RISØR KOMMUNE
Enhet for omsorgstjenester

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
VIDEREGÅENDE OPPLÆRING- Risør
v/Kristin Siwers
Postboks 788 Stoa
4809 ARENDAL

Vår ref:

2012/1608 /EEV

Deres ref:

Arkiv:
Løpenr.:

C14
6542/2018

Dato:

20.04.2018

Referat fra Barne- og ungdomsråd 16. april 2018
Tid: kl. 11-13.30.
Sted: kommunehuset, møterom Stemmen
Til stede:
Ungdomsskolen v/Karina Frøyna Alfsen og Sindre Sletten Solli (leder)
Risør barneskole v/Emma Larsen og Johan Haugland Pedersen
Hope skole v/Thea Alfsen Nipe og Simen Gloppe Hagane
Varaordfører Elen Lauvhjell
Kommunalsjef Inger B. Lunde
Sekretær Elin Evensen
Forfall:
Søndeled skole
Risør VGS
1. Godkjenning av innkalling og referat
Rådets medlemmer har ikke fått innkallingen og referatet. De som er i elevråd har fått oppgaven
de skulle jobbe med i forkant av dagens møte.
Elin vil nevne dette for skolene, og oppfordre dem til å gjøre innkalling og referat kjent for både
de elevene som er i elevråd, og de som ikke er det.
2. Ny E18 .
Hva er viktig for dere med den nye veien?
 At man kan kjøre i 130 km dersom det er forsvarlig
 Godt og ikke så dyrt busstilbud
 Ladestasjoner og hydrogenstasjoner
 4 felts vei
 Bedre at E18 er rett, enn at den er nær Risør. – Forbedre tilførselsveiene.
 Ikke for mye bompenger. Da vil ev. folk ta gamleveien.
 Busstilbud til Søndeled
 Nærmere togstasjon- lettere å bruke toget
Besøksadresse:
Sirisvei 12
4950 RISØR

Postadresse:
Postboks 158
4952 Risør

Dir.tlf.:
Tlf.:
37 14 96 00
Fax.:
37 14 97 41

Org.nr.:
964 977 402 MVA
Bankkonto: 2801.22.04665
E-post: postmottak@risor.kommune.no
www.risor.kommune.no
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Er tilkopling østover eller vestover viktigst?
Viktigst med tilkopling vestover
Hvordan vil du helst reise i dag og om 20 år?
Noen mener at de uansett bruke bil
Hvis det kommer bedre togforbindelse/kollektivtransport kan det av miljøhensyn være at
man kjøre mindre bil.
Legge opp til flere ladestasjoner med tanke på at det kan komme flere el-bilder med tida.
Hvis det blir et godt kollektivtilbud trenger en kanskje ikke så mange ladestasjoner
3. Svar på spørsmål sendt inn av ungdomsskolen til forrige BuR



Mulighet for tilgang til trådløst nett på skolen
Rådet ble bedt om å utdype spørsmålet ettersom det er trådløst nett på skolene.
Rådet ønsket trådløst nett som de kunne kople opp mobiltelefonene til. Noen ganger
brukes mobilen i undervisningen/Kahoot, hvor elevene må bruke egen data. Ikke alle
som har nok mobildata. Elevene har mulighet til å bruke pc til disse oppgavene, men
syns det er lettere og tidsbesparende å bruke mobilen.
Svar fra Inger:
Forsto ikke før nå at spørsmålet handlet om oppkopling av private mobiltelefoner.
Dersom en generelt ikke har lov til å bruke mobiltelefonen på skolen kan ikke behovet
være så stort. Økonomisk spørsmål. Inger vil ta dette opp med skolene.



Mulighet for oppgradering av uteområdet/skoleplassen.
Leder for eiendom og tekniske tjenester spør pr. mail hvilke uteområder BuR har i
tankene. Ball-løkka ved barneskolen ble etter innspill fra Barnas bystyre i 2017
oppgradert og gjerdet inne.
Ungdomsskolen: Ønske om benker og sittegrupper ute.
Svar fra Inger: ikke sikkert at det er penger til mange sittegrupper, men tar med seg
spørsmålet og vil se på hvilke muligheter som finnes.
Risør barneskole: Har fått mange nye lekeapparater
Hope skole: Elevene har hørt at det er bestilt lekestativ som ikke har kommet.
Svar fra Elen: Det ble for en tid tilbake bevilget 30 000 til parkour-bane. De som søkte,
og hadde lyst til å få i gang dette, har nå flyttet. Men Hope har ikke mistet pengene.
Hope idrettslag har fått oppgaven å foreslå nytt formål.



Mobilladestasjoner i byen.
Svar fra Elen: Godt innspill. Kanskje en ikke bare skal tenke byen, men også
skolekretsene. Dette er det politikerne som må ta tak i. Ordfører vil bli bedt om å ta det
videre til bystyret.
Risør By kan også være interessert i dette. Det blir i møtet besluttet at elevrådet på
ungdomsskolen vil skrive et brev til Risør By, med kopi til ordfører og varaordfører. Elen
vil ta det videre til sentrumsutvalget. Brevet må være sendt innen 17. mai.



Skøytebane/kunstisbane.
Ønske om flyttbar bane. Elen syns det er et godt forslag. Dette må eventuelt politikerne
bestemme seg for å bevilge penger til. Elen vil ta dette videre til sentrumsutvalget, og be
ordfører om å ta det videre til bystyret.
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En sosial uformell samlingssted for unge.
Svar fra Elen: Flott innspill. Spillkvelder har ligget litt på is ettersom det ikke har vært
noen leder på biblioteket. Nå jobbes det med igjen. Mer åpent bibliotek. Ny
bibliotekleder jobber med at biblioteket skal bli en mer åpen møteplass.
Rådet: behøver ikke være organisert, bare en plass en kan møtes.



