Storfjord kommune
Barn og unges kommunestyre

Notat
Til:

Ordfører og varaordfører
Politiske partier i Storfjord kommunestyre
Ledergruppa
Skolene

Fra:

Maria Figenschau

Referanse

Dato

2014/3666-2

14.11.2014

PROTOKOLL
Barn og unges kommunestyre 14. november 2014

Tid og sted:

14. november 2014 kl. 9.30 – 14.10

Tilstede:

Fra Hatteng skole
Benjamin Esekielsen, Marie Isabell Fagerli, Emilie B Myrhaug, Christian
Aleksander Johansen, Gunveig Moldstad, Henning Elverum, Marthe
Rognli, Rowene Wingstad, Maria Michelle Mjøs, Tonje Elise Bakke, Ane
Louise Larsen
Fra Skibotn skole
Jim-Egil Skogmo, Maja Nikolaisen, Oskar Rasch Brox, Amund
Nyhammer, Franz Ingebrigtsen, Malene Varvik, Maiken Mathisen

Forfall:

Fra Hatteng skole
Julia Sofie Sørum Bjørklund
Fra Skibotn skole
Maria Larsen Koht

Vara:

Fra Hatteng skole
Camilla Kiil
Fra Skibotn skole
Ingen

www.storfjord.kommune.no

Fra politisk ledelse: Ordfører Sigmund Steinnes
Varaordfører Inger Heiskel
Fra administrasjonen: Oppvekst- og kultursjef May-Tove Lilleng
Driftssjef Trond-Arne Hoe (sak 2)
Ingeniør Joakim Stensrud Nilsen (sak 9)
Lærer Vegard Molberg
Lærer Else-Jorun Hakkebo
Kulturkonsulent Maria Figenschau
Innkalling:

OK

Saksliste:

OK

Merknader:

Ingen

Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på
møtet.

______________________________
Benjamin Esekielsen

______________________________
Jim-Egil Skogmo
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Sak 1

Fotballtilbud
Lagt fram av 5. og 7. klasse ved Skibotn skole v/ Jim Egil Skogmo og Oskar Brox.
Ønsker et skikkelig fotballag med en ordentlig trener.
Behandling:
Innspill fra BUK:
- det er viktig med en engasjert trener
Forslag fra BUK
BUK vedtar å sende en henvendelse til Skibotn IL og Storfjord IL der de har et
sterkt ønske om å få i gang organiserte fotballtreninger med dedikerte trenere.
BUK oppfordrer til skolering av trenere og arrangere fotballskole.
Enstemmig vedtatt

Vedtak:

BUK vedtar å sende en henvendelse til Skibotn IL og Storfjord IL der de har
et sterkt ønske om å få i gang organiserte fotballtreninger med dedikerte
trenere. BUK oppfordrer til skolering av trenere og arrangere fotballskole.

Sak 2

Basseng Hatteng skole
Lagt fram av 5. klasse Hatteng skole v/ Marie Fagerli og Benjamin Esekielsen.
Ønsker at svømmebassenget på Hatteng skole åpnes igjen.
Behandling:
Driftssjef Trond Arne Hoe orienterte BUK.
Forslag fra BUK
BUK foreslår at kommunestyret sparer utgiftene til skyss til LHL og at de settes
på konto til oppgradering av bassenget på Hatteng.
Enstemmig vedtatt

Vedtak:

BUK foreslår at kommunestyret sparer utgiftene til skyss til LHL og at de
settes på konto til oppgradering av bassenget på Hatteng.
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Sak 3

Juleverksted og økonomi
Lagt fram av 6. klasse ved Hatteng skole v / Emilie B Myrhaug og Christian A
Johansen.
Ønsker at tradisjonen med juleverksted ikke forsvinner på grunn av dårlig
økonomi.
Behandling:
Oppvekst- og kultursjef orienterte.
Forslag fra 9. klasse Hatteng
Vi foreslår at skolen kan gi beskjed til hjemmene om at ting de ikke bruker tar
skolen gjerne imot, slik at det blir mulighet for juleverksted på skolene. På denne
måten sparer vi penger men kan likevel få juleverksted.
Forslag fra 6. klasse Hatteng
BUK foreslår at skolene tenker alternativt og kreativt for å gjennomføre det sosiale
ved juleverksted. Oppfordrer skolen til å bruke litt penger for innkjøp av utstyr.
Forslag fra 5. klasse Hatteng
1. I naturfag kan vi finne ting i naturen som kan brukes til juleverksted.
2. For i år foreslås det at det arrangeres juleverksted på skolene. Elevene kan ta
med ting, og skolene kan bruke en mindre sum til arrangementet.
Forslaget fra 9. klasse enstemmig vedtatt
Forslaget fra 6. klasse enstemmig vedtatt
Forslaget fra 5. klasse enstemmig vedtatt

