
 

 

Ås kommune  

  

 

18/02697 
 

MØTEINNKALLING 
Barn og unges kommunestyre 

 
Dato: 28.11.2018 kl. 13:00  
Sted: Store sal, Ås kulturhus  

 
 
 

Orienteringssaker 
Kl. 13:00 Informasjon om møteformen i Ås kommunestyre. 
Kl. 13:10 Presentasjon av ungdomsrådet. 

 
Spørsmål fra elevrådene 
Kl. 13:20 Spørsmål fra skolene - kan handle om noe elevene er opptatt av 
  og ønsker oppmerksomhet rundt.  
 
  Elevene stiller spørsmålet fra talerstolen og ordfører svarer. 
 
BUK 1/18  
Fordeling av tilskudd - Skolemiljøtiltak i Ås 2018 
Kl. 13:35 Elevene skal fortelle hva fjorårets tilskudd ble brukt til, og hvordan de 
  ønsker å bruke årets tilskudd.  
 
  Skolene som har nye forslag til annen fordeling av tilskuddet skal  
  fortelle om og argumentere for dette.  
 
Pause med servering 
Kl. 14:00 Det blir servert bagetter og juice til alle. 
 
  Elevene må også bruke pausen til å diskutere ev. nye forslag til  
  fordeling av tilskuddet til skolemiljøtiltak.  
 
BUK 1/18  
Fordeling av tilskudd - Skolemiljøtiltak i Ås 2018 
Kl. 14:20 Elevene skal vedta fordeling av tilskuddet. 
 
 
BUK 2/18  
Ås kommunes miljøvernpris for barn og unge 2018 
Kl. 14:30 Elevene skal vedta hvem som får miljøvernprisen. 

 
 
 

Ås, 14.11.2018 
 

Ola Nordal  
ordfører 
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Saker til behandling 
 

BUK-1/18 
Fordeling av tilskudd - Skolemiljøtiltak i Ås 2018 
 
Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  18/02697-2 
Saksgang  Møtedato 

1 Barn og unges kommunestyre 1/18 28.11.2018 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyrets bevilgning på kr 200 000 til skolemiljøtiltak fordeles ved at hver 
skole får et grunnbeløp på kr 12 000 og resterende midler fordeles per elev. Med 
nevnte grunnbeløp blir fordelingen slik: 
 

Tilskudd til skolemiljøtiltak fordeles slik: 
     

          Elevtall Tilskudd elevtall Grunnbeløp Sum tilskudd 

Åsgård skole 390 kr      15 000   kr  12 000 kr 26 124 

Rustad skole 379 kr      14 577   kr  12 000 kr 26 854 

Ås ungdomsskole 358 kr      13 769   kr  12 000 kr 26 278 

Nordby skole 323 kr      12 423   kr  12 000 kr 24 551 

Nordbytun ungdomsskole 281 kr      10 808   kr  12 000 kr 22 478 

Sjørskogen skole 232 kr        8 923   kr  12 000 kr 21 288 

Solberg skole 194 kr        7 462   kr  12 000 kr 19 599 

Brønnerud skole 130 kr        5 000   kr  12 000 kr 16 567 

Kroer 105 kr        4 038   kr  12 000 kr 16 260 

Sum: 2 392 kr      92 000   kr  108 000 kr 200 000 

 
 
Ås, 09.11.2018 
 
Trine Christensen  
Rådmann  
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Barn og unges kommunestyre  
 
Vedlegg:  
1. Elevrådenes prioriteringer av skolemiljøtiltak 
2. Oversikt over fordelingen av tilskudd i perioden 1999-2017 
 
Vedtak i saken sendes: 
Økonomiavdelingen for utbetaling av tilskudd 
Referatsak i formannskapet og hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Ordfører og rådmann 
Rektorer og kontaktlærere for elevrådene  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Barn og unges kommunestyre skal fordele kr 200 000 til Ås kommunes ni 
grunnskoler. Midlene er tiltenkt tiltak som bidrar til et godt skolemiljø. 
 
Fakta i saken: 
Kommunestyret har siden 1999 gitt en årlig bevilgning på kr 100 000 til 
skolemiljøtiltak. I kommunestyret 09.12.2015 ble det vedtatt å øke tilskuddet til kr. 
200 000.   
 
Elevrådene har sendt inn prioriteringslister over hva de ønsker midler til. Dette 
fremgår av vedlegg 1.  
 
Barn og unges kommunestyre avgjør hvordan midlene skal fordeles. Enten kan 
utvalget følge rådmannens innstilling eller fremme andre forslag til fordeling av 
midlene. Hvis elevrådet vil foreslå en alternativ fordeling, må forslaget sendes til 
politisk sekretariat innen 21.11.2018. De nye forslagene videresendes til alle skolene, 
slik at elevrådene kan diskutere dette i forkant av møtet.  
 
