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Møteprotokoll 
Dato: 09.03.2022 Tid: Kl. 11.30-14.00 
Sted: Kommunestyresalen 

 
Kl. 12.00: Henrik, Dennis og Samuel 4B legger frem sak om ballbinge på Harestad skole. 
Kl. 13.30: Arkitektfirma Etyde kommer for å høre tilbakemeldinger fra sak 01/22. 

Møtende medlemmer: 

Harestad skole:      Lars Bue Saar 
   Liv Ellen Bø  
   Lars Ravnås Bø  
   Elias Rønning Ørn 
   Lars Magne Utheim Hansen 
   Sindre Gundersen. 
Vara:   Makka Bayzaeva, Frida Køningsberg Christensen 
 
Grødem skole:   Synne Kleggetveit Amundsen 
   Mathias Håland Ring 
   Synne Sande 

Camilla Lopes Haarr 
Nora Kjeilen-Eilertsen 

                  Martin Sunde Espedal 
Vara:    Sara Nilsen Goa, Amara R. Khalil 
 
Goa skole:  Henrik Bjørkheim 
   Jonah Kolnes Hult 
   Ane Goldhahn 
   Aleksandra Wierzbicka 
   Alessandro Morgante 
   Sigurd Walde Lund 
Vara:   Maria Fikstvedt Goa, Gustav Engård Kirial  
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Forfall: 

Fra administrasjonen møtte: 

Protokollfører: 

Merknader: 
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Dato: 09.03.2022 Saksnummer 01/22 
Saksbehandler: Bente Monica Reilstad 
Sak: Hvordan skape mer liv i sentrum? 

 

Bakgrunn for saken: 
Randaberg kommune vil skape mer liv i sentrum. 

Saksopplysninger:  
Randaberg kommune vil skape mer liv i sentrum, og lurer på hva dere mener!  
Hva er kjipt? Hva er bra?  
Hvordan kan vi skape et mer bærekraftig sentrum hvor det er fint å være? 
 
Det er viktig for oss å vite hva barn og unge mener. Slik at Randaberg kan bli enda bedre, 
morsommere og grønnere! 

Som barn og unge har dere rett til å få deres stemme hørt. Det har dere krav på gjennom FNs 
barnekonvensjon og kommunens egen plan for oppvekst. Samtidig har vi et felles ansvar for at alt vi 
foretar oss er bærekraftig, og svarer til FNs bærekraftsmål. 

Skjema 

Innspill presenteres i møtet. 
Kl.13.30 kommer arkitektfirma Etyde for å høre tilbakemeldinger fra sak 01/22. 

Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1zW1yP4sBirQbt7IIwrCcFonUPq1lbqP9
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Dato: 09.03.2022 Saksnummer 02/22 
Saksbehandler: Goa skole 
Sak: Innkjøp av tre nye toastjern til kantinen ved Goa skole 

 

Bakgrunn for saken: 
Goa skole har det siste halve året hatt to toastjern i kantinen til u-trinnet, som er både slitte og noe 
ødelagte. Vi har måttet kaste to jern på grunn av slitasje og skader på selve jernene. Det vil dermed si 
at vi ikke klarer å dekke inn behovet som elevene har til å benytte disse. 

Saksopplysninger: 
Det er alltid lang kø for å benytte seg av toastjern, og tiden for spising er begrenset. Vi ønsker derfor 
å gå til innkjøp at tre nye for å dekke opp dette behovet. Det vil si at vi supplerer med to toastjern og 
kan benytte et av dem til de som ikke kan spise gluten, slik at disse også får tilbudet. 

Vi har undersøkt rundt pris på toastjern og funnet ut at OBH Nordica Crispy toastjern OBH6882 
kan dekke inn behovet vi har ut fra ok pris. Dette finner vi på Elkjøp til en pris på 469 kr per stykk. 
Dette vil utgjøre en utgift på 1 407 kr for alle tre.  