Oppgradering av skole/slitasje/witeboard.
Vinduene skal skiftes på ungdomsskolen
Bare ett klasserom som har witeboard. Ønske om å få det i alle klasserom. Mener det vil
være mer effektiv bruk av undervisningstid. I dag brukes det lang tid på å skru på
projektor.
Svar fra Inger: Har tatt opp saken med rektor. Rektor er usikker på om det er det
viktigste en kan bruke penger på akkurat nå.
Inger: Spørsmålet om oppgradering må stadig holdes varmt. Blir det for dårlig må en ta
det politisk vei.
Elen: Vi har nå fine barneskoler. Må tenke at det i neste omgang er ungdomsskolens tur.



Basketbane på Sagjordet
Elen: Leder for tekniske tjenester tviler på at det er plass til basketbane på Sagjordet.
Noe er private områder/parkeringsplasser. Dette må eventuelt bli en politisk
prioritering.
Forslag fra BuR om i stedet bruke området bak klubbhuset. Det som har vært isbane.



Opprusting av skatebanen
Elen: Dette er det gjort politisk vedtak på. Bystyret har godkjent en avtale med Risør
Freeride om bruk av banen der kommunen leier ut området kostnadsfritt og Risør
Freeride vil etablere betongbane. Banen disponeres av Risør Freeride, men kan brukes
av alle.

4. Tidligere saker tatt opp i BuR
 Svømmeundervisning – utkantskolene får mindre svømmeundervisning.
Inger: Viktig med svømmeundervisning. Etter tilsyn viste det seg at noen skoler hadde
for lite svømmeundervisning. Resulterte i at Søndeled drar til Abel skole. Nå er det flere
klasser som får svømmeundervisning. Svømmeundervisning tas på alvor, og det er også
innført spesialundervisning i svømming.


Gratis frukt på barneskolene ev. abonnementsordning.
Ungdomsskolen har gratis frukt. Mottok tidligere øremerkede midler. Nå er det
overskudd fra kantina som brukes.
Inger vil ta dette videre til rektorene.



Undervisning i ungdomsskolen om psykisk helse.

Psykologisk førstehjelp gjennomføres av helsesøster/miljøterapeut/SLT-koordinator på
alle trinn på ungdomsskolen.
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Nett på ball-bingen.
Tekniske tjenester opplyser at nettet er bestilt, og at fotballklubben vil reparere dette nå
i vår.



Plastposeforbud
Politikerne jobber med saken. Vanskelig å få alle med på si nei til plastposer. Orienters
om på nytt når en vet noe mer.



Behov for mer plass i kantina på ungdomsskolen.
Elevene fra ungdomsskolen forteller at når de spør om å få være i klasserommet i
friminuttene, får de beskjed om at de må være i kantina, men at det ikke er plass til alle
der.
Inger vil følge opp denne saken og se på hvile løsninger som finnes.



Garderobene er utslitt både på idrettsbygget og ungdomsskolen.
Ungdomsskolene har fått beskjed om at skilleveggene kommer i løpet av året.
Svømmehallen ligger til sak i bystyret. Må gjøres noe med. Spørsmålet er når/hvor snart
det skal prioriteres.



Hope skole for liten.
Elevene ønsker å kunne gå inn i klasserommet til spisefri etter gymmen, uten å måtte
vente.
Inger vil forhører seg om dette med rektor.



Lite å gjøre i friminuttene på ungdomsskolen.
Det blir stilt spørsmål til elevene på ungdomsskolen om hva de ønsker å gjøre.
Det blir konkludert med at dette kan sees i sammenheng med saken om benker, fotball
og basketbane.

5. Valg av nestleder og arbeidsutvalg
Da rådet ble satt i høst var det for få jenter med. Rådet besluttet derfor at valg av
nestleder og arbeidsutvalg skulle utsettes til neste møte. Møtet i februar ble avlyst.
Møtet i dag blir siste møte dette skoleåret. Rådet besluttet å vente med valget til nytt
råd settes til høsten.
6. Rådets egne saker.
 Ønske om en møteplass på fredagskvelder en gang pr. mnd. Det eneste som finnes pr. i
dag er Ten-in på Søndeled. Ønske om et tilbud uten religiøs tilknytting, og at det er i
sentrum. Passer ikke for alle å reise til Søndeled. Ønske om at dette kun skal være et
åpent sted (uorganisert) hvor en kan kjøpe mat og kioskvarer. Behov for plass hvor en
kan bevege seg/løpe rundt/danse. Biblioteket oppleves som en plass der en må være
stille. Ungdommene som er til stede kan velge musikk. Må ikke være så strengt der ift.
løping. Todelt lokale - en rolig plass hvor en kan sitte å prate, og en avdeling hvor det er
høy musikk. Tilgang til internett/spotify.
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Garderobene på svømmehallen/idrettshallen skulle få skillevegger. Når kommer
skilleveggene. Flere som har sagt at det ikke dusjer før de kommer.
Elin vil forhøre seg om når elevene kan vente at dette kommer på plass.

Ref.
Elin Evensen
Intern kopi:
Mette Johansson
Kristin Vintermyr
Terje Johan Karlsen
Tove Hansen
Inger Bømark
Lunde
Per Kristian Lunden
Trond Aslaksen
Elen Lauvhjell

Søndeled skole
Hope oppvekstsenter
Risør barneskole
Risør ungdomsskole
Rådmannen
Ordføreren
Rådmannen
Enhet for kultur

