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FORDELING AV 100 000,- KRONER TIL TILATAK I SKOLEMILJØET I ÅS  
 
Utv.sak nr 2/06 06/2567  
ÅS KOMMUNES MILJØVERNPRIS FORBARN OG UNGE 2006  
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Vedlegg til møteinnkallingen:  
Brev fra ordfører av 25.10.06, møteinnkalling til barn og unges kommunestyre 2006. 
 
 
 
 
      Ås, 06.11.06 
 
 
 
      Johan Alnes  
      Ordfører 

Kontaktlærerne bes ta kontakt dersom det blir endringer av deltakere til 
møtet, så fort som mulig. meldes til Annette Grimnes, tlf. 64962003  
eller e-post: annette.grimnes@as.kommune.no           
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Til elevrådene ved: 

- Brønnerud skole 
- Kroer skole 
- Nordby skole 
- Rustad skole 
- Sjøskogen skole 
- Solberg skole 
- Åsgård skole 
- Nordbytun ungdomsskole 
- Ås ungdomsskole 

 
 

 
Deres ref.  Vår ref.  Saksbehandler Dato Saknr.   
06/1650/B08  Annette C. Grimnes 25.10.2006 
 Løpenr. 15932/06 dir. tlf.: 6496 2003 
 
 
MØTEINNKALLING TIL BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE 2006 
 
Tid:  Torsdag 30. november 2006, kl. 13.00-15.30. 
Sted:  Kommunestyresalen.  
 
Jeg viser til brev datert 15.08.06 fra ordfører vedr. barn og unges kommunestyre. 
 
Vi møtes i kommunestyresalen i Ås rådhus for å fordele 100 000 kroner til ulike tiltak i 
skolemiljøene i Ås, samt vedta hvem som skal få årets miljøvernpris. 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 fra 
kommunestyrets talerstol. 
 
Følgende saker er på dagsorden: 

Sak 1: Fordeling av 100 000,- kroner til tiltak i skolemiljøene i Ås 
Sak 2: Miljøvernprisen 2006 (på kr. 10 000,- kroner) 
Orienteringssak: Rullering av kommuneplanen 2009-2017 

  
Sak 1: 
Først skal lærerrepresentanten fra den enkelte skole orientere om resultatene fra forrige 
tildeling. Deretter får elevrådsrepresentantene ved hver skole 5 minutter til å argumentere for 
skolens forslag. Etter en matpause på 15-20 minutter blir det så opp til elevrådsrepresentantene 
(to fra hver skole) å bli enige om hvilke tiltak som skal gjennomføres for de 100 000 kronene 
som kommunestyret har bevilget for 2006. 
 
Ordføreren sørger for at rådmannen får beskjed om å gjennomføre det som dere har bestemt. 
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Sak 2: 
Elevrådsrepresentantene ved hver skole får 5 minutter til å argumentere for valg av prisvinner. 
Etter 10 minutters pause blir det så opp til elevrådsrepresentanter å bli enige om hvem som 
skal få miljøvernprisen. Selve prisen blir overrakt i kommunestyremøtet 15. desember. 
 
Møtet avsluttes med en orientering om rullering av kommuneplanen 2007-2019. 
 
Lykke til og vel møtt i kommunestyresalen 30. november 2006. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Johan Alnes 
Ordfører 
 
 
Kopi til: 
Gruppeledere for de politiske partiene i kommunestyret 
Rådmann Per A. Kierulf 
Oppvekst og kultursjef Ellen Benestad 
Plan og miljøvernkonsulent Ellen Grepperud 
Barnetalsperson Hanne Dølheim 
Ref. Ungdomsrådet 
Rektorene ved skolene 
Politisk sekretariat for publisering på Internett 
Akershus Amtstidende 
Østlandets Blad 
Ås Nytt 
Web-redaktør for publisering på Internett 
 
Vedlegg: Sakspapirer med forslag fra skolene 
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Utv.sak nr 1/06 
FORDELING AV 100 000,- KRONER TIL TILATAK I SKOLEMILJØET I ÅS 
Saksbehandler:  Annette C. Grimnes Arkivnr: B08  Saknr.:  06/1650 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Barn og unges kommunestyre / 30.11.2006 
 
 
Innstilling: 
100 000,- kroner fordeles til tiltak i skolemiljøet i Ås. 
Pengene fordeles til: 
 
 
Ordfører i Ås, 06.11.06 
 
 
Johan Alnes 
 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: Barn og unges kommunestyre 
 
Behandlingsrekkefølge: Barn og unges kommunestyre 
 
Vedlegg som følger saken trykt: Forslag fra alle skolene. 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: Ingen 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Ref. formannskapet 
Gruppelederne for de politiske partiene i kommunestyret 
Rådmann Per A. Kierulf 
Oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad 
Plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud 
Barnetalsperson Hanne Dølheim 
Ref. Ungdomsrådet 
Rektorene ved skolene 
Lokalmedia 
Økonomikontoret med anvist utbetalingsbilag 
 
 
SAKSUTREDNING: 
Fakta i saken: 
Barn og unges kommunestyre har delt ut penger til skoletiltak i Ås siden 1996. Helt frem til i 
år har det vært utbetalt 50.000,- kroner. Kommunestyret vedtok i møte 14.12.05 å doble 
summen til 100 000 kroner til skolemiljøtiltak.  
 