 

Forslag til vedtak: 
Goa skole får innvilget 1 400 kr til innkjøp av tre toastjern til kantinen. 
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Dato: 09.03.2022 Saksnummer 03/22 
Saksbehandler: Grødem skole 
Sak: Kjøp av aktivitetsutstyr til Grødem skole 

 

Bakgrunn for saken: 
På Grødem har vi fått til mange kjekke aktiviteter på tvers av trinnene i friminuttene. Dessverre har 
vi noen begrensninger når det kommer til utstyr som kan samle flere i lek. Vi har flere ulike 
ballbord, men ingen baller som passer til. Dette fører til at vi ikke får brukt ballbordene våre.  

Vi har også to volleyballbaner, men ingen volleyballer som kan brukes. Vi ønsker oss derfor baller 
slik at vi kan spille volleyball sammen i friminuttene og arrangere skoleturnering i volleyball.  

Gatekritt til klassene - Kreativ konkurranse mellom klassene. 

Saksopplysninger: 
Racketer:     59 kr x 10 stk.  =    590 kr (disse) 
Bordtennisballer:    69 kr x 10 stk.  =    690 kr (disse) 
Volleyballer:    299 kr x  5 stk.  =  1 495 kr (disse) 
Gatekritt:     30 kr x 30 stk.  =     900 kr (denne) 

Forslag til vedtak: 
BUK bevilger 3 675 kr til utstyr som fremmer den gode leken og aktiviteter mellom trinn og elever 
på Grødem skole. 

 

 

 

 

https://www.klubben.no/sport-thieme/1106334/bordtennisracket-outdoor-allround--v%c3%a6rbestandig--fritid
https://www.klubben.no/donic-schildkr%c3%b6t/1109607/bordtennisballer-schildkr%c3%b6t-jade-hvit-6-pakk--trenings-og-fritidsball
https://www.idrettsbutikken.no/select/252689/sandvolleyball-select-beach-volley-v22-beachvolley-fritid-og-trening
https://www.sparkjop.no/gatekritt-i-botte_615452
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Dato: 09.03.22 Saksnummer 04/22 
Saksbehandler : Goa skole 
Sak: Tak til å stå under i skolegården på Goa skole 

 

Bakgrunn for saken: 
Elevene på Goa skole er ofte ute i friminuttene i vær og vind. Det finnes små tak rett over innganger 
til klasserom og ganger, men disse er ikke særlig store og rommer absolutt ikke alle elevene i klassen. 
Da blir det veldig tett under takene. Det har vært etterspurt i flere organer over flere år hvordan vi 
kan få til et tak som kan avlaste småtakene. Dette har vi ikke fått noen tydelig avklaring på, men vi 
kunne ønsket oss et svar på hva som må til,  for å kunne få til for eksempel en pergola på et område i 
skolegården som gjør at fordelingen av elever blir noe mer spredt når det er dårlig vær. 

Saksopplysninger: 
Ønsker svar på om det er mulig å få til eller om dette er noe som ikke lar seg gjennomføre. Ønsker 
uansett at noen setter ord på saken. 

Randaberg kommune, ved ansvarlig avdeling, kommer med en kommentar og forklaring på hva 
som må til for å utbedre situasjonen. 

Kommentar fra kommunalsjef Kultur og samfunn, Tonje Kvammen Doolan:  
Etter henvendelsen fra BUK har Randaberg kommune ved Bygg og eiendom vært på Goa skole. Vi 
har forstått at et uværsskur ble revet i forbindelse med endring av inn-/utkjørsel til skolen. Vi ser at 
tak kan løses gjennom ulike former, og at det er mulighet for flere plasseringer i skolegården. 

Forslag til vedtak: 
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Dato: 99.03.2022 Saksnummer 05/22 
Saksbehandler: Grødem skole 
Sak: Tak til å stå under på sjøsiden ved Grødem skole 

 

Bakgrunn for saken: 
Elevene på Grødem skole har ulike områder som de skal være på i friminuttene. Elevene som har 
uteområdet sitt mot sjøen har ingen plass å være når det er mye vær. Det finnes små tak rett over 
innganger til klasserom , men disse er ikke særlig store og når været står på så hjelper det ikke.  
 
