til vedtak 190.000,Saksprotokoll i Barnas bystyre 30.03.2017
Saken ble trukket
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Forslag oversendelse til bystyret:
Fra Saltveit skole
«TRYGG SKOLEVEI I SYKKELBYEN HAUGESUND»
Forslag fra Saltveit skole
Trygg skolevei:
De aller fleste av våre snart 120 elever må ta buss til skolen for å komme seg trygt fram. Haraldsvang
ungdomsskole har også elever som bor i vår skolekrets. Et sterkt ønske fra elevene er å ha mulighet for å
kunne sykle til og fra skolen. I flere år har det blitt bygget på et stort veianlegg nord i byen og enorme
stein-masser er lagret langs veien. Vi har en idè om at disse massene kunne vært brukt til å lage den lille
kilometeren med sykkel- og gangsti som mangler for å komme trygt fram mellom Saltveit skole og
Kopphaug/Høgastøl.
Vi krever også at skoleveien mellom Hagland og Saltveit sikres, hvor det er 80 km/t i det minste kan få et
fortau. Veien er livsfarlig og noe må gjøres!
Vi ønsker at denne saken oversendes Bystyret i Haugesund for videre behandling.
Forslag til vedtak: Saken oversendes det voksne bystyret
Enstemmig oversendt.
Forslag fra Haraldsvang skole:
Haraldshallen må oppgraderes NÅ!!!
Vi på Haraldsvang synes at Haraldshallen MÅ pusses opp umiddelbart. Det har vært flere skoler som har
ønsket det samme i flere år. Mange skoler bruker Haraldshallen til svømmeopplæring, men vi på
Haraldsvang som bruker den til gym og svømming hver dag. Vi forstår selvsagt at kostnadene ved full
oppussing er enorme, men daglig vedlikehold som blant annet lys, papir og såpe bør kunne la seg gjøre
uansett slik at vi faktisk skal kunne gå på do og dusje etter gymtimer.
Forslag til vedtak: Saken oversendes det voksne bystyret
Enstemmig oversendt.
Oppgradering av sti langs Skeisvannet
Skeisvannet er et fantastisk flott turområde for byens befolkning. Elevene på Haraldsvang skole ønsker at
det skal settes opp lyktestolper på stien nærmest vannet. Dette kan gjøre at byens befolkning kan benytte
stien hele døgnet og ikke bare mens det er lyst.
Forslag til vedtak: Saken oversendes det voksne bystyret
Enstemmig oversendt.
Forslag fra Skåredalen skole
Lekeplassene
Vi ønsker flere eller vedlikehold av lekeplassene i Haugesund.
Fotballbanene
Vi ønsker vedlikehold av fotballbanene i Haugesund.
Forslag til vedtak: Saken oversendes det voksne bystyret

Enstemmig oversendt.
Forslag fra Lillesund skole
Fotballbinge på «Dropsen»
Dette området er i dag en grusplass uten stor aktivitet. Elevrådet ved Lillesund skole tror at en fotballbinge
i dette området kan bli brukt av mange. Det er i nærområdet til skolene i sør og er sentrumsnært, slik at
alle kan benytte seg av det.
Kostnad: ca. 600.000,-
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Elevrådet ved Lillesund skole foreslår at 190.000 av Barnas bystyre brukes til dette formålet.
I tillegg kommer elevrådet med et oversendelsesforslag til det ordinære bystyret om å dekke den øvrige
kostanden på ca. 400.000,-

Forslag til vedtak: Saken oversendes det voksne bystyret

20 stemmer for oversendelse – 29 stemmer mot, blir ikke oversendt.
Barnas bystyre 2017 vedtar følgende oversendelser til Haugesund bystyre:
«TRYGG SKOLEVEI I SYKKELBYEN HAUGESUND»
Forslag fra Saltveit skole
Trygg skolevei:
De aller fleste av våre snart 120 elever må ta buss til skolen for å komme seg trygt fram.
Haraldsvang ungdomsskole har også elever som bor i vår skolekrets. Et sterkt ønske fra elevene
er å ha mulighet for å kunne sykle til og fra skolen. I flere år har det blitt bygget på et stort
veianlegg nord i byen og enorme stein-masser er lagret langs veien. Vi har en idè om at disse
massene kunne vært brukt til å lage den lille kilometeren med sykkel- og gangsti som mangler for
å komme trygt fram mellom Saltveit skole og Kopphaug/Høgastøl.
Vi krever også at skoleveien mellom Hagland og Saltveit sikres, hvor det er 80 km/t i det minste
kan få et fortau. Veien er livsfarlig og noe må gjøres!
Vi ønsker at denne saken oversendes Bystyret i Haugesund for videre behandling.

Forslag fra Haraldsvang skole:
Haraldshallen må oppgraderes NÅ!!!
Vi på Haraldsvang synes at Haraldshallen MÅ pusses opp umiddelbart. Det har vært flere skoler
som har ønsket det samme i flere år. Mange skoler bruker Haraldshallen til svømmeopplæring,
men vi på Haraldsvang som bruker den til gym og svømming hver dag. Vi forstår selvsagt at
kostnadene ved full oppussing er enorme, men daglig vedlikehold som blant annet lys, papir og
såpe bør kunne la seg gjøre uansett slik at vi faktisk skal kunne gå på do og dusje etter gymtimer.

Oppgradering av sti langs Skeisvannet
Skeisvannet er et fantastisk flott turområde for byens befolkning. Elevene på Haraldsvang skole
ønsker at det skal settes opp lyktestolper på stien nærmest vannet. Dette kan gjøre at byens
befolkning kan benytte stien hele døgnet og ikke bare mens det er lyst.

Forslag fra Skåredalen skole:
Lekeplassene
Vi ønsker bedre vedlikehold av lekeplassene i Haugesund.
Fotballbanene
Vi ønsker bedre vedlikehold av fotballbanene i Haugesund.

Møte slutt kl 11:50

Arne- Christian Mohn
Ordfører
Eli Håland
sekretariatsleder
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