
 

 

RISØR KOMMUNE 

Oppvekst og inkludering 

  

 

Referat barnas bystyre 2019   29.3.19 

Deltagere: 

Ordfører i Risør kommune  Per Lunden 

Politikere:  

Rådmann  Trond Aslaksen 

Kommunalsjef for oppvekst og inkludering Inger Bømark Linde 

Elevrepresentanter fra grunnskolene i Risør : 

Risør ungdomsskole: Vilda Windtwood, Sindre Slaatten Sollid, Tuva Hansen, Christian Jacobsen 

Risør barneskole:  Eline Refsland, Magnus Stenersen, Herman Byberg, Svein Even Gimre Pedersen, Sofia Kildahl, 

Ivar Henriksen, Louise Gregersen, Mari Sollie 

Hope oppvekstsenter: Anna Vatne, Chris Winther Christensen, Oda Backe Hudalen, Kim Elias Pedersen 

Enhetsleder Trine Lise Bergum 

Lærere: Terje Johan Carlsen, Mette Johansson, Camilla Gahrsen, Elin Eliassen 

 

1. Introduksjon ved Ordfører 

 Politikk er å prioritere og ta gode avgjørelser basert på kunnskap. Ordfører vektlegger 

det å lytte til andre mennesker. 

2. Presentasjon av elevene 

3. Presentasjon av politikere og administrasjon 

4. Hva skal til for at barn og unge vil bosette seg i Risør? 

 Ikke noe fancy leiligheter 

 Vil bo i et hvitt hus 

 Ikke for store forandringer 

  tradisjoner / festivaler- særlig trebåt/ trehusbyen må bevares 

 Gode og varierte jobbmuligheter 

 Transportmuligheter. 

 Flere muligheter/ ambisjoner- utfordrende å få jobb i Risør 

 Sørge for å bevare aktivitetene 
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 Bibliotek- frisvømming 

 Lokale aktiviteter i hele kommunen. 

 Gi god informasjon om aktivitetene i hele kommunen. 

 Gi innspill til idrettsrådet-  

 

5. Spørsmål til politikere og administrasjon 

Hope oppvekstsenter¨ 

Når kommer de i gang med byggefeltet ved siden av skolen?  

 Rådmann: Det kommer i gang denne våren 

Kan vi få bedre bussforbindelse til/fra Hope - sentrum?  

 Ansvar for bussforbindelsen er AKT og det er utfordrende å sette opp flere busser 
på grunn av kostandene relatert til dette 

 Mulig å søke alternative løsninger slik som samkjøring og undersøke tilsvarende 
opplegg som i Åmli 

 Risør barneskole:  

Elevrådet ved skolen ønsker en leksefri skole. Hva skal til for å få dette?  

 Forskjellige meninger om saken 

 Majoritet vil trolig ha leksefri skole 

 Kommunalsjef for oppvekst og inkludering er positiv til idéen om at leksene 

integreres i skoledagen. 

  Heldagsskole: Mulige logistikkproblemer med andre aktiviteter 

 Viktig med medvirkning fra alle involverte slik at vi har gode råd. 

 Varaordfører: Det hadde vært nyttig med  Foreldrepensum/foreldreguide 

 Elevene fra Risør barneskole fremmer en politisk sak om leksefri skole/noe utvidet 

skoledag. 

Vi ønsker at Risør skal bli en plastpose-fri by. Hvordan skal vi klare det?  

 Det har vært prøvd og har vist seg vanskelig. Det finnes andre tiltak som er vel 
så aktuelle i dagens kontekst. 
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 Risør ungdomsskole:  Nå har barn og ungdom streiket for miljøet. 

 Hva konkret har dere politikere tenkt å gjøre videre med dette her lokalt? (for 
eksempel. Knotter på fotballbanen, plastposefri by, søppeldunker, resirkulering)  

 Ordfører: Vi jobber med Risør fotballklubb for å finne bedre løsninger.  vi har 
begynt med elbil i kommunens drift 

 Flere ladestasjoner 

 Ombygging av bygg for å spare energi- enøk 

 Fotballklubben er nøye med å sørge for at gummikuler forblir på banen. 

Forslag til konkret miljøtiltak på skolene: 

Det tas initiativ for å legge til rette for resirkulering i klasserommene 

 Søndeled skole:  

Kan vi få forbedret busstilbudet i kommunen? 

Henviser til svar gitt til Hope oppvekstsenter angående dette. 

 Fattige barn. Kan kommunen gi penger til fattige barn slik at de kan være med på 
ulike fritidsaktiviteter?  

Ordning med fritidskort utredes. 

6. Fordelingen  av midlene på totalt kr 30000 ble slik: 

Søndeled: kr 4000 

Hope: kr 5000 

Risør barneskole: Kr 9000 

Risør ungdomsskole: Kr 12000 
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7. De faste midlene(Kr 20000) som enhetene får i henhold til 

rulleringsplanen går i år til Hope 

Rullering:  2019: Hope 

  2020: Søndeled 

   


