
 
ÅS KOMMUNE 
 

 

 
MØTEINNKALLING 

 
Barn og unges kommunestyre har møte i Ås rådhus, Store sal 

 
27.11.2008 Kl. 13.00 

 
 
To elevrådsrepresentanter fra hver skole har stemmerett. Ordføreren er møteleder og 
møtet er åpent for alle. Møtet arrangeres som et vanlig kommunestyremøte hvor alle 
innlegg fra elevene holdes på kommunestyrets talerstol.  
 
Det blir servert boller og brus i møtet. 
 
Saksliste:  
 

� Ordfører orienterer om møteformen til Ås kommunestyre  
 
Utv.sak nr. 1/08 08/1780  
MILJØVERNPRISEN 2008  
 
Utv.sak nr. 2/08 08/1889  
FORDELING AV 100.000 KRONER TIL TILTAK I SKOLEMILJØET I ÅS 2008  

� Lærerrepresentant fra hver skole orienterer ordfører om hva fjorårets tildeling 
ble brukt til.  

 
 
Ordfører i Ås, 17.11.08 
 
 
Johan Alnes 
 
 
 
 
Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret og er publisert 
på Ås kommunes internettside: www.as.kommune.no. Navn på deltakere meldes inn til 
Annette Grimnes: annette.grimnes@as.kommune.no 
 



ÅS KOMMUNE 
Barn og unges kommunestyre  Sak 1/08 

 

 
Utv.sak nr 1/08 
MILJØVERNPRISEN 2008 
Saksbehandler:  Cornelia Solheim Arkivnr: K22  Saknr.:  08/1780 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Barn og unges kommunestyre 1/08 27.11.2008 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Ås kommunes miljøvernpris 2008 – Eilif Dahls minnepris – på kr. 10.000,-, tildeles Haugtussa 
Steinerbarnehage. 
 
Rådmann i Ås, 17.11.08 
 
 
Per A. Kierulf 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Barn- og unges kommunestyre 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Barn- og unges kommunestyre 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Statutter for Miljøvernprisen 
Innsendte forslag 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Ingen 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Plan- og miljøvernrådgiver 
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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 10. desember 2008.  
 
Prisen er delt ut 9 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. 
 
I år har det kommet inn forslag på 8 kandidater til Miljøvernprisen 2008: 
 

1. Skolehagearbeidet ved Brønnerud skole  
Brønnerud skole ved rektor Torbjørg Refsnes Jørgensen foreslår denne kandidaten fordi 
skolehagen er et bidrag til at elevene forstår sammenhengen mellom natur og matproduksjon. 
Elevene lærer også om tradisjonsrike matvarer. Slik blir skolehagen miljølære og en del av det 
å formidle både naturen og kulturarven til elevene. Produktene blir solgt på et marked. 
 

2. Miljøstasjonen på Bølstad 
Åsgård skole ved elevrådet forslår denne kandidaten fordi miljøstasjonen har åpningstider 
tilpasset folks behov, resirkulerer avfall og tar i mot miljøskadelig avfall. Skoleklasser 
inviteres til Bølstad for å lære om kildesortering. 
 

3. Haugtussa steinerbarnehage 
Økokonsulent Pet Jensen og Haugtussa barnehage ved personalet foreslår denne kandidaten 
fordi barnehagen har satt opp et nytt miljøvennlig barnehagebygg som ble tatt i bruk i 
november 2007. Forslag har kommet inn fra to kilder, barnehagepersonalet og fra Piet Jensen 
som var øko-konsulent under byggingen. Utgangspunktet for bygging av barnehagen var at 
den skulle være mest mulig miljøvennlig og anses som et foregangseksempel for andre 
utbyggere i kommunen. Bygget består av en pustende konstruksjon av linull og tørket 
leirstein. Det er benyttet miljøvennlige materialer og maling innvendig. Ventilasjonsanlegget 
er et såkalt naturlig/hybridanlegg og er blant annet konstruert på en måte som sparer energi. 
Barnehagen legger også opp til å tenke miljøvennlig i den daglige driften. Alle 
rengjøringsmidler som benyttes er økologiske, inne- og uteleker er av naturmaterialer, og 
råvarene til maten er i så stor grad som mulig økologisk/biodynamisk.  
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4. Løvstad naturbarnehage 
Løvstad naturbarnehage ved daglig leder foreslår denne kandidaten på grunnlag av generell 
opplæring av barn om natur og dens verdier. De har i år hatt et prosjekt med kamera i en 
fuglekasse slik at barna kunne følge prosessen fra en blåmeis flyttet inn til 9 fugleunger fløy ut 
av kassen. 
 

