
 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Møteprotokoll 
 
Utvalg: Barnas Kommunestyre 
Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset 
Dato: 27.11.2019 
Tidspunkt: 09:30 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Bernt Eirik Isaksen Lyngstad Leder AP 
Emrik Triumf Medlem Indre Kåfjord skole 
Erik Berg Medlem Indre Kåfjord skole 
Leah Vanszo Johansen Vara Indre Kåfjord skole 
Kaisa Vangen Medlem  Indre Kåfjord skole 
Karstein Marthinsen Medlem Olderdalen skole 
Miriam Vik Medlem Olderdalen skole 
Veronje Simonsen 
Mikkel Mathisen 
Mohammed Okla 

Medlem 
Medlem 
Medlem 

Olderdalen skole 
Olderdalen skole 
Olderdalen skole 

Kine Monsen Medlem Manndalen skole 
Isak André Mannela Medlem Manndalen skole 
Hanna Manuela P. Vatne Medlem Manndalen skole 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Linn-Synnøve Pettersen 
Mattis Ailo Larsen 

Medlem 
Medlem 

Indre Kåfjord skole 
Manndalen skole 

   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Bianca Eriksen 
 

Mattis Ailo Larsen Manndalen skole 

 
Merknader 
Det er tolv stemmeberettigede, fire fra hver skole 
Fire saker er tilført sakslista i løpet av møtet.  
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Elisabeth Gulbrandsen Kommunalsjef oppvekst/møtesekretær 
Kjersti H. Rennestraum Kulturkonsulent 

 



Underskrifter: 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, 
er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
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Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 15/19 Forebyggende plan mot mobbing  2015/1630 
PS 16/19 Forslag til endringer - Forskrift til 

ordensreglement 
 2015/1630 

PS 17/19 Skolenes utviklingsplaner  2015/1630 
PS 18/19 Sammenslåing av klasser  2015/1630 
PS 19/19 Skolelunsj  2015/1630 
PS 20/19 Basseng i Olderdalen  2015/1630 
PS 21/19 Fritidsaktiviteter  2015/1630 
PS 22/19 Skatepark  2015/1630 
PS 23/19 Tilleggssak - Lekeapparater Manndalen skole  2015/1630 
PS 24/19 Tilleggssak - Sykkelparkering ved skoleplassen  2015/1630 
PS 25/19 Tilleggssak - Manglende veilys i Biedebakken  2015/1630 
PS 26/19 Tilleggssak - Fordeling av midler  2015/1630 
 
 
 
Det er tolv stemmeberettigede, fire fra hver skole. 
Fire saker er tilført sakslista i løpet av møtet.  
 
 
Møtet sluttet kl. 12.40 
 
 
 
 
 
 
  



PS 15/19 Forebyggende plan mot mobbing 

Saksprotokoll i Barnas Kommunestyre- 27.11.2019  

Behandling: 
Barnas kommunestyre drøfter hvilken tilbakemelding de ønsker å gi på kommunens 
handlingsplan mot mobbing. 
 
Barnas kommunestyre kommer med følgende forslag til planen: 
 
Under avsnitt om FOREBYGGE s.3 tilføyes: Det er viktig at skolene forebygger mobbing. Det 
bør være lett å finne voksne i skolegården ved at de voksne har på seg vester der det står trygg 
voksen. Trivselsledere er et tiltak som fungerer godt og er noe elevene ønsker. 
Elevene ønsker bedre tilgang til kommunepsykologen.  
 
Under kapittel om UNDERSØKE s.11 tilføyes: Det arrangeres en oppklaringssamtale mellom 
kontaktlærer og lærere for å avklare om det var mobbing eller om det har vært misforståelser. 
 
Barnas kommunestyre ber om at politikerne følger opp planer som omhandler mobbing. 
 
Forslaget vedtas enstemmig.  
 
 

Vedtak: 
Barnas kommunestyre vedtar følgende innspill som blir med i planen for videre behandling: 
 
Under avsnitt om FOREBYGGE s.3 tilføyes: Det er viktig at skolene forebygger mobbing. Det 
bør være lett å finne voksne i skolegården ved at de voksne har på seg vester der det står trygg 
voksen. Trivselsledere er et tiltak som fungerer godt og er noe elevene ønsker. 
Elevene ønsker bedre tilgang til kommunepsykologen.  
 
Under kapittel om UNDERSØKE s.11 tilføyes: Det arrangeres en oppklaringssamtale mellom 
kontaktlærer og involverte elever for å avklare om det var mobbing eller om det har vært 
misforståelser. 
 
Barnas kommunestyre ber om at politikerne følger opp planer som omhandler mobbing. 
 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Barnas kommunestyre vedtar en felles uttalelse som blir med i planen for videre behandling.  
 