Vedtak:

Vi foreslår at skolen kan gi beskjed til hjemmene om at ting de ikke bruker
tar skolen gjerne imot, slik at det blir mulighet for juleverksted på skolene.
På denne måten sparer vi penger men kan likevel få juleverksted.
BUK foreslår at skolene tenker alternativt og kreativt for å gjennomføre det
sosiale ved juleverksted. Oppfordrer skolen til å bruke litt penger for innkjøp
av utstyr.
1. I naturfag kan vi finne ting i naturen som kan brukes til juleverksted.
2. For i år foreslås det at det arrangeres juleverksted på skolene. Elevene
kan ta med ting, og skolene kan bruke en mindre sum til arrangementet.
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Sak 4

Bærbare PCer til skolen
Lagt fram av 6. klasse ved Skibotn skole v/ Maya Nikolaisen.
Ønsker PC til bruk i klasserommene på mellomtrinnet.
Behandling:
Forslag fra 6. klasse Skibotn skole
1. Henstiller at kommunestyret baker forslaget om innkjøp av PCer til
mellomtrinnet ved Skibotn skole inn i økonomiplanen.
2. Storfjord kommune må jobbe med å forbedre netthastigheten ved begge
skolene.
Forslag fra 6. klasse ved Hatteng skole
Det koster veldig mye for PCer og det er bedre å spare til det så man får det om
noen år.
Punkt 1 i forslaget fra 6. klasse Skibotn skole settes opp mot forslaget fra 6. klasse
Hatteng skole.
Forslag fra 6. klasse ved Hatteng skole vedtatt med 17 mot 2 stemmer.
Punkt 2 i forslag fra 6. klasse Skibotn skole enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Det koster veldig mye for PCer og det er bedre å spare til det så man får
det om noen år.
2. Storfjord kommune må jobbe med å forbedre netthastigheten ved begge
skolene.

Sak 5

Bedre tilbud i skolegården
Lagt fram av 7. klasse ved Hatteng skole v/ Gunvei Moldstad og Henning
Elverum.
Ønsker bedre aktivitetsutstyr i skolegården ved Hatteng skole.
Behandling:
Forslag fra 7. klasse Hatteng skole
Foreslår at elevrådene ved skolene skaffer en oversikt over tilstanden på
lekeapparatene som leveres administrasjonen.
Videre foreslås det at innkjøp av nye apparater inngår i økonomiplanen.
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Alternativt kan elevrådet søke midler fra FAU om reparasjon på slitte apparater.
Enstemmig vedtatt
Vedtak:

Foreslår at elevrådene ved skolene skaffer en oversikt over tilstanden på
lekeapparatene som leveres administrasjonen.
Videre foreslås det at innkjøp av nye apparater inngår i økonomiplanen.
Alternativt kan elevrådet søke midler fra FAU om reparasjon på slitte
apparater.

Sak 6

Skoleskap
Lagt fram av 8. klasse ved Hatteng skole v/ Rowene Wingstad og Marthe Rognli.
Ønsker skoleskap utenfor klasserommene i ungdomsskolen.
Behandling:
Forslag fra 8. klasse Hatteng skole
I samarbeid med FAU skaffe skolen låsbare skap til ungdomstrinnet også
kommunestyret vil bevilge penger.
Forslag fra 9. klasse Hatteng skole
Vi ønsker skoleskap fordi vi mener det er nødvendig. Som nevnt ligger bøkene
våre åpne for hvem som helst. Vi ønsker et sted der tingene våre kan ligge uten
tilsyn, der vi vet at tingene får ligge i fred.
Vi tror ikke det vil bli store plager med lukt pga. vi har egen gang til sko. Hvis
lukt er et problem kan man vaske skapet eller kjøpe luftfrisker.
Vi tror da at dette kan være en god investering.
Forslag fra 5. klasse Hatteng skole
Det er ikke nødvendig ned skoleskap. Fordi vi tror ikke at det er så mange som har
så mange viktige saker. Og det er egentlig helt greit som det er.
Forslaget fra 5. klasse fra Hatteng skole tatt opp til votering.
Forslaget fra 5. klasse vedtatt med 12 mot 7 stemmer.