Saksopplysninger: 
Denne saken hadde vi oppe et tidligere år, men elevene på Grødem har ikke hørt noe mer. Vi ønsker 
oss et endelig svar på om  dette er mulig.  

Randaberg kommune, ved ansvarlig avdeling, kommer med en kommentar og forklaring på hva 
som må til for å utbedre situasjonen. 

Kommentar fra kommunalsjef Kultur og samfunn, Tonje Kvammen Doolan:  
Vi vil innhente priser for tak/uværsskur mot sjøsiden rundt påske. Når vi får prisene må vi se om vi 
har penger nok til å gjennomføre dette i årets budsjett (2022). Dersom vi ikke har penger, må vi 
vurdere dette tiltaket (tak/uværsskur), sammen med mange andre tiltak på skoler, barnehager, 
lekeplasser, etc. i kommunen, og eventuelt foreslå at det avsettes penger i budsjettet for neste år. 
Politikerne vedtar kommunens budsjett i kommunestyret i desember. 

Forslag til vedtak: 
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Dato: 09.03.2022 Saksnummer 06/22 
Saksbehandler: Goa skole 
Sak: Etterspørsel om hvordan nettet fungerer på skolene 

 

Bakgrunn for saken: 
Elevene på Goa skole opplever til tider at nettet er noe ustabilt. Vi synes dette er meget dumt, og 
kunne ønsket oss et nett som fungerer bedre. Mye av det arbeidet vi jobber med gjøres på 
ChromeBookene, og vi er da avhengig av å ha et fungerende nett. Det jobbes for tiden med hele 
nettet på skolen, men vi lurer på hvordan det fungerer på de andre skolene? Opplever dere også at 
det tidvis faller ut/blir borte? Opplever dere at ChromeBooken henger/spinner når dere skal starte 
arbeidet? Hva gjør dere eventuelt når slike ting forekommer? 

Saksopplysninger: 
Frustrasjon omkring nett skaper dårligere arbeidsinnsats i timene, og kan tære på motivasjon når det 
gjentar seg for ofte. 

Skolene informerer hvordan nettet fungerer, for å se om dette er et felles problem eller kun på en 
eller to skoler. 

Kommentar fra IT-sjef Odd Rune Lande og rådgiver skole, Odin Nøsen: 
Goa, Grødem og gamle Harestad skole har "gamle" skaper i forhold til patching og 
nettverkselektronikk. For eksempel er skapet på Goa skole ikke dypt nok til å romme en ny 
moderne 48-porter svitsj.  Problemet blir løst så fort det nye utstyret er i drift. 

Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering.  
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Dato: 09.03.2022 Saksnummer 07/22 
Saksbehandler: Harestad skole 
Sak: Kantinemedarbeider ved Harestad skole 

 
 
Bakgrunn for saken: 
Harestad skole har hatt kantinetilbud før. Inntil for to år siden, før koronapandemien, var dette et 
tilbud til elevene på ungdomstrinnet. 
 
Saksopplysninger: 
God mat er viktig for konsentrasjon og trivsel. Uten kantinetilbud risikerer vi at mange elever ikke 
får nok næring i løpet av skoledagen. Kantinen gir elever trivsel og god næring som lærere ser 
reflekteres i arbeidet og tilstedeværelsen i timen. 

Kantinen skaper god stemming for elevene og bidrar til samhold og fellesskap. 
 
Innad i kommunen bør et slikt tilbud være tilnærmet likt ved alle skolene. Det koster en del å ha en 
fungerende kantine. For Harestad skole vil det i praksis si en person i lønnet stilling på 30-50 
prosent. Utgifter til mat blir dekket inn av elevbetaling. 
 
Forslag til vedtak: 
Kommunen bevilger penger til kantinemedarbeider ved skolene.  
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Dato: 09.03.2022 Saksnummer 08/22 
Saksbehandler: Harestad skole 
Sak: Premiering for leselyst 

 
 
Bakgrunn for saken: 
For å stimulere leselyst har vi lyst til å premiere de som leser et antall sider som vi har avtalt på 
forhånd. Antall sider kan være ulikt fra hovedtrinn til hovedtrinn. Premiene kan for eksempel ha en 
verdi på 50-100 kr. 
 
