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01/21 Barnas kommunestyre 03.03.2021

Samlesak for referatsaker

Tatt til orientering.

Underliggende saker:
01/21, Saker fremmet til avlyst møte mars 2020
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Saker fremmet til avlyst møte i mars 2020 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Sakene tas til orientering 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Det var sendt inn 10 saker til Barnas Kommunestyre 10. mars 2020. Møtet ble avlyst pga av 
pandemien  Covid-19. Av samme grunn ble det heller ikke avholdt møte høsten 2020. 
 
 
Saksutredning/Begrunnelse for vedtaket 
Det er en del nye representanter til Barnas Kommunestyre inneværende skoleår, og alle sakene fra i 
fjor er ikke like aktuelle lenger. I samråd med skolenes kontaktpersoner for elevråd ble det besluttet 
å sette opp de gamle sakene som referatsaker til dette møtet. Da kan deltakerne i Barnas 
Kommunestyre stille spørsmål, informere eller bli informert om status i sakene. 
 
Saker fremmet til møtet i mars 2020: 

• Evaluering skolelunsj 
• Evaluering elevundersøkelsen 
• Oppfølging av tidligere saker 
• Svømmebasseng i Kåfjord 
• Forskrift til ordensreglement - innspill fra Manndalen skole 
• Informasjon om kommunepsykologen 
• Vedlikehold i skolegården 
• Tilbud ved ungdomsklubbene 
• Akebakke i Olderdalen 
• Zipline 
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Saksnr. Utvalg Møtedato 
 Barnas kommunestyre  
 
 
IT - utstyr til skolene 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Saken fremmes uten innstilling. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Fra Olderdalen skole er følgende sak meldt inn: 
«Elevene på mellomtrinnet mener at de i dag har PC`er som er dårlige (f.eks. noen av dem mangler 
taster).  De ønsker at kommunen får ordnet nye PC`er til dem. 
I fjor ble det ordnet med nye PC`er til 7 kl. (pga. Corona). Hadde det vært mulig å få gjort det samme i 
år? 
I tillegg bruker småskoletrinnet og IOP elever nettbrett/I Pad. Per i dag har skolen kun 4 brukbare som 
IT avdelinga holder på å reparere. 
Elevrådet foreslår at det kjøpes inn minst et klassesett (8 stk.) nettbrett eller IPAD ekstra.» 
 
 
Saksutredning 
I 2018 under budsjettbehandling for 2019 står det i sak til hovedutvalget: 
 
Kapitalbudsjett 2019. 
«IT-innkjøp skolene: Det er behov for jevnlig oppdatering av IT-utstyr for å ivareta digital 
kompetanse i skolene. Dette for å holde IT-utstyr oppdatert og for å slippe skippertak som i 
2017. • Innkjøp PC- er til alle 8. klassinger: 75 000,- • Digitale tavler: 2 pr skole: 80 000,- kr. 
155 000,- 
 
I kapitalbudsjettet for 2020 ble det satt av kr 300.000 til IT i skolene. Innenfor dette ble det 
kjøpt inn nye PC`er til 7. klasse elevene. 
 
Da kommunens budsjett for 2021ble vedtatt i møte 17.12.2020 var det ikke satt av en eneste 
krone til IT verken på skolenes eller oppvekst sitt driftsbudsjett.  
 
I samme møte vedtok Kommunestyret økonomiplan for 2022-20214. 
I kapittel 3.8 under Oppvekst heter det om digitalisering: 
 
«Det stilles stadig nye krav til å henge med i digitalisering, noe som er krevende både på 
systemnivå, men også i forhold til kvalitet og sikkerhet. Det er fortsatt behov for regelmessig 
oppdatering og fornying av skolens datapark og det er lagt inn et forslag om å kjøpe nye pc-
er til 8. klasse hvert år. I tillegg er det behov for å supplere og fornye skolenes digitale tavler 
med 4 tavler årlig. Skolene ønsker seg mer ressurser til pedagogisk oppfølging av IT, slik at 



vi er rustet til Fagfornyelsen. Barnehagene skal gjennom interkommunalt samarbeid/Rekomp 
få støtte til økt kompetanse innenfor digitale ferdigheter. Dette betyr økte behov knyttet til 
utstyr». 
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Manndalen skole: oppussing av rom og skolegård 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 
1.Oppussing av toalettene på mellomtrinnet og småtrinnet på Manndalen skole. 
Teknisk drift utfører oppussing av toalettene innen høst 2021. Tiltaket finansieres over 
driftsbudsjettet. 
2. Flere lekeapparater og oppgradering av skolegården. 
Da det ikke er avsatt midler til innkjøp av nye lekeapparat i budsjett for 2021, må tiltaket legges til 
2022. Vedlikehold av monterte lekeapparat samt utbedring av feil og mangler ved ballbingen 
gjennomføres sommeren 2020.  
 