 



PS 16/19 Forslag til endringer - Forskrift til ordensreglement 

Saksprotokoll i Barnas Kommunestyre- 27.11.2019  

Behandling: 
Barnas kommunestyre vedtar enstemmig følgende forslag til endringer: 
 
§4 Generell oppførsel. Manndalen skole foreslår at det tilføyes et punkt om å holde skolens 
område rent og ryddig samt punkt om språkbruk som ikke krenker eller treffer andre på en 
negativ måte. Ordensreglene gjelder alle elevene på skolen føres på. Klassebytte tas bort da det 
ikke er aktuelt. Det er bare en klasse pr trinn. 
 
§ 7-6 Bruk av mobiltelefon. Manndalen skoles elevråd foreslår at det skal være lov for 
ungdomstrinnet å ha med mobiltelefon og at skolene oppretter mobilhotell. Det skal fortsatt ikke 
være lov for barnetrinnet å ha med mobiltelefon. Representanter fra IK-skolen anbefaler 
løsningen med mobilhotell. På IK-skolen får ungdomstrinnet bruke telefonen i siste friminutt.  
Klassebytte tas bort da det ikke er aktuelt. Det er bare en klasse pr trinn. 

- Barneskolen skal fortsette følge samme regler som i dag. = ikke lov med mobiltelefon. 
- På ungdomsskolen skal telefon være tillatt på friminutt, skolearbeid etter avtale, eller til å lytte til 

musikk når man jobber. 
Argument: Triveligere. Forslag, kan være aktuelt med mobilhotell på timene for at dette skal 
fungere.  

 
§5 – Tiltak mot brudd på ordensreglementet -sanksjoner. Manndalen skoles elevråd foreslår at 
punkt om å sitte inne/måtte gå ut i friminutt strykes. 
Argument: En del elever på barneskolen vil være inne, vil ikke gå ut. = ser ikke på det som en 
sanksjon. 
Elevene på ungdomsskolen har både friminutt inne og ute i løpet av dagen = ser ikke på det som 
en sanksjon. 
 

Vedtak: 
§ 4 Generell oppførsel. Det tilføyes et punkt om å holde skolens område rent og ryddig samt 
punkt om språkbruk som ikke krenker eller treffer andre på en negativ måte. Det presiseres at 
ordensregler gjeler for alle elevene.  
 
§ 7-6 Bruk av mobiltelefon. Det skal være lov for ungdomstrinnet å ha med mobiltelefon og 
skolene oppretter mobilhotell. På ungdomsskolen skal telefon være tillatt på friminutt, 
skolearbeid etter avtale, eller til å lytte til musikk når man jobber. Det skal fortsatt ikke være lov 
for barnetrinnet å ha med mobiltelefon.  
 
§ 5 – Tiltak mot brudd på ordensreglementet -sanksjoner. Punkt om å sitte inne i friminutt 
strykes. Punkt om klassebytte tas bort. 
 

Rådmannens innstilling 
 
Barnas kommunestyre vedtar følgende endringer i forskrift til ordensreglement: 
 
 



PS 17/19 Skolenes utviklingsplaner 

Saksprotokoll i Barnas Kommunestyre- 27.11.2019  

Behandling: 
Barnas kommunestyre kommer med følgende tilbakemeldinger på punkter i skolenes 
utviklingsplaner som omhandler læringsmiljø og fagfornyelse: 
 
Læringsmiljø:  
Elevrådet kan bidra med å utføre elevundersøkelser annenhver måned. Slik kan elevrådet 
samarbeide med lærerne om å holde oversikt over elevmiljøet. 
Elevrådet kan bidra ved å si ifra om ting hvis de ser eller hører noe. 
 
Fagfornyelsen: 
Elevene lærer best med praktisk og variert skolearbeid. Mer gruppearbeid og flere fagdager. 
Elevene ønsker å jobbe mer på skolen og ha mindre eller ingen lekser. Det vil være motiverende 
for elevene å ikke ha skolearbeidet hengende over seg hele tiden. 
 
Elevrådet ved Manndalen skole ønsker å kunne forskyve skoledagen med en time, altså starte på 
skolen en time senere. Da vil elevene ikke være så trøtte. Elevrådet ved Manndalen skole skal ta 
dette opp med FAU. 
 

Vedtak: 
Barnas kommunestyrets tilbakemeldinger til skolenes utviklingsplaner videreformidles til 
skolene: 
 
Læringsmiljø:  
Elevrådet kan bidra med å utføre elevundersøkelser annenhver måned. Slik kan elevrådet 
samarbeide med lærerne om å holde oversikt over elevmiljøet. 
Elevrådet kan bidra ved å si ifra om ting hvis de ser eller hører noe. 
 