Saksopplysninger: 
Mange elever bruker tid foran en eller annen skjerm. Det er også viktig at de blir glade i å lese og 
gode til å lese. Derfor kan det være lurt å ha en premieringsordning som stimulerer til å lese vanlige 
bøker. 
 
Forslag til vedtak: 
BUK bevilger 1 000 kr til hvert hovedtrinn på skolene i Randaberg kommune, til premier for 
oppnådd mål om antall sider lest i skolens leselystprosjekt. 
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Dato: 09.03.2022 Saksnummer 09/22 
Saksbehandler : Grødem skole 
Sak: Kjøp av nye spill til Grødem skole 

 

Bakgrunn for saken: 
Mellomtrinnet og ungdomstrinnet på Grødem skole ønsker seg penger til nye spill.  

Saksopplysninger: 
Småskolen fikk penger til nye spill sist runde, vi på mellomtrinn og ungdomstrinn har nesten ingen 
spill og ønsker oss derfor spill til sosiale aktiviteter på skolen. 

Forslag til vedtak: 
BUK bevilger 2 500 kr til mellomtrinnet og 2 500 kr til ungdomstrinnet ved Grødem skole til bruk 
på brettspill.  
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Dato: 09.03.2022 Saksnummer 10/22 
Saksbehandler: Harestad skole 
Sak: Flere søppeldunker langs turstier og der folk ferdes  

 

Bakgrunn for saken: 
Funksjonen for søppeldunkene er at det skal være lettere å kvitte seg med søppel, og at det blir 
mindre søppel i naturen og ellers der mange ferdes. Derfor bør det bli satt opp flere søppeldunker 
langs turstier og der folk ferdes eller oppholder seg, for eksempel  i sentrum, ved butikker og 
idrettsanlegg, forsamlingshus mm. 
 
Saksopplysninger: 
Søppeldunkene bør være lukket på toppen, og ha luke på siden så fugler 
ikke klarer å dra mat ut. For eksempel sånne (bildet til høyre). Kommunen 
bør vurdere et forsøk med smarte søppeldunker. Det har f.eks. 
Trondheim gjort: https://trondheim2030.no/2019/02/26/en-smart-
soppeldunk/ 
 
Kommentar fra kommunalsjef Kultur og samfunn, Tonje Kvammen Doolan: Randaberg 
kommune ved teknisk drift har utplassert 55 bossdunker ved kommunale friområder, torg og andre 
offentlige plasser. Disse tømmes fast to ganger i uken. I tillegg har vi en del vanlige bossdunker, slike 
som bolighus har, stående ved lekeplasser. Disse tømmes sammen med vanlig bossrutekjøring i 
boligfeltene. Siden Randaberg er en liten kommune i areal, har vi vurdert at innkjøp av bossdunker 
som komprimerer ikke er hensiktsmessig. Disse er dyre i innkjøp og siden vi uansett kjører fast 
rundt hele kommunen for å hente husholdningsavfall vil denne løsningen ikke ha stor nok effekt 
rent kostnadsmessig. Utplassering av bossdunker ved turstier og friområder vurderes fortløpende. 
Ved behov settes det ut dunk. Vi følger med, og om vi ser at en dunk ikke blir brukt, flytter vi denne 
til nytt sted.  
Forslag til vedtak: 
Kommunen setter opp søppeldunker langs turstiene i kommunen og i turområder som er mye 
brukt, for eksempel på Bø. Smarte søppeldunker bør vurderes i sentrumsområdet som et 
supplement til eksisterende dunker. 
 
 

https://www.tek.no/nyheter/nyhet/i/2GXapy/soeppelkasse-gir-deg-nyhetene
https://trondheim2030.no/2019/02/26/en-smart-soppeldunk/
https://trondheim2030.no/2019/02/26/en-smart-soppeldunk/