5. Vinterbro handelssenter 
Sjøskogen skole ved elevrådet foreslår denne kandidaten fordi senteret er sertifisert som 
Miljøfyrtårn og har blant annet et godt system for håndtering av søppel og avfall. 
 

6. Naturvernforbundet i Ås 
Tor Økland Barstad i Ås Natur og Ungdom foreslår denne kandidaten på bakgrunn av arbeidet 
med naturvern. 
 

7. Hans Erik Lerkelund 
Tor Økland Barstad i Ås Natur og Ungdom foreslår denne kandidaten for Lerkelunds arbeid 
for Naturvernforbundet i Ås. 
 

8. Terje Alfnes 
Tor Økland Barstad i Ås Natur og Ungdom foreslår denne kandidaten for Alfnes sitt arbeid 
mot firefelts E18 gjennom Ås. 
 
Vurdering med begrunnelse og konklusjon 
 
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. I 
år er det derfor mange av de foreslåtte kandidatene som ikke faller inn under statuttene, til 
tross for at disse gjør et viktig arbeid for miljøvern i Ås kommune. Disse kandidatene er ikke 
barn/unge selv, eller organisasjoner med arbeid som er direkte rettet mot barn/unge. Dette 
gjelder Miljøstasjonen på Bølstad, Vinterbro handelssenter, Naturvernforbundet i Ås, Hans 
Erik Lerkelund og Terje Alfnes. Det er derfor kun tre av de foreslåtte kandidatene som ut fra 
statuttene er aktuelle mottakere av Miljøvernprisen. Disse er: 
 
Skolehagen ved Brønnerud skole 
Dette er et flott prosjekt, men skolehagen var en del av grunnlaget for at prisen gikk til 
Brønnerud skole i 2006. På denne bakgrunn anses det ikke som rimelig at skolen på nytt 
tildeles prisen. 
 
Haugtussa steinerbarnehage 
Det nye bygget og barnehagens prinsipper i daglig drift anses å være et viktig bidrag og et 
foregangseksempel i forhold til å gi barn et godt utgangspunkt for å lære om og bli preget av 
miljøvern som en naturlig del av levesettet. Personalet nevner i sitt forslag en rekke 
miljøvennlige tiltak som de kan gjennomføre i barnehagen dersom de mottar prisen, blant 
annet kompostbinge.  
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Løvstad naturbarnehage 
Barnehagen gjør en flott jobb med å lære opp barna til å bli glad i og ta vare på naturen. 
Prosjektet med kamera i en fuglekasse er veldig spennende og gir barna en nær opplevelse av 
naturens prosesser. Imidlertid fikk denne barnehagen Miljøvernprisen 2005 og ses derfor ikke 
på som den mest aktuelle kandidaten i år. 
 
Rådmannens anbefaling er at Haugtussa steinerbarnehage tildeles Miljøvernprisen 2008. 
Anbefalingen begrunnes med at barnehagen er et godt eksempel og et forbilde for andre. Det 
nye barnehagebygget er i tråd med byggemetoder som er bærekraftige. Opplæringen av barna i 
barnehagen bygger på at et bærekraftig levesett er verdifullt, spennende og utviklende for 
fantasien. Videre vil barnehagen bruke prisen til tiltak som også er bærekraftige, blant annet å 
lage kompostbinge. Ås kommune trenger virksomheter som viser vei mot et mer bærekraftig 
samfunn. At Haugtussa Steinerbarnehage tildeles miljøvernprisen kan inspirere andre til å 
følge deres eksempel. 
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VEDLEGG 
 
Kandidatforslag til Miljøvernprisen 2008 
 
 

• Kandidatforslag fra Brønnerud skole 
 
Forslag om å gi miljøvernprisen til Skolehagearbeid ved Brønnerud skole. 
 
