
 

 

Ås kommune  

  

 

13/05449 
 

MØTEINNKALLING 
Barn og unges kommunestyre 

 

Møtetid: 28.11.2013 kl. 14.00  
Møtested: Ås kulturhus, Store sal  
 

Saksliste 
 

Informasjon fra ordfører 

 Kl. 14.00  

 Møteformen i Ås kommunestyre  

Fordeling av tilskudd til skolemiljøene i Ås 2013 

 Kl. 14.10  

 Elevrådsrepresentantene skal fortelle hva fjorårets tilskudd ble 
brukt til, og hvordan man ønsker å bruke årets tilskudd 

s. 2 

Servering 

 Kl. 14.30  

 Det vil bli servert frukt og boller til alle deltakere  

 Elevrådsrepresentantene må også bruke tiden til å diskutere ev. 
nye forslag til pengefordelingen mellom skolene 

 

Fordeling av tilskudd til skolemiljøene i Ås 2013 

 Kl. 15.00  

 Nye forslag til pengefordeling presenteres og vedtas  

Ås kommunes miljøvernpris 2013 

 Kl. 15.10  

 Elevrådsrepresentantene skal vedta hvem som får miljøvernprisen s. 7 

 

Vel møtt! 
Ås, 12.11.2013 
 
 
Johan Alnes 
Ordfører 
 
 

NB!  Navn på elevrådsrepresentanter som stiller i møtet meldes inn av 
kontaktlærer til jeanette.karlsen@as.kommune.no / 64 96 20 18.  

mailto:jeanette.karlsen@as.kommune.no
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BUK-1/13 
Fordeling av tilskudd til skolemiljøene i Ås 2013 
 
Saksbehandler:  Jeanette Karlsen Saksnr.:  13/03906-5 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Barn og unges kommunestyre 1/13 28.11.2013 

 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Kr 100 000,- tildeles grunnskolene i Ås til tiltak i skolemiljøene.  
Pengene fordeles likt med kr 11 111,- til hver enkelt skole. 
 
Rådmannen i Ås, 08.11.2013 
Trine Christensen 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Barn og unges kommunestyre 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1 Skolenes prioritering av skolemiljøtiltak 2013.docx 
Vedlegg 2 Oversikt over tidligere fordeling av tilskuddet.docx 
 
Vedtak i saken sendes: 
Referatsak formannskap og hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Ordfører og rådmann 
Rektor/kontaktlærer og elevrådet ved skolene 
Økonomiavdelingen (utbetaling av tilskudd) 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Kommunestyret gir en årlig bevilgning på kr 100 000,- til tiltak i skolemiljøene i Ås. 
 
Rådmannen legger frem en innstilling på hvordan hun anbefaler at pengene skal 
fordeles. Det er allikevel opp til hvert enkelt medlem i barn og unges kommunestyre 
hvordan pengene skal fordeles. Representanter fra skolene kan komme med andre 
forslag til fordeling av tilskuddet, og det er det forslaget som får flest stemmer som 
blir vedtas. 
 
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. Hva 
elevrådene ved skolene har bestemt å bruke sitt tilskudd på i år kan man lese i 
vedlegg 1. 
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Fordeling av pengene har vært ulik fra år til år. Oversikt på fordelingen fra tidligere år 
kan man se i vedlegg 2. 
 
Vurdering av saken: 
Totalt sett har ungdomsskolene og de større skolene fått mest tilskudd til tiltak i 
skolemiljøene. Men allikevel har det variert de siste årene hvem som har fått 
størsteparten av potten. 
 
Representanter har tidligere argumentert med at de skolene med få elever bør få 
mindre tilskudd. Rådmannen ønsker å påpeke at kostnader til nytt utstyr og annet til 
skolemiljøet koster like mye uansett hvilken skole det går til, og mener derfor at 
mindre skoler ikke som en regel bør få et mindre tilskudd enn større skoler. 
 
Rådmannen innstiller på at alle skolene skal få ett likt tilskudd i år. Slik at fordelingen 
alle skolene får en lik mulighet til å forbedre skolemiljøene. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Innleverte forslag fra skolene er gode skolemiljøtiltak, og rådmann innstiller på at 
tilskuddet fordeles helt likt mellom alle skolene. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
 

Vedlegg til sak 
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Vedlegg 1 
Skolenes prioritering av skolemiljøtiltak 2013 
 
Elevrådene ved skolene har sendt inn følgende liste over tiltak de ønsker for sitt 
skolemiljø, i prioritert rekkefølge. 
 

