ÅS KOMMUNE

MØTEINNKALLING
Barn og unges kommunestyre har møte i
Festsalen, gml. Åsgård skole
02.12.2010 kl. 11.00
Møtet er åpent for publikum. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn
på rådmannskontoret. Innkallinger og protokoller legges til gjennomsyn på
servicetorget og bibliotekene, og publiseres på www.as.kommune.no.
Saksliste:
Orienteringssak
KOMMUNEPLAN 2011-2023
 Plan- og miljøvernrådgiver Cornelia Solheim orienterer om kommuneplanen i Ås.
Elevrådsrepresentantene kan gi innspill og kommentarer til planen som vil følge
behandlingen av saken videre.
10/2413
BUK-sak 1/10
TILTAK I SKOLEMILJØENE I ÅS 2010
 Elevrådsrepresentant eller lærerrepresentant fra hver skole orienterer ordfører om
hva fjorårets tildeling ble brukt til.
BUK-sak 2/10
MILJØVERNPRISEN 2010

10/3094

Det vil være servering av lunsj.

Ås, 18.11.2010
Johan Alnes
Ordfører

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes til Jeanette Karlsen,
tlf. 64 96 20 18 eller e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no.
(Det sendes personlig svar på mottak av e-post. Telefonbeskjed
må gis dersom svar ikke er mottatt innen rimelig tid).
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
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BUK-sak 1/10
TILTAK I SKOLEMILJØENE I ÅS 2010
Saksbehandler: Jeanette Karlsen
Utvalg
Barn og unges kommunestyre

Arkivnr: 223 B08
Sak nr.
1/10

Saksnr.: 10/2413
Møtedato
02.12.2010

Rådmannens innstilling:
100.000,- kroner fordeles til tiltak i skolemiljøet i Ås. Pengene fordeles på skolene
som følger: barneskolene får 11.000,- kroner hver og ungdomsskolene får 11.500,kroner hver.
Ås, 18.11.2010
Per A. Kierulf
Rådmann
Tidligere politisk behandling:
(Handlingsprogram med økonomiplan 2010-2013)
Avgjørelsesmyndighet:
Barn og unges kommunestyre
Behandlingsrekkefølge:
Barn og unges kommunestyre
Vedlegg som følger saken trykt:
1. Forslag til tiltak fra skolene
2. Oversikt over fordeling av midler til skolemiljøtiltak 1999-2009
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:
Prioriteringslister for tiltak i skolemiljøene fra skolene.
Utskrift av saken sendes til:
Ref. formannskapet
Gruppeledere for de politiske partiene i Ås kommunestyre
Rådmann
Rektor ved skolene i Ås
Lokalmedia
Økonomikontoret for utbetaling
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SAKSUTREDNING:
Fakta i saken:
Kommunestyret gir en årlig bevilgning på kr 100.000,- til tiltak i skolemiljøene i Ås.
Det er barn og unges kommunestyre som vedtar pengefordelingen mellom skolene.
Fordelingen har vært ulik fra år til år. Det er opp til hver enkelt i barn og unges
kommunestyre hvordan pengene skal fordeles.
Umiddelbart etter møtet overføres pengene til skolens konto i samsvar med vedtaket.
Rektor på den enkelte skole sørger for at pengene blir utbetalt til vedtatte formål.
Vurdering av saken:
Totalt sett har ungdomsskolene og de store skolene fått mest tilskudd til tiltak i
skolemiljøet. Fordeling fra tidligere år går frem av vedlegg 2.
Alle skolene har gode forlag til skolemiljøtiltak.
Konklusjon med begrunnelse:
Rådmannens innstilling er satt opp med en jevn pengefordeling hvor alle skolene får
kr 11.000,- hver og ungdomsskolene får kr 500,- i tillegg. Rådmannen anbefaler at
innstillingen vedtas.
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart.
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VEDLEGG 1
FORSLAG TIL TILTAK FRA SKOLENE
Prioriteringsliste for tiltak i skolemiljøet:
Brønnerud skole:

1. Klatrestativ med sklie
2. Klatrestativ
3. Sklie

Kroer skole:

1. Hoppestokker
2. Bubbletubs til aking
3. Dumpehuske med snurr

Nordby skole:

1. Videre drift av elevkantine
2. Smash-ball stativer og nye fotballnett
3. Innkjøp og oppgradering av leker og lekeutstyr i
lekeboden

Nordbytun ungdomsskole:

Ettersendes, evt. legges frem i møtet.