Etter møtet overføres pengene til skolenes konto i samsvar med vedtaket. 
 
Vurdering: 
For både å ta hensyn til forskjellen i antall elever og for å se hver skole som én 
enhet, foreslår rådmannen at midlene fordeles med et fast grunnbeløp på kr 12 000 
og et tillegg per elev ved skolen. Elevtallet er per 01.10.2018 
 
Fordelingen mellom skolene har variert fra år til år, se vedlegg 2.   
 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Alle innleverte forslag fra skolene er gode skolemiljøtiltak. Fordelingen blir en 
balansegang mellom å ta hensyn til det varierende antallet elever og at det er ni 
separate skoler. Rådmannen mener at innstillingen ivaretar dette på en god måte. 
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BUK-2/18 
Ås kommunes miljøvernpris for barn og unge 2018 
 
Saksbehandler:  Siri Gilbert Saksnr.:  18/02627-6 
Saksgang  Møtedato 

1 Barn og unges kommunestyre 2/18 28.11.2018 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Ås kommunes miljøvernpris for 2018 – Eilif Dahls minnepris – på kr. 5000,- deles ut 
til Løvstad naturbarnehage. 
 
Ås, 09.11.2018 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Leder Plan – og utviklingsavdelingen 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Barn og unges kommunestyre 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Barn og unges kommunestyre 
 
Vedlegg: 
Nominasjon Løvstad naturbarnehage 
Nominasjon Åsgård skole 7. trinn 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Brev og adresseliste for forespørsel om kandidater 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Åsgård skole ved lærerne på 7. trinn 
Løvstad naturbarnehage v/daglig leder 
Økonomiavdelingen 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Ås kommunes miljøvernpris for barn og unge - Eilif Dahls minnepris - ble opprettet i 
1994. Prisen skal gå til personer under 20 år eller foreninger, grupper og 
skoleklasser som har utført en spesiell verdifull innsats for natur- og miljøvernet i 
kommunen. Prisen består av et stipend på kr 10 000,- samt et diplom. 
 
Prisen er delt ut 14 ganger tidligere, siste gang i 2015, 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” 
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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 

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 

2013: Brønnerud skole for sine skolehageprosjekter 

2015: Miljøagentene i Ås for å engasjere barna i klima- og miljøarbeidet 

2017: Solberg skole for sin innsats med å bygge gapahuk og rydde i nærmiljøet 

Statutter for Ås kommunes miljøvernpris for barn og unge - Eilif Dahls minnepris er 
som følger: 

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. 5000,- 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. 

 
Årets nominasjoner til Miljøvernprisen:  
Ås kommune har sendt ut brev til alle barnehager, skoler og organisasjoner for barn 
og ungdom i kommunen, med invitasjon til å nominere kandidater til årets 
miljøvernpris. Kommunen har også annonsert på egne nettsider og i lokalavisen.  
 
I år har det kommet inn to forslag til kandidat for Ås kommunes miljøvernpris for barn 
og unge i 2018: Løvstad naturbarnehage og 7. trinn på Åsgård skole.  
 
Løvstad naturbarnehage på Kjærnes har nominert seg selv. Begrunnelsen er at 
barnehagen med sine 40 barn og 12 ansatte har et eget satsingsområde «Jorda 
vår». Ulike avdelinger har jobbet med forskjellige prosjekter og tema knyttet til natur 
og miljøvern.  
 
De yngste barna har hatt fokus på livet i havet. De har samlet ting fra stranda og skal 
male en vegg med tema livet i havet, som de bruker i lek og læring. Det er et mål at 



Ås kommune 

Barn og unges kommunestyre 28.11.2018  Side 6 av 7 

 

barna skal få forståelse for livet i havet, og prosjektet er også knyttet opp mot FNs 
bærekraftsmål om livet under vann.  
 
På avdelingen med barn fra 2,5 – 4 år jobber de med temaet bærekraftig utvikling. 
De bruker blant annet grønnsaker og bær de har dyrket selv i barnehagen til 
matlaging. De graver ned søppel i jorda for å lære om hvor lang tid det tar for ulike 
ting å brytes ned og hvorfor søppel ikke må kastes i naturen.  
 
De eldste barna har et naturvaktopplegg, der de passer på naturen, blant annet med 
ryddeturer i nærområdet. De jobber også filosofisk med tema om natur- og miljøvern 
som er knyttet til FNs bærekraftsmål, for at barna skal trenes til å tenke selv og stille 
kritiske spørsmål.  
 
