
1 
 

Medvirkning Søndeled skole 

 

 

  

26. april 2022, 5. – 7. klasse 
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Medvirkning Søndeled skole 
 

Timeplan og metode: 
Kontaktlærerne deler elevene fra 5. – 7. trinn inn i grupper på 3-4 elever på forhånd, sitter gruppevis 

i amfiet 

Utstyr: ark, blyanter, fargeblyanter/tegnesaker  

Mål med dagen – Få et bilde av hvilke områder på Søndeled barna bruker, fritidsaktiviteter, hva som 

er viktig for dem og hva de ønsker skal bli utviklet på Søndeled. Primært Ørsmålen og Sliperitomta, 

men også andre aktuelle områder (skolen, idrettsbanen mm). 

 

0830 – 0900 Oppstart ved Risør kommune, Berit og Bård 

 Kort introduksjon til stedsanalysen på Søndeled 

 Barna svarer på et spørreskjema om hvordan de bruker området i dag – svarer en og en. Går 

gjennom spørsmålene i plenum.  

0900 – 0930 Ungt Entreprenørskap, Richard Ekhaugen  

 Kreative prosesser 

PAUSE 

1000 – 1045 Arbeidsøkt ved Berit og Bård 

 Hva ønsker dere skal bygges/utvikles/komme til Søndeled? (Hva savner dere, Hva trenger 

stedet, Hva kan gjøre det bedre, finere) 

 I denne bolken er det fritt fram til å tenke store tanker og drømme om hva som helst – Ikke 

tenk på om det er realistisk, eller noe som det er mulig å få til. – I gruppa er det ikke lov å 

svare nei, det går jo ikke. – Alle ideer er gode, og dere jobber videre og lager en beskrivelse 

av det dere i gruppa kan tenke dere. 

LUNSJ 

1130 – 12.10 Arbeidsøkt ved Berit 

 Nå skal gruppene bli enige om en ting eller en del av det dere kom fram til før lunsj, som dere 

tror det kan være mulig å få til her på Søndeled, og som dere tenker vil gjøre Søndeled til et 

enda bedre sted. 

 Lag en beskrivelse av det dere blir enige om og hvor dere ønsker å ha det – Dere kan bruke 

ord og tegne. Vi samler sammen det elevene har produsert i begge arbeidsøktene, og vil 

bruke det i stedsanalysen.  
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Resultater fra spørreskjemaet 
 

46 elever fordelt på de tre trinnene deltok. De besvarte spørreskjemaet en og en, men Bård gikk 

gjennom alle spørsmålene i plenum. 

1. Hvordan kommer du til og fra skolen? 

 

 

2. Driver du med organiserte fritidsaktiviteter? 

a. Ja: 30 

b. Nei: 16 

 

3. Hva slags fritidsaktiviteter er du med på? 
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4. Hva gjør du ellers på fritiden? 

  

  
 

 

5. Bruker du Fjordheim? Og hva gjør du der? 

 

Bruker skolegården i fritida

Ja, ofte Noen ganger Nei

Bruker idrettsbanen på Vormli

Ja ofte Noen ganger Nei

Bader på Vel-plassen (Ørsmålen)

Ja ofte Noen ganger Nei

Går på ski på Søndeled

Ja ofte Noen ganger Nei

Er på Fjordheim

Ja ofte Noen ganger Nei
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6. Hva savner du på Søndeled? 

  

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Løper rundt

Hører på musikk

Spiser (snacks og pizza)

Leker

Er med venner / henger /snakker

Er på mobilen

Aktivitetskveld

Får ut energi

Bursdag

Spiller

Danser

Mye forskjellig

Synger

Det sier jeg ikke

Hva gjør du på Fjordheim
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Hva ønsker dere skal bygges/utvikles/komme til Søndeled? 
 

Oppgaver som elevene på Søndeled skole fikk (5. – 7. trinn).   

 Hva ønsker dere skal bygges/utvikles/komme til Søndeled? (Hva savner dere, Hva trenger 

stedet, Hva kan gjøre det bedre, finere) 

 I denne bolken er det fritt fram til å tenke store tanker og drømme om hva som helst – Ikke 

tenk på om det er realistisk, eller noe som det er mulig å få til. – I gruppa er det ikke lov å 

svare nei, det går jo ikke. – Alle ideer er gode, og dere jobber videre og lager en beskrivelse 

av det dere i gruppa kan tenke dere. 

Etter matpause og storefri fikk de denne oppgaven: 

 Nå skal gruppene bli enige om en ting eller en del av det dere kom fram til før lunsj, som dere 

tror det kan være mulig å få til her på Søndeled, og som dere tenker vil gjøre Søndeled til et 

enda bedre sted. 

 Lag en beskrivelse av det dere blir enige om og hvor dere ønsker å ha det – Dere kan bruke 

ord og tegne. 