Elevrådsrepresentantene får en innføring i hvordan demokratiet fungerer ved å delta på dette 
møtet, argumentere og velge mellom mange gode tiltak til forbedring av skolemijøet. 
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Rutiner for utbetaling vedtatt 01.12.05: 
Umiddelbart etter at møtet er holdt vil administrasjonen sørge for at pengene blir overført til 
skolenes konto i samsvar med vedtaket. Hver enkelt rektor ved skolene må selv sørge for at de 
bevilgene pengene blir utbetlat til vedtatte formål. Ordfører og rådmann vil få en orientering 
om hva pengene blir brukt til i forkant av hvert møte med barn og unges kommunestyre. 
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Vedlegg 1: 

 
Forslag til tiltak i skolemiljøene i Ås 

 
Rustad skole 1. Fuglehuske 

2. Nye bøker til biblioteket 
3. Vinterutstyr for eksempel låneskøyter, 

hockeykøller, akebrett m.m. 
Brønnerud skole  
Nordby skole • Lekebiler 

• Bøtter og spader 
• Lekegravemaskin 
• Akematter 
• Nye snøballblinker 
• Reparasjon av fotballmål og 

baskettballstativ 
Sjøskogen skole  • Nett i den nye grusbanen 

• Nett til målene i ballbingen 
• Nett til basketstativet i ballbingen 
• Tarzanløype 
• Karusell som vi dytter i gang 
• Klatrestativ 
• Dumphuske 

Kroer skole • Fuglehuske i skolegården 
• Nye nett til ballbingen 
• Klokke ute i skolegården 
• Smashballstang 

Solberg skole  
Åsgård skole 1. Sunn cafe. Innkjøp av nødvendig 

utstyr til å tilberede produkter som 
skal selges i cafeen. 

2. Lekekasser på hvert trinn. Kjøpe inn 
diverse leker og utstyre lekekassene på 
hvert trinn. 

3. Drivhus til planter, frukt og 
grønnsaker. 

4. Duehus. Innrede et av våre lekeskur til 
duehus. 

Ås ungdomsskole 1. Volleyballbane- ikke sand, men gjerne 
et annet mykt underlag 

2. Utstyr til spillerom 
3. Flere møbler i foajeen 
4. Benker og sykkelstativ 

Nordbytun ungdomsskole  
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Utv.sak nr 2/06 
ÅS KOMMUNES MILJØVERNPRIS FORBARN OG UNGE 2006  
- EILIF DAHLS MINNEPRIS  
Saksbehandler:  Annette C. Grimnes Arkivnr: B08  Saknr.:  06/2567 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Barn og unges kommunestyre / 30.11.2006 
 
 
 
Innstilling: 
Ås kommunes miljøvernpris for barn og unge 2006 - Eilif Dahls minnepris på kr. 10.000,- 
tildeles Brønnerud skole. 
 
 
Ordføreren i Ås, 06.11.06 
 
 
Johan Alnes 
 
 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: Barn og unges kommunestyre 
 
Behandlingsrekkefølge: Barn og unges kommunestyre 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Kandidater til Miljøvernprisen 2006 
Statutter for Miljøvernprisen  
Forslag til kandidat fra Brønnerud skole 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: Forslag fra alle skolene. 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Ref. formannskapet 
Gruppelederne for de politiske partiene i kommunestyret 
Rådmann Per A. Kierulf 
Oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad 
Plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud 
Barnetalsperson Hanne Dølheim 
Ref. Ungdomsrådet 
Rektorene ved skolene 
Lokalmedia 
Økonomikontoret med anvist utbetalingsbilag 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Miljøvernprisen (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 første gang delt ut i 1994. Etter vedtak i kommunestyret 08.09.04, er 
det nå Barn og unges kommunestyre som er jury for psien sammen med ordfører. Se også 
vedlagte statutter for prisen.  
 
Selve prisen blir overrakt i kommunestyremøtet 13. desember. 
 
Prisen er nå på 10.000 kroner.  
 
