
 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Møteprotokoll 
 
Utvalg: Barnas Kommunestyre 
Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset 
Dato: 27.03.2019 
Tidspunkt: 09:30 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Svein O. Leiros Ordfører SP 

Nicholas V. Johansen Medlem Indre Kåfjord skole 
Leah V. Johansen Medlem Indre Kåfjord skole 
Tony Johansen Medlem Indre Kåfjord skole 
Karstein Marthinsen Medlem Olderdalen skole 
Maya Mathiassen Medlem Olderdalen skole 
Oliver Løvli Medlem Olderdalen skole 
Kayla Lilleberg Olsen Medlem Manndalen skole 
Linnea Wennberg-Mo Medlem Manndalen skole 
Tuva Nordeng Medlem Manndalen skole 
Ingeborg Wennberg-Mo Medlem Manndalen skole 
   

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Mathias Nilsen Medlem Indre Kåfjord skole 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Linnea Blomli Lyngstad Mathias Nilsen Indre Kåfjord skole 

 
Merknader 
 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Elisabeth Gulbrandsen Etatsleder oppvekst/møtesekretær 
Gunn Andersen Etatsleder drift og utvikling 

 
  



Underskrift: 
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. 
 
 
_____________________ _____________________ _____________________ 
 
 
_____________________ _____________________ _____________________ 
 
 
_____________________ _____________________ _____________________ 
 
 
_____________________ _____________________ _____________________ 
 
 
  



 

       Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 1/19 Ungdomsklubb i Olderdalen  2015/763 
PS 2/19 Gratis skolelunch for elever i Kåfjordskolene  2015/1630 
PS 3/19 Trivselstiltak på Olderdalen skole  2015/1630 
PS 4/19 Svømming/basseng ved Olderdalen skole  2015/1630 
PS 5/19 Renovasjon av diverse rom i skolebyggene  2015/1630 
PS 6/19 Båt- og bade-kai i Birtavarre  2015/1630 
PS 7/19 Flere arrangementer for unge  2015/1630 
PS 8/19 Flere aktiviteter i fritidsklubbene  2015/1630 
PS 9/19 Aktivitetsløype Manndalen  2015/1630 
PS 10/19 Forslag til utbedring/reparasjon av skolens 

sykkelløype ved Manndalen skole 
 2015/1630 

PS 11/19 Utbedring av ballbingen med netting, oppussing 
av paviljongen, mulighet for skøytebane om 
vinteren v/Manndalen skole. 

 2015/1630 

PS 12/19 Sykkelløype i Olderdalen  2015/1630 
PS 13/19 Samarbeid mellom skolene  2015/1630 
PS 14/19 Offisiell MOT-mobbing-lue i Kåfjord  2015/1630 
 
 
 
 
  



PS 1/19 Ungdomsklubb i Olderdalen 

Saksprotokoll i Barnas Kommunestyre- 27.03.2019  

Behandling: 
Saken legges fram av administrasjonen. Det er stor vilje til å få til ungdomsklubb i Olderdalen 
og arbeidet med denne har startet opp.  
 
Barnas kommunestyre tar saken til orientering og ber politikerne og administrasjonen i Kåfjord 
kommune om å jobbe for utvidet tilbud av ungdomsklubben i Olderdalen.  
 
Saken ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Barnas kommunestyre tar saken til orientering og ber politikerne og administrasjonen i Kåfjord 
kommune om å jobbe for utvidet tilbud av ungdomsklubben i Olderdalen.  
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Saken legges frem uten innstilling 
 
 
 

PS 2/19 Gratis skolelunch for elever i Kåfjordskolene 

Saksprotokoll i Barnas Kommunestyre- 27.03.2019  

Behandling: 
IK-skole legger fram at de har skolelunsj. Det skaper samhold på skolen og gir godt kosthold. 
Lunsjen er for det meste brødmat og enkelte dager med varm mat. Maten er sunn og 
allergivennlig. IK-skolen prøvde å spise samlet med alle på skolen, men det det fungerer best å 
spise i klassen. Det er en ansatt som lager lunsjen. 
Representant fra Manndalen skole legger fram uttalelse fra elevråd og ansatte ved Manndalen 
skole. 
Representant fra Olderdalen skole legger fram uttalelse fra elevråd og ansatte ved Olderdalen 
skole. 
Ordføreren synes dette er en viktig sak. Det er positivt for læringsmiljø og læringsresultat. 
Skolene kan finne lokale løsninger og noen innkjøp kan gjøres. Det er lagt av midler til 
oppussing av Olderdalen skole sitt skolekjøkken. Det bør være lunsj hver dag. Det behøver ikke 
være varm mat. 
 
Barnas kommunestyre ber administrasjonen jobbe videre med saken og fremme saken for 
kommunestyret. Barnas kommunestyre ber administrasjonene søke prosjetsmidler.  
Det tas sikte på at det serveres skolelunsj fra skoleåret 2019/20.  
 