Rustad skole:

Ettersendes, evt. legges frem i møtet.

Sjøskogen skole:

1. Nett bak fotballmålet på grusbanen
2. Smash-ball stativ

Solberg skole:

1. Utendørs lekeapparater
2. Oppussing av klasserom

Ås ungdomsskole:

1. Sandvolleyballbane
2. Black-box til kantina
3. Lysutstyr, lysplater

Åsgård skole:

1. Lekeutstyr til midttime-ordningen
2. Rulleskøyter / sparkesykler
3. Mobilus-huske
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VEDLEGG 2
OVERSIKT OVER FORDELING AV MIDLER TIL SKOLEMILJØTILTAK 1999-2009
År
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
Tot.

Brønne
-rud
5 000
8 250
7 969
10 000
3 750
6 000
5 000
5 667
5 000
5 500
5 000
67 136

Kroer
6 000
8 250
7 647
10 000
3 750
6 000
5 000
5 667
5 000
5 500
5 000
67 814

Nordby

Rustad

14 400
13 000
14 501
15 000
7 000
6 000
5 000
5 667
5 000
7 000
5 000
97 568

15 050
13 000
12 585
15 000
7 000
6 000
5 000
5 667
5 000
7 000
5 000
96 302

Sjøskogen
6 700
8 250
10 503
10 000
3 750
6 000
5 000
50 203

Solberg

Åsgård

7 300
8 250
7 711
10 000
3 750
6 000
5 000
5 667
5 000
5 500
5 000
69 178

15 050
13 000
13 363
15 000
7 000
6 000
5 000
5 667
5 000
7 000
5 000
97 080

Nordby
-tun u.
15 250
13 000
11 705
7 500
7 000
4 000
7 500
8 000
10 000
5 500
10 000
99 455

Sjøskogen skole ble tatt i bruk skoleåret 2003/2004.

Gj.snitt.tilskudd pr. år (1999-2009)

Ås u.
13 %

Brønnerud
9%

Åsgård
12 %

Nordby
13 %

Solberg
9%
Sjøskogen
10 %

Kroer
9%

Rustad
12 %
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Nordbytun u.
13 %

Ås u.
15 250
15 000
14 146
7 500
7 000
4 000
7 500
8 000
10 000
7 000
10 000
105 396
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MILJØVERNPRISEN 2010
Saksbehandler: Cornelia Solheim
Utvalg
Barn og unges kommunestyre