 

Før gruppearbeidet svarte elevene på et spørreskjema om blant annet hva de driver med av 

fritidsaktiviteter og hva de savner på Søndeled. På spørsmål om hva de savner kom det fram en del 

forslag, hvor slalom, butikker/kjøpesenter og ulike ønsker innen fotball ble foreslått av flest. Men det 

var 15 elever som ikke svarte eller svarte vet ikke. Etter innslag med Ungt entreprenørskap om 

kreativitet ble elevene delt i grupper på 4 – 5 elever. De tre klassetrinnene ble blandet sammen i 

gruppene. Nå kom alle gruppene kom fram til mange ideer og ønsker om hva de vil ha på Søndeled.  

Veldig mange av ønskene dreier seg om uteområder, men også Sliperiet med det gamle 

fabrikklokalet ga mange ideer.  

På de neste sidene er forslagene gruppert etter hvilke temaer som kom fram (og ikke etter hva de 

forskjellige gruppene svarte).  
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Uteområder 

 

Lekeplass –  stor og godt utstyrt 

 Sklie – lang sklie og snurresklie 

 Huskestativ 

 Dumpehuske 

 Snurrekarusell 

 Hoppeputer 

 Fotballbane 

 Strandvolleyball 

 Treningsapparater 

 Lekeplass for de små 

 Sånn lekeplass de har på torget i Arendal 

 Zipline 

 

Badeanlegg – Velplassen og/eller utenfor Sliperiet 

 Vannsklier 

 Stupetårn 

 Lekeapparater i sjøen – som i Tvedestrand 

 Badeland 

 Strand både ved Vel-plassen og lang badestrand ved Sliperiet 

 Iskiosk på Vel-plassen med slush, boba, kuleis, softis, 



8 
 

  
 

«Vi bygger litt og litt etter hvert som vi tjener penger. Starter med flyteting.» 

«Vi vil at det skal være sånn som det er nå! Bare med ny sklie  INGEN NYE LEILIGHETER! DET BLIR 

IKKE DET SAMME UTEN VEL-PLASSEN!  Også at dere pusser opp brygga + en liten lekeplass med 

trampoline og lekeapparater» 

 

 

De litt større ønskene: 

 Fotballstadion 

 Tivoli  

 Apepark 

 Fotballstadion 

 Skatepark 

 Klatrepark 

 Ridehall 
 
 
Øvrige ønsker: 

 Gård 

 Lamaer 
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Sliperitomta 

   
 

Kjøpesenter og butikker 

 Et spesielt shoppingsenter 

 Cafe, gjerne på takterrasse 

 Klesbutikker 

 Burger King 

 Starbucks 

 Anime butikk 

 Dyrebutikk 

 Sportsbutikk 

 Subway/BigBite 

 Godteributikk (f.eks. Ronnys) 

 Brillebutikk 

 Bakeri 

 Fotballbutikk 

 Donuts bakeri 

 Europris 

 Studio 5 (hudpleie) 

 Hennes og Mauritz 

 Normal 

 Glitter 

 XXL 

 Fretex 

 Pizzabakeren 

 Espressohouse 

 Funky Frozen Youghurt 

 Gina Tricot 

 Bik Bok 

 Ringo 

 Holdbart 

 

Aktivitetshus 

 Parkour 

 Lazer-tag 

 Skyland (trampolinepark) 

 Treningssenter (åpent for barn også) 

 Kino 

 Bowling 

 Moroland med trampolinepark i 1. 

etasje og lazertag i 2. etasje. 

 Idrettshall 

 Musikkstudio 

 Klatrepark 

 

En del grupper ønsket at det gamle industribygget skulle beholdes og restaureres for videre bruk, 

enten som kjøpesenter eller som et hus fullt av aktiviteter. Mens andre grupper mente det burde 

rives og bygges nytt. 
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«Vi vil at det skal være trampolinepark. Vi har en ide om at man bare kan pusse opp sliperiet til 

trampolinepark. + Lazertag i 2. etasje i trampolineparken. Også at det er sånn som nå på utsiden, 

men på innsiden er det funky og moderne.» 

 

Leiligheter  

 
 
 
Sjokoladefabrikk – Søndeled Sjokkis 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  
Godteributikk, trampolinepark, skatepark, skumbasseng og klatrevegg – Fyll Sliperiet med aktiviteter! 
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Ørsmålen  
 

  
 

Kjøpesenter og butikker 

Mange ønsket flere butikker og kjøpesenter på Søndeledtunet også. Bygge nytt. Butikker som ønskes 

er listet opp under Sliperitomta. 

 

Andre ønsker utover butikker, lekeplass og badeanlegg: 

 Flere hus ved Solveigs hus 

 Bensinpumpe til båt 

 Cafe på land og spiseplass på flytende brygge - Forslag til meny: Taco, pølse, hamburger, 

sjømat, brus, kaffe, saft, iskrem, kake, gele, smoothie 

 «Sånn man kan sette hunder i når man er på butikken» 

 Bobilparkering 
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Andre områder 
 
 
Idrettsbanen på Vormeli: 
 

 Do (som er åpen) 

 Vannkran 

 Fikse nettingen i målene  
 
 
 
Klatrepark i skogen 
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