I skolehagen ved Brønnerud skole er alle elever i alle klasser med i arbeidet for å dyrke egen mat. 
Vi har både blomstrende planter, urter, grønnsaker, månedsjordbær og poteter. Elevene har vært med 
på å anlegge hagen, lage bed, bearbeide og forbedre jorda, setter frø, stikle og plante, og å sette, 
hyppe og ta opp poteter. 
Vi har i flere år hatt plantemarked om våren der foreldre og andre i skolens nabolag kan kjøpe planter 
til egne hager og blomsterkasser.  
 
Nå planlegger vi et høstmarked der vi skal selge produktene våre sammen med oppskrifter til 
spennende matretter. 
 
Vi har satset spesielt på å dyrke tradisjonsrike vekster som ikke barn ( eller voksne ) er så kjent med 
lenger.  
Vi dyrker jordskokk, gresskar, knutekål og ca 10 ulike tradisjonelle krydderurter. 2008  er potetens år, 
og  i år har vi dyrket hele 7 ulike potetslag.  
 
Det vi dyrker brukes i undervisningen på alle klassetrinn i bl.a. faget mat og helse ( tidligere 
heimkunnskap) slik at elevene lærer å lage og å like matretter som  ikke er så vanlig lenger i norske 
hjem. Vi har hatt matretter som jordskokksuppe med knutekål, brød og kakeoppskrifter med potet, 
gresskar kaker, gresskar pai og brød med gresskar. 
 
Vi ser det som viktig for miljøet vårt at elevene opplever sammenhengen i natur og matproduksjon. Det 
er også et mål at elevene lærer å bruke tradisjonsrike matvarer. Da blir skolehage miljølære og en del 
av det å formidle både naturen og kulturarven til elevene. 
 
Brønnerud skole, 7.nov.08 
Torbjørg Refsnes Jørgensen 
Rektor 
 
 

• Kandidatforslag fra Piet Jensen, økokonsulent Haugtussa steinerbarnehage 
  
Det er nettopp kommet for mitt øre at en miljøvernspris i Ås skal deles ut. Da må jeg selvsagt hjelpe 
med valget, for det kan naturligvis kun bli "Haugtussa" barnehage som bør innstilles til denne prisen! 
 
Jeg har selv vært øko-konsulent under byggingen og vet hvor gjennomført økologisk prosessen har 
vært; helt fra unnfangelsen via prosjekteringen, utførelsen og til bruken. Her er det pustende 
konstruksjoner uten plast. Linulls isolering, leiresteins innevegger, trekledning og miljøvennlig 
overflatebehandling. 
Naturlig ventilasjon, hvor luften blir forvarmet i kulvert under bygget for så sakte å stige opp i rommene 
innen det forsvinner ut gjennom lanterninene i taket. Her er ikke halve bygget fyllt med spirarør og 
mekanisk ventilasjon som står å durer og resirkuler mikroorganismer til alminnelig helseplage for de 
fleste. 
 
Personalet, med daglig leder Randi Søimer i spissen, er rene sunnhetsapostlene, som kun bruker 
biologisk nedbrytlige rengjøringsmidler og økologiske grønnsaker med mer. 
 
Dette er en miljøvennlig mønster bedrift, som kan / burde være foregangseksempel for andre - der i 
blant kommunen!  
 
Mvh Piet Jensen 
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• Kandidatforslag fra Haugtussa Steinerbarnehage 
 
Haugtussa Steinerbarnehage har blitt oppfordret til å søke miljøvernprisen for 2008, og tillater oss 
derfor å gjøre dette.  
 
Stiftelsen Steinerbarnehagene i Ås, herunder Haugtussa Steinerbarnehage, flyttet i november – 07 inn 
i en ny 4 avdelings barnehage. Barnehagen har to småbarns- avdelinger og to storebarnsavdelinger, 1. 
klasse er integrert i barnehagen. Det er til sammen 16 ansatte, og tilsammen 61 barn i barnehagen. 
Barnehagen har i ca 15 år hatt tilholdssted på Bjørnebekk i lokaler som stiftelsen leide av Ås 
kommune, men på midten av 90 tallet oppsto tanken om å bygge en egen barnehage, og i 2007 sto 
den endelig ferdig. 
 