 
 
Bakgrunn for saken: 
 
På bakgrunn av elevundersøkelse på Manndalen skole, har elevene skissert flere utbedringer 
innenfor bygg og anlegg på Manndalen skole. Det gjelder toalettene på mellomtrinnet og småtrinnet 
samt korridor i underetasjen på ungdomsskolen. Elevene ønsker også å forbedre uteområdet på 
Manndalen skole med innkjøp av flere lekeapparat samt oppgradere eksisterende apparater. 
 
 
Saksutredning/Begrunnelse for vedtaket 
 
1: Oppussing av toalettene på mellomtrinnet og småtrinnet på Manndalen skole. 
Driftsbudsjettet for 2021 gir rom for å pusse opp toalettene på mellom- og småtrinnet. Teknisk drift 
tar sikte på å utføre dette innen høsten 2021. Planen vår er å sparkle og male tak, sparkle, lime strie 
og male veggene. Før vi bestemmer oss for eventuelt å skifte belegg, må vi foreta en befaring på 
toalettene. Vi vil og vurdere servant og wc og behov for å utbedre oppvarming av rommene. 
Når det gjelder korridor i underetasjen på ungdomsskolen, og forslagene til tiltak fra elevene, må 
administrasjonen vurdere dette ut fra budsjettet. Forslaget fra elevene om å gjøre oppussingen til et 
elevprosjekt er sprekt. Elevene foreslår å male, ha tegninger/ graffiti på veggene, bruke lokale 
samiske ord og uttrykk.  
Sak 2: Flere lekeapparater og oppgradering av skolegården. 
Innkjøp av nye lekeapparat ligger ikke inne på driftsbudsjettet for 2021. Det legges fram et forslag 
om at det settes av nødvendige midler på budsjettet for 2022. Administrasjonen foreslår at 
skolegård/ lekeapparat blir et elevprosjekt der elevene utformer et forslag med beskrivelse og 
tegning på hvordan skolegården skal se ut. 
De foreslåtte reparasjonene på fotballbingen satser vi på å få gjort til sommeren med hjelp av 
skoleungdom i sommerjobb. 



Fossen barnehage er foreslått revet på budsjett for 2021. Sanering av biblioteket er ikke på budsjett 
for 2021. 
 
 
Vedlegg: 
Sak foreslått av Manndalen skole 
 
 
 
 



   
 

   
 

Disse sakene ønsker Manndalen skole skal tas opp i Barnas kommunestyre:  

1: Toalettene på mellomtrinnet og småtrinnet må pusses opp 

2: Vi trenger flere lekeapparater og oppgradering av skolegården.   

________________________________________________________________________ 

SAKSFREMLEGG:  

Årets elevundersøkelse viser at de aller fleste elever på Manndalen skole trives, men flere er 

misfornøyd med de fysiske forholdene på skolen. Mange elever svarer at de synes det tar for 

lang tid før ting blir reparert, og at for eksempel garderober og toaletter ikke er bra nok.  Elever 

og elevråd har ved flere tilfeller tatt opp dette gjennom Barnas kommunestyre, uten å få verken 

svar eller en oppfølging av sakene. Derfor lurer vi på om politikerne i det hele tatt prioriterer 

det vi unge mener og ønsker?  

SAK 1: OPPUSSING  TOALETTENE PÅ MELLOMTRINNET OG SMÅTRINNET 

Elevrådet synes det er på tide at toalettene på mellomtrinnet og småtrinnet blir pusset opp.  

Her er elevenes beskrivelse på toalettene:  

- Det er kaldt.  

- Det er veldig stygg lukt, det lukter gammel urin og råttent. 

- Det ser stygt ut.  