 
Brønnerud skole: 
 

 
Ny taubane. 
 

 
Kroer skole: 
 

 
1. Klatrestativ: Vi ønsker å restaurere det gamle 

klatrestativet, ved å utvide med noen nye elementer. 
 

2. En dumpehuske som snurrer. 

 
 

 
Nordby skole: 

 
- 
 

 
Rustad skole: 

 
1. Taubane 

 
2. Utebordtennisbord 
 

 
Sjøskogen skole: 

 
Elevrådet ønsker midler til innkjøp av smash-ball stativ. 
 

 
Solberg skole: 

 
- 
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Åsgård skole: 

 
1. Lekestativ for de minste 

Klatrenett fra «Aktiv Lek» til bruk først og fremst for 
1.-3.trinn. Tanken er å montere dette bak pav.2. 
Pris: kr. 18.500.- 

 
 

2. Reparasjon klatrevegg 
Vi trenger å reparere klatreveggen vår og til dette 
må vi ha godkjente folk for å få klatreveggen 
sikkerhetsklarert. 
Prisoverslag: kr. 5.000.- 

 
3. Fotballmål 

Elevene ønsker et ekstra fotballmål på gressbanen 
utenfor D6, slik at de kan spille mot to mål. 
Pris: kr. 8.000.- 

 

 
Nordbytun 
ungdomsskole: 
 

 
- 

 
Ås ungdomsskole: 
 

 
- 
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Vedlegg 2 
Oversikt over tidligere fordeling av tilskuddet 
 
Nedenfor er en oversikt over tilskudd hver skole har fått siden 1999.  
 

 
 

 
Det er tatt utgangspunkt i totalsummen fordelt på hver skole i perioden 1999-2012. 
 Sjøskogen skole har en lav prosent bl.a. fordi skolen åpnet først i 2003. 
 
  

År: Brønnerud Kroer Nordby Rustad Sjøskogen Solberg Åsgård Nordbytun Ås 

1999 5 000     5 000     5 000     5 000     -            5 000     5 000     10 000   10 000   

2000 5 500     5 500     7 000     7 000     -            5 500     7 000     5 500     7 000     

2001 5 000     5 000     5 000     5 000     -            5 000     5 000     10 000   10 000   

2002 5 667     5 667     5 667     5 667     -            5 667     5 667     8 000     8 000     

2003 5 000     5 000     5 000     5 000     5 000     5 000     5 000     7 500     7 500     

2004 6 000     6 000     6 000     6 000     6 000     6 000     6 000     4 000     4 000     

2005 3 750     3 750     7 000     7 000     3 750     3 750     7 000     7 000     7 000     

2006 10 000   10 000   15 000   15 000   10 000   10 000   15 000   7 500     7 500     

2007 7 969     7 647     14 501   12 585   10 503   7 711     13 363   11 705   14 146   

2008 8 250     8 250     13 000   13 000   8 250     8 250     13 000   13 000   15 000   

2009 5 000     6 000     14 400   15 050   6 700     7 300     15 050   15 250   15 250   

2010 2 250     2 250     17 000   17 000   2 250     2 250     17 000   20 000   20 000   

2011 16 000   16 000   5 000     5 000     16 000   16 000   16 000   5 000     5 000     

2012 2 000     15 000   15 000   15 000   4 000     3 000     4 000     21 000   21 000   

Tot. 87 386   101 064 134 568 133 302 72 453   90 428   134 080 145 455 151 396 

Brønnerud
8 %

Kroer
10 %

Nordby
13 %

Rustad
13 %

Sjøskogen
7 %

Solberg
8 %

Åsgård
13 %

Nordbytun
14 %

Ås 
14 %

Fordeling av totalt fordelt tilskudd 1999-2012
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BUK-2/13 
Ås kommunes miljøvernpris 2013  
 
Saksbehandler:  James Michael Greatorex Saksnr.:  13/05253-4 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Barn og unges kommunestyre 2/13 28.11.2013 

 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Ås kommunes miljøvernpris 2013 – Eilif Dahls minnepris – på kr 5 000,- deles i år ut 
til Brønnerud skole for sine skolehageprosjekter. 
 