Vedtak:

Det er ikke nødvendig ned skoleskap. Fordi vi tror ikke at det er så mange
som har så mange viktige saker. Og det er egentlig helt greit som det er.
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Sak 7

Bussavganger i Nord-Troms
Fremmet at 8. klasse ved Skibotn skole. Lagt fram av 9. klasse v/ Malene Varvik
og Maiken Mathisen.
Ønsker et bedre busstilbud i Nord-Troms, hver dag i uka.
Behandling:
Forslag fra 10. klasse Skibotn skole på vegne av 8. klasse
Det bør opprettes flere busser for å gjøre Storfjord mer sentral. Bussen på fredager
går til Tromsø 07:25 og retur 15:10. Lørdag går det ingen busser. Mulighetene for
å få til en senere buss på fredager bør undersøkes, eventuelt flere
korresponderende busser til Nordkjosbotn.
Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Det bør opprettes flere busser for å gjøre Storfjord mer sentral. Bussen på
fredager går til Tromsø 07:25 og retur 15:10. Lørdag går det ingen busser.
Mulighetene for å få til en senere buss på fredager bør undersøkes, eventuelt
flere korresponderende busser til Nordkjosbotn.

Sak 8

Utstyr i Skibotn samfunnshus
Lagt fram av 9. klasse ved Skibotn skole v/ Amund Nyhammer og Franz
Ingebrigtsen
Ønsker at utstyret i Skibotn samfunnshus repareres og oppdateres med nytt utstyr.
Behandling:
Forslag fra 9. klasse Skibotn skole
Vi skulle ha hatt følgende utstyr i samfunnshuset/gymsalen:
- Basketballmål
- Skumballer
- Tau
- Trampoline
- Skumhinder
- Volleyball
Forslaget vedtatt med 17 mot 2 stemmer

Vedtak:

Vi skulle ha hatt følgende utstyr i samfunnshuset/gymsalen:
- Basketballmål
- Skumballer
- Tau
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Sak 9

Trampoline
Skumhinder
Volleyball

Strøing av gangstier
Lagt fram av 9. klasse ved Hatteng skole v/ Maria Michelle Mjøs og Camilla Kiil
Ønsker at bare halve sida av gang- og sykkelstien slik at man både kan gå og
sparke til skolen på vinteren.
Behandling:
Ingeniør Joakim S Nilsen orienterte.
Forslag fra BUK
Tiltaket testes ut av de entreprenørene som har mulighet til det, og iverksettes
dersom det lar seg gjøre. Det gis tilbakemelding til forslagsstiller.

Vedtak:

Tiltaket testes ut av de entreprenørene som har mulighet til det, og
iverksettes dersom det lar seg gjøre. Det gis tilbakemelding til forslagsstiller.

Sak 10

Tidligere skolestart om morgenen ved Hatteng skole
Lagt fram av 10. klasse ved Hatteng skole v/ Ane Louise Larsen og Tonje Bakke
Ønsker å begynne tidligere på skolen for å få mer fritid på ettermiddagen.
Behandling:
Forslag fra 9. klasse Hatteng skole
Vi ønsker å beholde skolestart slik den er nå (09:00).
Forslag fra 10. klasse Hatteng skole
Vi ønsker tidligere skolestart (kl. 08:00 eller 08:30).
Forslag fra 9. klasse vedtatt med 17 mot 2 stemmer

Vedtak:

Vi ønsker å beholde skolestart slik den er nå (09:00).
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Sak 11

Treningssenter i Skibotn
Lagt fram av 10. klasse ved Skibotn skole v/ Malene Varvik og Maiken Mathisen
Ønsker treningssenter som kan benyttes av ungdom under 18 år.
Behandling:
Forslag fra 10. klasse Skibotn skole
Forslag fra 8. klasse Hatteng skole
Forslag fra 9. klasse Hatteng skole
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Behandling:
Forslag fra 10. klasse Skibotn skole
Vi foreslår at kommunen eller idrettslaget starter et treningssenter i Skibotn.
Forslag fra 8. klasse Hatteng skole
Vi tenker at det ikke er et stort behov for treningssenter på Skibotn. Dersom
bussrutene blir bedre kan treningssenteret på Oteren benyttes, eller man kan
benytte andre treningsmuligheter lokalt.
Forslag fra 9. klasse Hatteng skole
Vi mener at det ikke er behov for treningssenteret på Skibotn fordi nå hvis det blir
flere bussruter er det mulighet for å ta buss til Oteren. Vi mener at kommunen kan
prioritere viktigere ting. Et treningssenter vil koste masse penger enn en del andre
tiltak vil gjøre.
Forslag fra 10. klasse klasse Skibotn skole vedtatt med 13 mot 6 stemmer.
Vedtak:

Vi foreslår at kommunen eller idrettslaget starter et treningssenter i Skibotn.

Møtet hevet kl. 14.10.
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