De ansatte og foreldrene i barnehagen har i stor grad vært med å påvirke hva slags bygg vi ønsket å 
tilby kommende generasjoner i Ås. Utgangspunktet for bygging av en ny barnehage var at den skulle 
være mest mulig miljøvennlig, noe som vi pr. i dag kan si at vi har greid å etterkomme. Barnehagen er 
et økologisk og miljøvennlig bygg som består av en pustende konstruksjon av linull og tørket leirstein. 
Glava er brukt i hht. Gjeldene brannforskrifter. Innvendig er veggene malt med økologisk maling, og 
veggene er bekledd med miljøvennlig trepanel. Gulvene består av miljøvennlig tregulv, og fliser. Ved 
daglig rengjøring i barnehagen som oppvask, tøyvask og gulvvask, brukes økologiske vaskemidler. 
Uteområdet i barnehagen består av tre, sand, stein og gress.   
 
Ventilasjonsanlegget i barnehagen er prosjektert og bygget med tanke på et godt inneklima som 
begrenser forurensning innendørs, og som reduserer skadelige og irriterende konsentrasjoner i 
romluften (se vedlegg). 
 
I barnehagen lages det mye mat, og råvarene vi bruker er for det meste dyrket økologisk/biodynamisk, 
avhengig av tilgangen fra produsentene. Leketøyet i barnehagen er av naturmaterialer som ull, silke, 
bomull og tre. Vi har innført mobilfri sone i barnehagen, noe som betyr at de ansatte velger å ikke 
bruke mobilen så lenge de oppholder seg i barnehagen.  
 
Litt mer langsiktige mål som personalet i barnehagen har, er å få satt opp og drifte en kompostbinge. 
Dessuten ønsker vi å grave ut en jordkjeller hvor vi kan oppbevare frukt og grønnsaker. Vi har også et 
stort ønske om å få satt opp en bod der barna kan lære å snekre. 
 
Mvh 
For barnehagepersonalet i Haugtussa Steinerbarnehage 
Randi S. Bjørkedal 
Styrer 
 
Vedlegg: Notat fra Dagfinn Jørgensen (ventilasjonsanlegg) 
 
 

• Kandidatforslag fra Løvstad naturbarnehage 
 

Vi har vært så heldig å vinne før. I vår hadde vi et flott prosjekt. Vi satte opp en monitor i barnehagen 
og et kamera i en fuglekasse. På den måten kunne barna, de ansatte og foreldrene følge med på livet i 
fuglekassen. Det var spennende fra første sekund, fordi en blåmeis flyttet inn med det samme vi hadde 
satt opp fuglekassen og gått fra den. Blåmeisparet fikk 10 egg, og vi kunne se etter hvert som eggene 
ble klekket. Allerede da startet kampen for livet. Vi fikk følge med på hvordan noen av ungene fikk mer 
mat enn andre, og vokste fort opp. På slutten var det et kappløp for livet. De svakeste hjalp til de 
sterkeste for å få dyttet dem ut av reiret. Det var deres sjanse for å få mat. 9 fugleunger fløy ut av 
reiret. Vi førte dagbok sammen med barna i hele perioden. Vi kommer til å fortsette med dette neste 
vår. 
  
Dersom vi skulle komme på tale når det gjelder å vinne miljøvernprisen, ønsker vi å bruke prisen 
på bedre utstyr til dette prosjektet. Vi hadde et svart/hvit kamera, noe som gjorde at vi ikke så farger og 
skarpe bilder. Vi har et barn som ser svært dårlig i vår barnehage, og kunne ønske at det også kunne 
fått sett dette underet som skjedde rett ved oss. På grunn av svært dårlig økonomi i barnehagen, har vi 
ikke anledning til å prioritere denne type utstyr.  
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Prosjektet i seg selv er kanskje ikke direkte miljøvennlig, men det gir barna opplevelser av 
næringskjeder, livets gang og ta vare på det som er nært og alminnelig. Det var mye empati for 
fugleungene, og også vi voksne fulgte ivrig med på om fugleungene ville klare seg.  
  
Selvfølgelig kommer vi til å mate fuglene i vinter.  
   
Vennlig hilsen 
Sissel B. Samuelsen 
daglig leder  
Løvstad naturbarnehage 
 
 

• Kandidatforslag fra Åsgård skole 
 
Vi synes at Miljøstasjonen på Bølstad fortjener årets miljøpris. De holder åpent både på dagtid og 
kveldstid, slik at folk kan få levere søppel og avfall enten gratis eller til en billig penge. De resirkulerer 
ting som andre folk kaster, og det er bra for miljøet. Dessuten tar de imot farlige stoffer / ting som ellers 
ville skade miljøet. De inviterer også skoleklasser hvert år for å lære bort kildesortering, slik at vi alle 
kan bli flinkere til å tenke miljø.   