Fagfornyelsen: 
Elevene lærer best med praktisk og variert skolearbeid. Mer gruppearbeid og flere fagdager. 
Elevene ønsker å jobbe mer på skolen og ha mindre eller ingen lekser. Det vil være motiverende 
for elevene å ikke ha skolearbeidet hengende over seg hele tiden. 
 
Elevrådet ved Manndalen skole ønsker å kunne forskyve skoledagen med en time, altså starte på 
skolen en time senere. Da vil elevene ikke være så trøtte. Elevrådet ved Manndalen skole skal ta 
dette opp med FAU. 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
 
 
 



PS 18/19 Sammenslåing av klasser 

Saksprotokoll i Barnas Kommunestyre- 27.11.2019  

Behandling: 
Elevrådet ved Olderdalen skole ønsker å ta opp utfordringer med at 8., 9. og 10. klasse er 
sammenslått. Dette medfører at 10. klasse lærer ting de allerede har lært før.  
Administrasjonen opplyser om at det er krevende for lærere å planlegge slik at elevene får vært 
innom alle kompetansemål, men at det er viktig å sørge for dette. 
 

Vedtak: 
Innspill fra elevrådet tas videre til skolen. 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Saken legges fram uten innstilling 
 
 

PS 19/19 Skolelunsj 

Saksprotokoll i Barnas Kommunestyre- 27.11.2019  

Behandling: 
Elevrådet ved Olderdalen skole er fornøyd med skolelunsj. Det har gått bra. SFO-lokalet brukes. 
Elevene ved Olderdalen skole ønsker at skolelunsjen fortsetter og helst med varmt måltid en 
gang i uka. Det opplyses om at det er vanskelig for muslimske elever å vite om det serveres 
svinekjøtt.  
 
Elevrådet fra Manndalen skole ønsker skolelunsj hver dag. De ønsker seg mer variert mat, for 
eksempel ostesmørbrød. De ønsker at de små og store elevene skal spise på hvert sitt sted siden 
de minste elevene griser litt. 
 
Elevrådet fra IK-skolen opplyser at de har gratis skolelunsj hver dag. Det er en fast meny. I 
begynnelsen fikk alle elevene mat på samme plass, mens nå får klassene en egen tralle med mat. 
Dette fungerer godt. 
 
Ordføreren sier at skolelunsj er et godt tiltak. I budsjettforslaget som er inne foreslås 
videreføring av lunsj fram til sommeren. Ordningen skal evalueres til våren. Man skal også ser 
på om helsesenteret kan lage eller bestille inn maten slik at ordningen blir rimelig og sunn. 
 
 

Vedtak: 
Barnas kommunestyre ønsker seg videreføring av skolelunsj. 



 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Saken legges fram uten innstilling 
 
 

PS 20/19 Basseng i Olderdalen 

Saksprotokoll i Barnas Kommunestyre- 27.11.2019  

Behandling: 
Elevrådet ved Olderdalen skole etterspør åpning av bassenget i Olderdalen. Elevene bruker mye 
tid til pendling til Birtavarre og det går ut over undervisningstiden. Hvor er pengene og hva med 
de elevene som ikke når kompetansemål i svømming? 
 
Elevrådet i Manndalen ønsker seg også basseng. 
 
Administrasjonen opplyser at det gjelder det samme for svømming som for andre fag i skolen. 
Dersom elever strever med å nå kompetansemål skal de få ekstra hjelp i faget.  
Ordføreren opplyser om at det jobbes med å få ferdig et konkurransegrunnlag som skal lyses ut 
for tilbud om hva det vil koste fra noen som ønsker å bygge bassenget.  
I Manndalen har et privat initiativ ønsket at kommunen skal samarbeide om å få åpnet bassenget 
igjen. Det er kostbart å bygge og drive basseng.  
Ordføreren følger saken opp videre. 
 
 

Vedtak: 
Barnas kommunestyre ber om fortgang i bassengsakene. 
 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
 
 
 



PS 21/19 Fritidsaktiviteter 

Saksprotokoll i Barnas Kommunestyre- 27.11.2019  

Behandling: 
Elevrådet ved IK-skolen ønsker flere organiserte fritidsaktiviteter. De ønsker seg 
fritidsaktiviteter som samler ungdom i Kåfjord. Elevene ønsker seg for eksempel håndball og 
turn. 
Elevrådet i Manndalen ønsker en kafé for ungdom. De opplyser også at det var positivt med 
biljardturnering og pizzabaking på ungdomsklubben. 
 