Rådmannen i Ås, 07.11.2013 
Trine Christensen 
 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Barn og unges kommunestyre 
 
Vedlegg: 
Statutter for Miljøvernpris 
Innsendte forslag 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Brev og adresseliste for forespørsel om kandidater 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Plan- og utviklingsavdelingen 
 
 
 
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 miljøvernet i kommunen. Prisen ble delt ut første gang i 
1994. Etter vedtak i kommunestyret 08.09.1994, er det nå Barn- og unges 
kommunestyre som er jury for prisen. Prisen i 2013 er på 5 000 kroner. Selve prisen 
blir overrakt i siste kommunestyremøte før nyttår. 
 
Prisen er delt ut 12 ganger tidligere, og den 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 
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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 
2010: Nordby 1 speidergruppe for å lære barn og unge om natur og miljøvern 
2012: Kroer 4H, for opparbeidelse av gapahuk ved Kroerløypa, i samarbeid med 
Kroerløypas venner. 
I 2009 og 2011 ble ikke prisen delt ut på grunn av at kandidatene ikke falt inn under 
miljøvernprisens statutter. 
 
I år har det kommet inn 3 kandidater til Miljøvernprisen 2013: 

1. Brønnerud skole 

Forslag mottatt fra elevrådet på Brønnerud skole. Skolehagen brukes til ulike 
grønne prosjekter herunder økologisk grønnsaksdyrking, kompostering av 
matavfall, salg av egenprodusert grønnsaker på skolens høstmarked og til og 
med ugress tas i bruk (jfr. brennesle til brenneslesuppe). Overskuddet fra 
høstmarkedet går til et barnehjem i Zimbabwe. Dessuten har Barna på 
Brønnerud skole lært mye om bærekraftig utvikling gjennom 
undervisningsprosjektet «En smak av bærekraft» og i høst har de begynt 
innsamling av telysbeholdere til gjenvinning. 
 

2. Miljøagentene i Ås 

Forslag mottatt fra Elevrådet ved Kroer skole, uten begrunnelse. 
Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon og forsøker å skape et varig 
og løsningsorientert engasjement for natur og miljøvern hos flest mulig barn 
på barns premisser.  
 

3. Sjøskogen Barnehage og Vinterbro Barnehage 

Forslag mottatt etter søknadsfristen (1. november) fra elevrådet ved 
Sjøskogen skole. Begrunnes med at barna lærer om miljø og er opptatt av 
miljø. 

 
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. 
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1. Brønnerud skole 

Brønnerud skole har utmerket seg med sin aktive bruk av skolehagen som 
arena for barnas læring om bærekraft. Barna får oppleve gleden som kommer 
av å lage egen mat av grønnsaker og vekster de selv har dyrket. Barna får 
også en opplevelse av at deres innsats har positive effekter på den 
internasjonale planen, ettersom overskuddet fra høstmarkedet brukes til å 
hjelpe et barnehjem i Zimbabwe. Når skolens andre miljøaktiviteter også tas i 
betraktning, fortjener Brønnerud skole miljøprisen.  
 

2. Miljøagentene i Ås 

Miljøagentene gjør en viktig innsats for å øke barnas engasjement for 
naturvern og miljøet, samtidig som de jobber for å gi barn troen på seg selv, 
og at det nytter å gjøre noe. At forslagsstilleren ikke peker på konkrete 
miljøprosjekter/aktiviteter som er gjennomført i Ås er hovedgrunnen til at 
Miljøagentene ikke vurderes som mottaker av årets pris. 
 

3. Sjøskogen Barnehage og Vinterbro Barnehage 

Det er prisverdig at barnehagene lærer barn til å bli opptatt av miljøet. Mangel 
på omtale av spesifikke miljøprosjekter/aktiviteter i forslagsstillerens 
begrunnelse gjør at barnehagene ikke vurderes som mottaker av prisen i år. 

 
Konklusjon: 
Det kom inn tre forslag til kandidater for Miljøvernprisen 2013. Alle kandidater har i 
utgangspunkt jobbet for å øke barnas interesse og engasjement for miljøsaken og 
dermed tilfredsstiller kravene i prisens statutter. En kandidat har tydelig utført en 
spesiell verdifull innsats for natur- og miljøvernet i kommunen, og det foreslås at 
Brønnerud skolen får prisen i år. 
 
Rådmannen anbefaler at Miljøvernprisen 2013 tildeles Brønnerud skole. 
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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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Vedlegg 
 
Fra: Siri Beate Garseg [mailto:Siri.Garseg@skole.as.kommune.no]  

Sendt: 30. oktober 2013 14:18 
Til: Ås kommune 

Emne: Miljøvernprisen 2013 

 

Hei Herr Ordfører 
 

 Vi foreslår «Miljøagentene» i Ås.  
 