Saken ble enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
Barnas kommunestyre ber administrasjonen jobbe videre med saken og fremme saken for 
kommunestyret. Barnas kommunestyre ber administrasjonene søke prosjetsmidler.  
Det tas sikte på at det serveres skolelunsj fra skoleåret 2019/20.  
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Saken legges frem uten innstilling 
 
 
 

PS 3/19 Trivselstiltak på Olderdalen skole 

Saksprotokoll i Barnas Kommunestyre- 27.03.2019  

Behandling: 
Orientering av representant fra Olderdalen skole.  
Det har vært evaluering av prøveordning høsten 2018. Den viste at det var få elever som deltok 
på aktiviteter som 6. og 7. klasse gjennomførte. De skal sette i gang nye trivselstiltak to ganger i 
uka. De skal sette i gang lek med de minste elevene og få veiledning av lærerne i hvordan 
gjennomføre aktiviteter. Det skal lages en liste over hvem som skal være trivselsledere. 
Ungdomsskolen ønsker også trivselsledere. Det settes i gang et prøvetiltak i en måned. 
Elevrådsmedlemmene og vara gjennomfører dette. Oppgaven for dem er å sette i gang 
aktiviteter som flere kan være med på, f.eks. turneringer.  
Ungdomsskolen ønsker opplæring i det å være trivselsledere.  
 
 

Vedtak: 
Barnas kommunestyre tar saken til orientering. 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Legges fram uten innstilling. 
 
 
 



PS 4/19 Svømming/basseng ved Olderdalen skole 

Saksprotokoll i Barnas Kommunestyre- 27.03.2019  

Behandling: 
Ordfører viser til vedtak i kommunestyre og forteller at det mangler penger til å få utført 
revidering. Vi mangler en million. Dersom vi ikke gjør noe med bassenget, må kommunen 
sende en million kroner spillemidler tilbake. Det er sendt inn ny søknad om spillemidler. 
Bassenget i Manndalen er et privat selskap. Det har vært møte om svømmetider og det skal 
ordne seg slik at skolene får gode tider til svømming.  
Det blir fortsatt drift i bassenget i Birtavarre. 
 

Vedtak: 
Barnas kommunestyre tar saken til orientering. 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Legges fram uten innstilling. 
 
 
 

PS 5/19 Renovasjon av diverse rom i skolebyggene 

Saksprotokoll i Barnas Kommunestyre- 27.03.2019  

Behandling: 
Olderdalen skole legger fram at skolekjøkkenet må opp å gå til neste skoleår slik at elevene kan 
ha faget mat og helse. Elevene vil ikke nå kompetansemål dersom de ikke har tilgang til 
skolekjøkken. Elevrådet ønsker tilbakemelding på når skolekjøkkenet skal stå ferdig.  
Saken ble tatt opp i forrige kommunestyre. Administrasjonen orienterer om at det er bevilget 
500 000,- til skolekjøkkenet og at riving av det gamle skolekjøkkenet starter 1. april.  
Planen er at skolekjøkkenet skal stå ferdig til skolestart. 
 

Vedtak: 
Barnas kommunestyre tar saken til orientering. 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
 
 
 



PS 6/19 Båt- og bade-kai i Birtavarre 

Saksprotokoll i Barnas Kommunestyre- 27.03.2019  

Behandling: 
IK-skolen legger fram at de ønsker en ny kai/flytebrygge i område ved den gamle kaia. Det 
ønskes en grillplass og stupebrett. Kaia bør tas inn øm høsten slik at den ikke blir ødelagt om 
vinteren. 
 
 

Vedtak: 
Barnas kommunestyre ber ordføreren om å sjekke opp med båtforeningen hvem som eier 
flytebrygga og hvilke muligheter som finnes.  
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Legges fram uten innstilling. 
 
 
 

PS 7/19 Flere arrangementer for unge 

Saksprotokoll i Barnas Kommunestyre- 27.03.2019  

Behandling: 
Det ønskes flere arrangementer for barn og unge i Kåfjord. Som f.eks. turneringer og 
skredkurset som nettopp var. 
 

Vedtak: 
Barnas kommunestyre sender saken til ungdomsrådet og ber om at det lages en plan for flere 
aktiviteter for barn- og unge i Kåfjord. 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Legges fram uten innstilling. 
 
 
 



PS 8/19 Flere aktiviteter i fritidsklubbene 

Saksprotokoll i Barnas Kommunestyre- 27.03.2019  

Behandling: 
Det er ønske om flere aktiviteter på ungdomsklubben. Det ønskes en egen facebook-side for 
ungdomsklubbene i Kåfjord, det holder ikke med bare instagram-konto. Faste aktiviteter kan 
være bordtennisturnering, kurs ol. og at aktiviteter kan flyttes ut til andre plasser enn inne på 
klubbene. Ordfører orienterer om at kulturkonsulenten og ungdomsrådet jobber med tilbudet i 
ungdomsklubbene. Det blir oppstart for ungdomsklubben i Olderdalen i april og første aktivitet 
er å fikse lokalet.  
Fritidsklubbene bør være strengere i forhold til bruk av rusmidler. Det er strenge regler for dette, 
men ungdommene opplever selv at røyking ol. ikke får nok konsekvenser. 
Ordføreren synes det er viktig at klubbene er trygge. Vi kan ikke ha det slik at det er bruk av 
rusmidler på klubben. Det er ikke akseptabelt. 
 