Kulturkonsulenten sier seg enig i at det bør være flere fritidsaktiviteter. Hun og 
ungdomskontakten har vært rundt på skolene og gjennomført spørreundersøkelser om blant 
annet fritidsaktiviteter for barn- og ungdom. De jobber med å skape flere fritidsaktiviteter for 
barn og unge i kommunen. De ser på om fritidsklubbene kan organiseres annerledes.  
 
 

Vedtak: 
Barnas kommunestyre ønsker at innspillene videreføres til kulturkonsulent, lag og foreninger. 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
 
 
 

PS 22/19 Skatepark 

Saksprotokoll i Barnas Kommunestyre- 27.11.2019  

Behandling: 
Elevrådet ved IK-skolen ønsker seg skatepark til Birtavarre. En slik park vil skape fysisk 
aktivitet og være et samlingssted for ungdom i Kåfjord. Birtavarre er et bra sted for skatepark 
fordi det er midt i kommunen. Elevrådet foreslår også at parken kan være på Trollvik skole eller 
i/ved det gamle sykehjemmet. 
Elevrådet i Olderdalen støtter at skateparken bør ligge i Birtavarre for det er for langt å kjøre til 
Manndalen for ungdom som bor i Djupvik. 
 
Elevrådet ved Manndalen skole etterlyser planene om å bruke tunellmasser til skatepark på 
Løvoll. Grusen ligger der, men ingen skatepark. 
 
Kulturkonsulenten informerer om at idrettsanlegg og nærmiljøanlegg ligger i plan for anlegg, 
men at disse planene skal rulleres. Det er derfor viktig at ungdomsrådet kan ta saken videre. 
 



Vedtak: 
Elevene tar saken med i eget elevråd. Saken drøftes og så sendes innspill til ungdomsrådet slik 
at saken kommer med i neste rullering av plan for anlegg. Elevrådene må for eksempel ta stilling 
til om skateparken skal være inne eller ute. 
 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Saken fremmes uten innstilling 
 
 

PS 23/19 Tilleggssak - Lekeapparater Manndalen skole 

Saksprotokoll i Barnas Kommunestyre- 27.11.2019  

Behandling: 
 
Elevrådet ved Manndalen skole etterlyser saken om lekeapparater ved skolen. Kan lekeapparater 
som står utenfor Knerten/Trollstua overtas av skolen når Fossen barnehage samlokaliseres? Kan 
elever på arbeidslivsfag jobbe med å sette opp nye lekestativer? 
 
Administrasjonen spør om lekeapparatene er de samme hinderløypa som var oppe på forrige 
barnas kommunestyre og det er elevrådet usikker på.  
 
Oppklaring etter møtet: Flere lekeapparat/aktivitetsløype står fortsatt som et ønske fra elevrådet 
fra forrige skoleår.  
 
 

Vedtak: 
Administrasjonen følger opp saken mot Manndalen skole. 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
 
 
 



PS 24/19 Tilleggssak - Sykkelparkering ved skoleplassen 

Saksprotokoll i Barnas Kommunestyre- 27.11.2019  

Behandling: 

Elevrådet ved Manndalen skole ønsker seg sykkelparkering med atkomst på skoleplassen. De 
ønsker at sykkelstativet har tak. 
Slik det er nå krangler man om å ha sykkelen under tårnet i ballbingen.                
Syklene/dekkene passer heller ikke inn i sykkelstativene som er i dag.                                    
Dem er få og dårlige.  

 

Vedtak: 
Saken ses i sammenheng med sak 23/19. 
 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
 
 
 

PS 25/19 Tilleggssak - Manglende veilys i Biedebakken 

Saksprotokoll i Barnas Kommunestyre- 27.11.2019  

Behandling: 
Elevrådet opplyser om at det ikke er gatelys overfor Biedebakken. Det er skummelt og det er 
mange som går der. Veien er mørk, kronglete og smal. Det kjøres fort der. Elevrådet spør om 
noe alvorlig må skje før kommunen gjør noe med det. 
 
Ordføreren opplyser om at dette ikke er kommunal vei, men at kommunen jobber med saken. 
Veilys ligger ikke inne i gjeldende handlingsplan, men det er viktig å få saken fram. 
 

Vedtak: 
Barnas kommunestyre ber ordføreren ta innspillet fra barnas kommunestyre med seg. 
 

Rådmannens innstilling 
 
 



PS 26/19 Tilleggssak - Fordeling av midler 

Saksprotokoll i Barnas Kommunestyre- 27.11.2019  

Behandling: 

Barnas kommunestyre har 30 000,- til fordeling. 
 

Vedtak: 
Det innvilges 10 000,- i velferdsmidler til hver skole som skal brukes på trivselstiltak før jul.  
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
 
 
 