Miljøagentene på Ås 
Leder: 
Ingeborg Austereng 
Telefon: 92619369 
E-post: ingeborgaustreng @hotmail.com 
 
 
Mvh. Elevrådet v/ Kroer skole 
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Vedlegg 
 
Fra: Jørn Frantzen  

Sendt: 6. november 2013 08:34 
Til: Ås kommune 

Kopi: Gro Lundgård 

Emne: Miljøvernprisen 2013 

 

Elevrådet ved Rustad skole har i møte tirsdag 5. nov. blitt enige om å forslå at 
Miljøagentene får Miljøvernprisen for 2013. 
 
Med hilsen 

Jørn Frantzen 
Rustad skole/undervisningsinspektør 
Telefon: 64 96 29 03 

 
Ås Kommune 
Skoleveien 1, 1430 ÅS
Sentralbord: 64 96 20 00 
www.as.kommune.no 
 

Tenk på miljøet før du printer ut denne e-posten 

  

http://www.as.kommune.no/
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Vedlegg 
 
MILJØVERNPRISEN 2013 

Kjære Ordfører. 

Vi fra Brønnerud skole, vil vise deg at vi er en miljøskole. 

Brønnerud har en stor skolehage, som blir brukt ofte  til forskjellige prosjekter  som vi jobber med. 

I fjor hadde vi om «En smak av Bærekraft» dette prosjektet ble veldig bra, og vi lærte mye om det i 

forskjellige fag. 

Vi planter mye forskjellig i skolehagen og elevene hjelper til med å luke, på uteskoledager. 

Vi på Brønnerud skole er veldig flinke til å kompostere all maten vi kaster. 

Det blir til veldig fin jord, som vi bruker i bedene.  

 

På høstmarkedet som vi har vært år, selger vi mye av det vi har plantet i hagen, til foreldre og 

slektninger. 

Vi lager masse forskjellig mat, for eksempel; stekte poteter, grønnsaksuppe, sylte squash og 

ringblomstsalve. 

Vi bruker til og med ugress, som brennesle til brennesle suppe. 

Med overskuddet fra høstmarkedet, hjelper vi et barnehjem kalt Mavis Home i Zimbabwe. I år gir vi 

dem penger til et nytt hus, så de kan få inn flere barn som trenger et sted å bo og sove. 

 

Vi starter også fra 1.november med telysaksjonen. Dette er en aksjon hvor vi samler inn telysholdere 

til klassen, som vi sender til gjenvinning. Og der kan de gjøre det om til sykler eller andre gjenstander. 

Vi samler inn dette for at det skal bli gjenvunnet isteden for at det blir kastet.  

 

Med vennlig hilsen elevrådet på Brønnerud ☺     
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Vedlegg 
 
Fra: Per Øvergaard  

Sendt: 5. november 2013 11:51 
Til: Jeanette Karlsen 

Emne: Miljøvernprisen 2013 

 

Utskrift fra  elevrådet ved Sjøskogen skole 
Dato Tid Sted:  
03.11.2013 10:00 – 10:50 Møteplassen 

Sak 
NR: 

EMNE: 

11- 
13/14 

Miljøvernprisen – forslag til kandidater: 
 

Forslag fra trinnene: 

 Sjøskogen vel 
Fordi de jobber med Halloween, lekeplass og har rusken aksjon. 

 Jutta Fedder – leder for Sjøskogen Vel 
Fordi hun er en igangsetter, byr på seg selv, jobber for at alle på 
Sjøskogen skal ha det bra 

 Sjøskogen Barnehage / Vinterbro Barnehage 
Fordi de lærer barna om miljø og er opptatt av miljø. 

 SFO på Sjøskogen skole 
Fordi de har eget rom for de eldste elevene, de har fadderordning, 
de har artige aktiviteter, de bryr seg om alle, de jobber for forbedring 
hele tiden. 

 Trivselslederne på Sjøskogen skole 
Fordi de har aktiviteter i alle langfriminuttene. 

 
Vedtak: 
Sjøskogen Barnehage og Vinterbro Barnehage er skolens kandidat til 
miljøvernprisen 2013. 

 

 
Med hilsen 
Per Øvergaard 
Sjøskogen skole / Rektor 
Telefon: 64 97 42 50 
  
 

 

Ås kommune 
Skoleveien 1, 1430 ÅS  
Sentralbord: 64 96 20 00 
www.as.kommune.no 
 

Tenk på miljøet før du printer ut denne e-posten 

 

http://www.as.kommune.no/