Arkivnr: K22
Sak nr.
2/10

Saksnr.: 10/3094
Møtedato
02.12.2010

Rådmannens innstilling:
Ås kommunes miljøvernpris 2010 – Eilif Dahls minnepris – på kr. 10.000,-, deles
mellom de to kandidatene Kroer 4H og Nordby 1 speidergruppe.
Ås, 18.11.2010
Per A. Kierulf
Rådmann
Avgjørelsesmyndighet:
Barn- og unges kommunestyre
Vedlegg som følger saken trykt:
Statutter for Miljøvernprisen
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter:
Innsendte forslag
Brev og adresseliste for forespørsel om kandidater
Miljørapport for Sagalund barnehage
Utskrift av saken sendes til:
Plan- og miljøvernrådgiver
SAKSUTREDNING:
Fakta i saken
Ås kommunes miljøvernpris for barn og unge (Eilif Dahls minnepris) skal gå til
personer under 20 år eller foreninger, grupper og skoleklasser som har utført en
spesiell innsats for natur og miljøvern i kommunen. Prisen ble delt ut første gang i
1994. Etter vedtak i kommunestyret 08.09.94, er det nå Barn- og unges
kommunestyre som er jury for prisen sammen med ordfører. Prisen er på 10.000
kroner. Selve prisen blir overrakt i kommunestyremøtet 14. desember 2010.
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Prisen er delt ut 10 ganger tidligere og har gått til:
1994 Rustad skole for prosjektet ”Vår bekk – Norges vassdrag”
1995 Kroer skole for allsidig natur- og miljøvernarbeid
1996 Skolebarnehagen ved Kroer skole for prosjektet ”Skoledag”
1997 Steinerskolen i Ås for arbeidet med miljø som en naturlig del av undervisningen
og driften av skolen.
1998 Åkebakke barnehage for prosjektet ”Uteliv”.
2004 Blekkulfs miljødetektiver i Ås for allsidig arbeid med å sette fokus på natur og
miljøvern
2005 Løvstad naturbarnehage for å gi barna gode naturopplevelser i hverdagen
2006 Brønnerud skole og SFO for å kompostere alt organisk materiale og drive
skolehage
2007 Natur og Ungdom i Ås for sin funksjon som vaktbikkje og støttespiller i bl.a.
klimaarbeidet.
2008 Haugtussa steinerbarnehage som et forbilde med oppføring av miljøbygg og en
gjennomgående miljøprofil.
I 2009 ble ikke prisen delt ut på grunn av at kandidatene ikke falt inn under
miljøvernprisens statutter.
I år har det kommet inn forslag på 7 kandidater til Miljøvernprisen 2010:
1. Speidergruppa i Ås
Rustad skole ved elevrådet foreslår denne kandidaten uten nærmere begrunnelse.
2. Orienteringslaget i Ås
Rustad skole ved elevrådet foreslår denne kandidaten uten nærmere begrunnelse.
3. Sagalund barnehage
Sagalund barnehage ved styrer foreslår denne kandidaten fordi barnehagen har gjort
en stor innsats på miljøfronten i 2010 og blitt miljøsertifisert som grønt flagg. De har
jobbet med tema rundt avfall, som resirkulering og gjenbruk. En miljørapport er
utarbeidet og vedlagt søknaden.
4. Brønneruds skolehage
Brønnerud skole ved rektor og elevrådet foreslår denne kandidaten fordi skolehagen
inngår som en viktig del i skolens hovedverdi om bærekraftig utvikling. I 2010 har
elevene dyrket økologisk lin og hatt et prosjekt kalt ”Fra frø til fashion”. En viktig
målsetning i prosjektet har vært å gi elevene en mer bevisst holdning til forbruk, ved
at de selv ser hvor mye jobb som ligger bak et klesplagg. Prosjektet setter fokus på et
mer miljøbevisst forbruk som et ledd i bærekraftig utvikling.
5. Kroer 4H
Kroer 4H ved klubbrådgiver Hanne K. Støkken foreslår denne kandidaten fordi 4H
lærer barn og unge å bli glad i og ta vare på naturen og nærmiljøet, blant annet
gjennom prosjektet ”Miljøløftet”. På nettsidene til 4H
(http://www.4h.no/aktuelt/satsingsomrader/Miljoloftet/) beskrives prosjektet ”Miljøløftet
- unge krefter for ei miljøvennlig framtid” slik:
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”4H Norge vil løfte miljøengasjementet hos barn og unge. Engasjementet skal løftes
gjennom spennende, lærerike og sosiale aktiviteter på naturmøteplasser i
nærmiljøet.”
6. Skoler som gjennomfører Rusken-aksjoner
Nordby skole ved elevrådet foreslår at Miljøvernprisen 2010 brukes til å gi skoler som
gjennomfører Rusken-aksjoner en oppmuntring.
7. Nordby 1 speidergruppe
Solberg skole ved elevrådet foreslår denne kandidaten fordi speidergruppen mangler
midler til aktiviteter etter en kostnadskrevende oppbygging av speiderhytten som
brant ned. Speiderne er opptatt av å spre kunnskap om og ta vare på natur og
nærmiljø. Speidermiljøet står for en sunn holdning og gode verdier.