 
Vennlig hilsen 
Elevrådet ved Åsgård skole 
 
 

• Kandidatforslag fra Sjøskogen skole 
 
Elevrådet ved Sjøskogen skole foreslår at Miljøvernprisen 2008 tildeles Vinterbro Handelssenter. 
 
Begrunnelse: 
Senteret har godt system for håndtering av søppel og avfall. 
Senteret er sertifisert som Miljøfyrtårn. 
 
Mvh  
Per Øvergaard 
Elevrådskontakt 
 

• Kandidatforslag fra Tor Økland Barstad, Ås Natur og Ungdom 
 
Mine forslag er: 
 
Naturvernforbundet i Ås, for deres arbeid for naturvern 
Hans Erik Lerkelund, for hans arbeid for Naturvernforbundet i Ås 
Terje Alfnes, for hans arbeid mot firefelts E18 gjennom Ås 
 
Mvh Tor Økland Barstad, Ås Natur og Ungdom 
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ÅS KOMMUNE 
Barn og unges kommunestyre  Sak 2/08 

 

 
Utv.sak nr 2/08 
FORDELING AV 100.000 KRONER TIL TILTAK I SKOLEMILJØET I ÅS 2008 
Saksbehandler:  Annette C. Grimnes Arkivnr: B08  Saknr.:  08/1889 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Barn og unges kommunestyre 2/08 27.11.2008 
 
 
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.  
 
Rådmannen i Ås, 17.11.08 
 
 
Per A. Kierulf 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Barn og unges kommunestyre 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Barn og unges kommunestyre 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Forslag fra skolene på hva pengene bør brukes til. 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Oversikt over utbetalinger til skolemiljøtiltak - perioden 1996-2007. 
Brev fra ordfører av 21.08.08, lnr. 13006/08. 
 
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: 
Barn og unges kommunestyre har delt ut 550,402,- kroner til skolemiljøtiltak i Ås. Tilskuddet 
til skolemiljøtiltak statet i 1996. Helt frem til 2006 har det vært fordeling av 50.000,- kroner 
mellom skolene. 
Kommunestyret har satt av 100.000,- kroner til skolemiljøtiltak som barn og unges 
kommunestyre skal fordele mellom skolene 27.11.08.  
 
Fordelingen har vært ulik fra år til år. Det er helt opp til hver enkelt i barn og unges 
kommunestyre hvordan pengene skal fordeles. Rådmannen har satt opp sin innstilling på 
bakgrunn av tidligere års fordeling. I 1999 og årene fra 2001 til 2004 har ungdomsskolene fått 
mer penger enn barneskolene. I 2000 og 2006 fikk de store skolene mer enn de små skolene og 
i 2005 var fordelingen omvendt. Barn og unges kommunestyre kan legge frem alternativ til 
rådmannens innstilling i møtet dersom man ønsker en annen fordeling. Hvordan møtet 
gjennomføres går frem av brev om barn og unges kommunestyre fra ordfører datert 21.08.08, 
lnr. 13006/08. 
 
Barn og unges kommunestyres vedtak 29.11.07: 
100.400,- kroner fordeles til tiltak i skolemiljøet i Ås. Pengene fordeles til:  
Nordbytun ungdomsskole: 11.705,-,  
Kroer skole:7.647,-  
Rustad skole: 12.585,- 
Ås ungdomsskole: 14.416,-  
Åsgård skole: 12.363,-  
Brønnerud skole: 7.969,-  
Sjøskogen skole: 10.503,-  
Nordby skole: 14.501,- 
Solberg skole: 7.711,- 
   
Umiddelbart etter møtet overføres pengene til skolens konto i samsvar med vedtaket. 
Rektorene sørger for at pengene blir utbetalt til vedtatte formål.   
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Det kommer frem i saken at ungdomsskolene har fått mest penger fra barn og unges 
kommunestyre. De store skolene har også kommet heldig ut av pengefordelingen. Alle skolene 
har gode forlag til skolemiljøtiltak. Rådmannens innstilling er satt opp etter erfaring om ønsket 
fordeling hvor alle skolene får 11.000,- kroner hver og ungdomsskolene 500,- kroner ekstra. 
Rådmannen anbefaler at innstillingen vedtas.  
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