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MØTEPROTOKOLL FRA LILLESAND BARNE OG
UNGDOMSRÅDS MØTE
Møtested:
Møtetid:

Middelskolen vest 2 etasje
Kl. 15.15 – 17.00

Møteinnkalling var sendt ut 26 januar. Medlemmene har tidligere fått møteoversikt.
Til stede: Adrian Holm, Anniken Kielland, Johanne Lauritzen, Julianne Arntzen,
Jakob Jonassen, Malene Songe, Emma Bergman, Sigrid Aslaksen, Vilde Unander
Forfall: Markus Nilsen, Maren Røstad, Espen Sire
Varamedlemmer som møtte:
Fra administrasjonen møtte: Bjørnar Heldal i sak 3/21 Undomshus
1/21 Møteinnkalling og referat fra forrige møte – godkjent
2/21 Saker til eventuelt – to saker ble notert
3/21 Ungdomshus. Heldal snakket litt om Ungdomshuset historie i Lillesand.Høvåg har hatt
en stabil klubb – men Lillesand har manglet gode lokaler. Nå kjøper kommunen et lokale i
sentrum som ganske snart vil bli et ny ungdomsklubb ( før april ) Espen Sire og Adrian Holm
fra LBU har vært og kikket på lokalene – og gitt en ønskeliste til hva som bør bli kjøpt inn og
ordnet. Et eget ungdomstyre skal på plass – men medlemmene i LBU er invitert til å bli med i
prosessen. Ta kontakt med Adrian Holm eller Bjørnar Heldal
Bjornar.Heldal@lillesand.kommune.no
4/21 Sentrumskole LBU er bedt om å komme med meninger i høringen om Sentrumskole.
-

Lillesand barne og ungdomsråd mener at det er viktig at kommunen lytter til elever og
ansatte ved Brentemoen skole. Det er viktig at beslutningen blir bygget på disse
hensynene og at det blir en god, langsiktig løsning.

5/21 Tingsaker skole LBU har fått skissene til ny gymsal på Tingsaker og er bedt om å
komme med en uttalelse.
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Skissene er sendt til elevrådskontakt på Tingsaker skole – men rådet har ikke fått noen
tilbakemeldinger.
LBUs representant fra Tingsaker hadde ingen kommenter. Koordinator undersøker med
kommunen.
Men rådet har i utgangspuntket ingen innvendinger mot planene.
6/21 Mobbing og miljø i Lillesandskolene
LBUs leder har skrevet et leserinnlegg og medlemmene har hatt mulighet til å komme med
innspill.
LBU legger vekt på at det alltid er viktig å ha fokus og jobbe forebyggende. Skolen og miljøet
på skolen er kjempeviktig i forhold til å forebygge utenforskap.
LBU oppfordrer:
-

Elev og elevråd.
Lillesand videregående skoles elevråd har tatt initiativ til en holdningskampanje.
LBUs representanter oppfordres til å ta kontakt med elevrådene og høre om det er
mulig å gjøre noe lignende på hver skole.

-

Lærere.
Elevene må føle at det er trygt å gå å fortelle om mobbing. Kanskje kan ikke lærerne
løse mobbingen men det er viktig at elevene blir tatt på alvor.

-

Lillesandskolen.
LBU oppfordrer skolene i kommunen til å innhente kurs og kompetanse fra
dembra.no og foreningenfri.no

7/21 Bystyre saker
Kooridnator gikk gjennom følgende saker «Bosetting av flyktninger», «Startlånsmidler»,
«Klagebehandling av planlagt renovasjonsanlegg Sørlandsparken», «Nordbøveien», «Høring
nullvekstmål».
I sak om «Kunstgress Lillesand Holta» har LBU ingen mening, men to medlemmer har spilt
på kunstgress med sand som underlag – og begge var fornøyd med det.
Ellers etterlyser rådets leder opplæring i kommuneplan og plansaker.
8/21 Eventuelt
Midler fra Lillesand sparebank
50.000 er satt av til fond til disponering med prosjektnummer 560200.
Eksamen 2021 Rådet deler bekymringen til elevrådet på Lillesand videregående.
Undervisningsåret har ikke vært optimalt og mange har mistet mye undervsing.

Med vennlig hilsen
Signe Idsøe Røed
utvalgssekretær
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