Vurdering med begrunnelse:
Ås kommunes miljøvernpris for barn og unge – Eilif Dahls minnepris – kan gis til
personer under 20 år eller foreninger, grupper og skoleklasser som har utført en
spesielt verdifull innsats for natur- og miljøvernet i kommunen.
Det ligger i prisens navn og i statuttene at dette er en pris som skal tilfalle barn og
unge. Det har derfor alltid ligget til grunn for innstillingen av kandidater at prisen skal
deles ut enten direkte til barn og unge, eller til en mottaker der pengene i sin helhet
brukes på barn og unge. Alle de foreslåtte kandidatene faller helt eller delvis inn
under statuttene, og de bidrar i arbeidet for å fremme miljøvern i Ås kommune.
1. Speidergruppa i Ås
Uten nærmere begrunnelse er det vanskelig å vurdere speidergruppa som kandidat
til miljøvernprisen i 2010.
2. Orienteringslaget i Ås
Uten nærmere begrunnelse er det vanskelig å vurdere orienteringslaget som kandidat
til miljøvernprisen i 2010.
3. Sagalund barnehage
Sagalund barnehage har på alle måter gjennomført et flott arbeid for miljøet i 2010!
Barnehagen har gjennomført veldig mange morsomme og lærerike prosjekter med
barna, som søppelsortering og eksperiment med yoghurtbeger. De har også laget
ting av søppel som skåler av aviser, lysekrone og robot. Det er imidlertid vanskelig å
gi miljøvernprisen for miljøsertifisering av én barnehage, da det er flere barnehagen
som har blitt sertifisert (Søråsteigen og Vinterbro) og dette er et arbeid som vil bli
gjennomført i alle kommunens barnehager.
4. Brønneruds skolehage
Brønneruds skolehage er en flott prosjekt som gjennomføres med imponerende
engasjement og på en kreativ måte! Årets prosjekt med dyrking av lin er et lærerikt og
holdningsskapende prosjekt i forhold til miljøvern. Brønnerud skole har imidlertid fått
miljøvernprisen for ikke så lenge siden (2006), blant annet for arbeidet med
skolehagen. Det er derfor andre gode kandidater som heller bør få årets pris.
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5. Kroer 4H
Kroer 4H har et veldig godt prosjekt som de ønsker å arbeide med, som fremmer
miljøvern for barn og unge på en god måte, kalt ”Miljøløftet - unge krefter for ei
miljøvennlig framtid”. Kroer 4H fortjener miljøvernprisen fordi de generelt gjør et
arbeid for barn/unge og miljøet, og for prosjektet Miljøløftet spesielt.
6. Skoler som gjennomfører Rusken-aksjoner
Skoler som gjennomfører Rusken-aksjoner fortjener absolutt en oppmuntring, men
prisen er ført og fremst ment å gå til organisasjoner som kan vise til en innsats hvor
prisen kan gå til å styrke arbeidet ytterligere.
7. Nordby 1 speidergruppe
Det er ikke vanskelig å forstå at speidergruppen kan trenge en bistand etter at
speiderhytten deres brant ned. Speidermiljøet gjør absolutt et viktig arbeid for å lære
barn og unge om natur og miljøvern. Speiderhytta ”Stuene” er til glede for alle med
servering i hele vintersesongen. Nordby 1 speidergruppe fortjener miljøvernprisen slik
at de kan gjennomføre aktiviteter som fremmer miljøvern i året som kommer til tross
for dårlig økonomi.
Konklusjon:
Det er i år flere gode kandidater til miljøvernprisen hvorav to kandidater særlig
utpeker seg. Dette er Kroer 4H og Nordby 1 speidergruppe, som begge har oppgaver
i det kommende året hvor en slik pris kan bidra for å fremme miljøvern. Rådmannens
anbefaling er at miljøvernprisen deles likt mellom disse to kandidatene.
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VEDLEGG

Statutter for Ås kommunes miljøvernpris for barn og unge
- Eilif Dahls minnepris
Opprettet i 1994.

1. Ås kommunes miljøvernpris for barn og unge - Eilif Dahls minnepris kan gis til
personer under 20 år eller foreninger, grupper og skoleklasser som har utført en
spesiell verdifull innsats for natur- og miljøvernet i kommunen.
2. Prisen består av et stipend på kr. 10.000,- samt diplom. Stipendet må benyttes i
forbindelse med arbeid for natur- og miljøvernet i kommunen.
3. Prisen kan utdeles hvert år.
4. Alle har rett til å foreslå kandidater. I god tid før prisen skal utdeles, skal det
kunngjøres i avisen, og skoler og foreninger skal tilskrives med oppmodning om å
komme med forslag til kandidater. Forslaget må begrunnes skriftlig.
5. Oppgaven som jury ivaretas av Barn og unges kommunestyre i samarbeid med
ordfører.
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