Felles for hele barnehagen er at de kildesorterer og komposterer matavfall, og bruker 
kompostjorda til dyrking. De passer også på fuglene som de gir mat og ly, og har 
flere tursteder for å unngå for stor slitasje på naturen. Hvis barnehagen vinner prisen, 
vil de bruke pengene til å skifte lavvoduk på den ene lavvoplassen sin.  
 
Syvende trinn på Åsgård skole med Sara og Luella i spissen er nominert av 
lærerne på trinnet. Trinnet har i samarbeid med Forskerfabrikken satt i gang et stort 
engasjement rundt Aksjon Aluminium, som er en resirkuleringskonkurranse for elever 
i 3.-7. klasse i hele Norge. Deltakerne lærer mer om hvordan man kan ta bedre vare 
på jorda, og klassen som resirkulerer flest aluminiumsbokser vinner.  
 
To av elevene, Sara og Luella, har frontet aksjonen på nasjonalt nivå, og har vært 
med på flere reklamefilmer for aksjonen, og resten av trinnet er med på en av 
videoene. Flere av videoene handler om viktigheten av å pante og levere inn 
aluminiumsbokser til resirkulering for å spare energi og miljø. Barna besøker 
gjenvinningsanlegget Infinitum og Hydro-anlegget på Karmøy, og lærer om teknikken 
rundt gjenvinning og produksjon av aluminium. En film handler om plastforurensning 
av havet, og en om energi og klimagassutslipp.  
 
Syvende trinn på Åsgård har samlet tusenvis av jekker fra aluminiumsbokser som 
bevis på resirkuleringen de har gjennomført. Nominasjonen begrunnes også med at 
trinnet har et stort engasjement og sprer et godt miljøvern-budskap, som smitter over 
på resten av skolen. I nominasjonen er det lagt ved lenker til videoer fra 
Forskerfabrikken med Sara og Luella i spissen, som en del av begrunnelsen for 
hvorfor de bør få prisen. 

 
 
Vurdering: 
Det har kommet inn to forslag til kandidater for Barn og unges miljøvernpris i 2018.  
 
Kandidatene har jobbet på ulike måter med natur- og miljøvern det siste året, og 
begge kandidatene tilfredsstiller kravene i statuttene til Eilif Dals minnepris.  
 
Løvstad naturbarnehage utvikler og viderefører arbeidet med å gjøre barna bevisste 
og lære om ulike tema knyttet til FNs bærekraftsmål. De jobber også med konkrete 
prosjekter som har betydning for naturen og nærmiljøet, som søppelplukking, 
kompostering, dyrking av mat, og å ta vare på fuglene.  
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Syvende trinn på Åsgård skole har gjort en stor innsats med å samle 
aluminiumsbokser til resirkulering. De har også, med Luella og Sara i spissen, vært 
med på å fronte Forskerfabrikken og Hydros kampanje Aksjon aluminium med 
lærerike videoer. Deres engasjement er også viktig for andre barn, både på skolen 
og gjennom kampanjen ellers.  
 
Miljømessige konsekvenser: 
Utdeling av prisen setter fokus på barn og unges engasjement og innsats for natur og 
miljø i Ås kommune. De nominertes konkrete aktiviteter har direkte betydning for 
natur og miljø lokalt i Ås kommune, og de har fått mer kunnskap, som vil ha positive 
virkninger for miljøvern i et større perspektiv.  
 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Begge de nominerte kandidatene tilfredsstiller kravene i Miljøvernprisens statutter.  
 
Løvstad naturbarnehage har et helhetlig opplegg rundt natur og miljø, med basis i 
FNs bærekraftsmål. De jobber både direkte med å ta vare på naturen gjennom 
søppelrydding, kildesortering, kompostering, dyrking og laging av egen mat og å 
passe på fugler og natur. Barnehagen har fokus på å lære om natur og hva vi må 
gjøre for å ta vare på naturen med ulike tema, som havet, bærekraftig utvikling og en 
mer filosofisk tilnærming rundt barnas forhold til natur og miljø, der det legges vekt på 
at barna skal tenke selv. Rådmannen mener barnehagens arbeid, både med å lære 
barna om natur og miljø, og de konkrete prosjektene de har for å ivareta natur er 
godt gjennomtenkt og viktig for å skape gode holdninger hos barna videre i livet.  
 
Rådmannen anbefaler at Miljøvernprisen 2018 tildeles Løvstad naturbarnehage. 
 

Alternativer: 
Barn og unges kommunestyre tildeler Miljøvernprisen i 2018 til 7. trinn på Åsgård 
skole for deres solide innsats i Aksjon aluminium. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
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