- Det er hull i veggen, vi er bekymret for om noen kan se på oss gjennom hullene. 

- Flere elever vil ikke bruke toalettene, de må “holde seg” hele dagen, det kan resultere i 

at de får vondt i magen.  

Tiltak:  

- Hull i veggen må fjernes. 

- Skifte ut toalett og vask på toalettet på småtrinnet.  

- Male med en lunere farge på veggene, på begge doene. 

- Kanskje må gulvbelegget på småtrinnet skiftes ut?  

- Gjøre det mer koselig.  

- Ha varmeplate der.  

Toalettene på ungdomsskolen er fine, men der er lys-sensorene stilt inn slik at det plutselig blir 

mørkt om man sitter på toalettet. Det blir ikke lys før man går ut av toalettbåsen, og det er jo 

dumt om man ikke er ferdig. Det er også ekkel lukt i gangen til toalettene, og det er ofte mørkt 



   
 

   
 

og skummelt å gå i gangen til jentetoalettet. I taket i korridoren til jentetoalettet er det gamle 

rør i taket, hvor det blant annet henger noe “bandasjelignende” som det plutselig drysser ned 

støv eller deler av. Gulvet i kjellerkorridoren er av betong, som er veldig kaldt og skittent 

uansett hvor mye det blir vasket. Vi elever kan gjerne bidra med å male veggene som et 

skoleprosjekt, vi ser for oss at vi kanskje kan ha tegninger/graffiti på veggen der, lokale samiske 

ord og uttrykk osv som kan gjøre det mer hyggelig. Dette kan bli et skoleprosjekt som alle 

elevene synes er bra å jobbe med.  

Bilder fra toalettgangen:  

 

 

 

 



   
 

   
 

 

Her kan dere se hvordan toalettene ser ut:  

 

Toalett småtrinnet: 

   

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Toalett mellomtrinnet:  

     

                                               

 

 

 



   
 

   
 

 

SAK 2: FLERE LEKEAPPARATER OG OPPGRADERING AV SKOLEGÅRDEN 

Vi ønsker at det skal være flere lekeapparater på skolen. Denne saken har vi også tatt opp 

mange ganger i Barnas kommunestyre, uten at det har skjedd noe. Vi skjønner at dette er dyrt 

for kommunen, men det er også viktig at elevene har aktivitetstilbud i friminuttene. 

Flere lekeapparater gjør at det kanskje blir mindre mobbing, og at flere trives på skolen. Når vi 

har så få apparater, blir det ofte krangel om å få bruke de. Særlig ille er det nå når alle er inndelt 

i kohorter. De få lekeapparatene vi har må også jevnlig vedlikeholdes, det må for eksempel 

skiftes ut gummihåndtak på dissene når de er ødelagte. Kanskje kan foreldrene være med på 

dugnad for å sette lekeapparatene opp når de kommer?  Da sparer man litt ekstra penger. Det 

er også få bøtter, spader og andre leketøy som kan gjøre det fint å gå på skolen, særlig for de 

minste. Vi har ikke engang en skikkelig sandkasse å være i.  

Det er også et ødelagt nett bak fotballbingen som bør skiftes ut snarest, nettet fanger ikke opp 

baller som blir skutt over bingen, og da triller de ned på veien og det er trafikkfarlig når små 

barn skal hente ballene fra veien. Fotballbingen mangler også flere planker og trenger å males. 

Det er også mange baller som blir skutt over nettet som ender opp i elven. Vi har mistet mange 

fotballer på grunn av det her, og vi er bekymra for at det skal få konsekvenser for dyrelivet i 

elva da det er rett ved siden av en gyteplass. Skolen må også bruke mye penger på å kjøpe inn 

nye fotballer som oftest ender opp i elven. 

Det er synd at det ser så dårlig ut i skolegården vår, det gir et dårlig førsteinntrykk til de som 

kommer hit. Det står også to tomme bygg ved siden av skolen, gamle Fossen barnehage og det 

gamle biblioteket. Hva skal skje med disse? Skal de rives? De er gamle, og det er ting rundt 

disse som vi kan skade oss på. Om de rives, får vi også mer plass som kan brukes til 

lekeområde. Eller kanskje kunne den gamle barnehagen blitt gjort om til en ny ungdomsklubb?  
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