Vedtak: 
Barnas kommunestyre tar innspillene fra barnas kommunestyre til etterretning og ber om at 
innspillene blir fulgt opp av kommunen. Barnas kommunestyre ser svært alvorlig på at nytes 
rusmidler ved klubben. Det er særlig viktig å ha fullt fokus på at alle tilbud til barn- og unge gitt 
av Kåfjord kommune skal ha nulltoleranse for rusmidler. 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Legges fram uten innstilling. 
 
 
 

PS 9/19 Aktivitetsløype Manndalen 

Saksprotokoll i Barnas Kommunestyre- 27.03.2019  

Behandling: 
Forslag på apparater med prisoverslag v/Manndalen skole legges fram for barnas 
kommunestyre. 225 000,- 
 

Vedtak: 
Saken sendes administrasjon for saksframlegg og det lages en egen politisk sak på dette. 
 
 
 
 



Rådmannens innstilling 
Legges fram uten innstilling. 
 
 
 

PS 10/19 Forslag til utbedring/reparasjon av skolens sykkelløype ved 
Manndalen skole 

Saksprotokoll i Barnas Kommunestyre- 27.03.2019  

Behandling: 
Det er behov for utbedring/reparasjon av skolens sykkelløype v/Manndalen skole. Det er blitt 
groper, humper og at det er igjengrodd. Det er behov for vedlikehold. 
 

Vedtak: 
Barnas kommunestyre ber om at saken sendes til drift og utvikling. 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
 
 
 

PS 11/19 Utbedring av ballbingen med netting, oppussing av paviljongen, 
mulighet for skøytebane om vinteren v/Manndalen skole. 

Saksprotokoll i Barnas Kommunestyre- 27.03.2019  

Behandling: 
Representanter fra Manndalen skole legger fram at det trengs mer nett til fotballbanen. Slik det 
er nå dekker ikke nettet hele banene og elevene må ofte løpe å hente ballen. Det er løse spiker 
og mangler planker i paviljongen.  
Ballbingen bør vedlikeholdes. 
 

Vedtak: 
Barnas kommunestyre ber om at saken sendes til drift og utvikling.  
Det bes om av vaktmester ordner med strakstiltak. 
 
 
 
 



Rådmannens innstilling 
 
 
 
 

PS 12/19 Sykkelløype i Olderdalen 

Saksprotokoll i Barnas Kommunestyre- 27.03.2019  

Behandling: 

Elevrådet ved Olderdalen skole ønsker at grusbanen gjøres om til sykkelbane. Den skal kunne 
brukes både i skoletiden og på ettermiddagstid. 

 

Vedtak: 
Barnas kommunestyre ber som at saken sendes til drift og utvikling for utredning. 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
 
 
 

PS 13/19 Samarbeid mellom skolene 

Saksprotokoll i Barnas Kommunestyre- 27.03.2019  

Behandling: 
Elevrådet ved Manndalen skole ønsker flere faste fellesarrangementer for skolene.  
I dette skoleåret har Manndalen skole besøkt mørketidsprosjektet og Olderdalen skole har 
besøkt Manndalen skole.  
Skolene ønsker eget budsjett for fellesarrangementer slik at skolene ikke selv må betale buss. 
 

Vedtak: 
Barnas kommunestyre ber administrasjon om å utrede muligheten for flere felles 
skolearrangementer for elever i Kåfjordskolen, og at det budsjetteres med midler til faste 
fellesarrangementer i neste års budsjett. 
 
 
 
 



Rådmannens innstilling 
 
 
 
 

PS 14/19 Offisiell MOT-mobbing-lue i Kåfjord 

Saksprotokoll i Barnas Kommunestyre- 27.03.2019  

Behandling: 
Barnas kommunestyre er gjort kjent med at Ellen Lindvall og Anniken Myrseth har laget 
mønster og strikket MOT MOBBING-luer til elever i 3. klasse ved Olderdalen skole.  
Ellen Lindvall legger fram at bakgrunnen for lue-prosjektet er at arbeid mot mobbing er viktig 
og at en lue viser tydelig hva vi mener om mobbing.  
Ellen Lindvall godkjenner at skolene får mønster og at skolene bruker dette. 
 

Vedtak: 

Barnas kommunestyre synes dette er viktig tema og ber skolene om å kjøre eget 
strikke-prosjekt slik at alle elever i Kåfjord kommune får en slik lue.  
Ordfører finansierer garn og strikkepinner til prosjektet.  

Barnas kommunestyre vedtar at dette blir den offisielle MOT MOBBING-lua i 
Kåfjord, og vil rette en stor takk til Ellen Lindvall og Anniken Myrseth. 

 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
 
 
 