Prisen er tidligere delt ut 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 
2005: Løvstadlia naturbarnehage 
 
I år har det kommet inn følgende kandidater til Miljøvernprisen 2006: 
• Rustad skole, for sitt fokus på uteskole 
• Blekkulfs miljødetektiver i Ås 
• Speideren i Ås 
• Brønnerud skole og skolefritidsordning fordi: 
 - Skolen og SFO komposterer alt matavfall samt hageavfallet 
 - Ansatte, elever og foreldre har etabler en skolehage på ca. 100 m2. 
 - SFO har hatt kjøkkenhage i tre år. 
 - Skolens elever hogger ved til bruk på skolens bålplass eller i skogen. 
• Kroer skole 
• Kroerløypas venner 
• Ås Jente- og Guttekorps for sitt arbeid med papirinnsamlingen i kommunen 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse 
Miljøvernprisen skal være en belønning for og inspirasjon til aktivt natur og miljøvernarbeid 
blant barn og unge i Ås.  
Både Rustad skole, Kroer skole og Blekkulfs miljødetektiver har fått miljøvernprisen tidligere.    
Kroerløypas venner er forslått som kandidat ved flere anledninger, men statuttene sier at 
Miljøvernprisen er en pris for barn og unges arbeid med natur og miljø. Kroerløypas venner er 
en forening som gjør mye for å tilrettelegge for at barn og unge skal ha fine turforhold, særlig 
på vinteren. Men dette er en voksenorganisasjon, og kommer derfor ikke inn under statuttene 
for miljøvernprisen. Det anbefales at det gjøres andre ting for å gjøre stas på det viktige 
arbeidet Kroerløypas gjør.   
Speideren i Ås er en aktiv og viktig organisasjon som gjør mye for at barn og unge skal trives 
med å være ute og respektere naturen. Det er imidlertid ikke levert noe begrunnelse som sier 
noe mer om hvorfor Speideren i Ås bør få årets miljøvernpris.  
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Ås jente og guttekorps gjør en stor innsats med å samle inn papir fra husstandene i Ås hver 
måned. Det er heller ikke her gitt en mer grundig begrunnelse som sier noe mer om hvorfor Ås 
jente og guttekorps bør få årets miljøvernpris.  
 
Det er gitt en grundig begrunnelse for hvorfor Brønnerud skole bør være kandidat til årets 
miljøvernpris.  
De samler inn matavfall i alle klasserom og komposterer dette. Hageavfallet fra uteområdet 
blir også samlet sammen og kompostert. Komposteringen inngår i som viktig tema i 
naturfagundervisningen. Ansatte, elever og foreldre har etabler en skolehage på ca. 100 m2. 
SFO har hatt kjøkkenhage her i tre år, og det som dyrkes her, dyrkes økologisk. I år har alle 
klassene hatt hver sin parsell hvor der har dyrket grønnsaker og blomster. Elever hogger ved 
til bruk på skolens bålplass eller i skogen. Det kommer godt med når elevene har uteskole. Nå 
holder de på med å isolere et låverom. Her er det planer om å ha kaniner og det trenger de 
penger til for å kunne fullføre.  
 
Rådmannen ser at det er mange gode kandidater til årets miljøvernpris, men anbefaler at årets 
miljøvernpris går til Brønnerud skole. Den anbefalingen gjøres ut fra at skolen gjør en aktiv 
innsats for natur og miljøvernet ved å kompostere alt matavfall og hageavfall, etablere og 
drive skolehage og bruker alt dette aktivt inn i undervisningen på alle trinn. Dette har de 
dokumentert på en fin måte. Dette arbeidet bør kunne inspirere andre skoler.   
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Vedlegg 1 
 

BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE I ÅS 30.11.06 
Tilbakemelding fra skolene  

 
Miljøvernprisen 2006 

 
Rustad skole 1. Rustad skole, for sitt fokus på uteskole 

2. Blekkulfs miljødetektiver i Ås 
3. Speideren i Ås 

Brønnerud skole Brønnerud skole og skolefritidsordning fordi: 
1. Skolen og SFO komposterer alt 

matavfall samt hageavfallet 
2. Ansatte, elever og foreldre har etabler 

en skolehage på ca. 100 m2. 
3. SFO har hatt kjøkkenhage i tre år. 
4. Skolens elever hogger ved til bruk på 

skolens bålplass eller i skogen. 
Nordby skole Skolen har ingen kandidat til miljøvernprisen. 

Vil ta stilling til forslagene når de foreligger. 
Sjøskogen skole  Skolen har ingen kandidat til miljøvernprisen. 
Kroer skole 1. Kroer skole 

2. Kroerløypas venner 
Solberg skole  
Åsgård skole Ås Jente- og Guttekorps for sitt arbeid med 

papirinnsamlingen i kommunen. 
Ås ungdomsskole Skolen har ingen kandidat til miljøvernprisen. 
Nordbytun ungdomsskole  
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Vedlegg 2 
 

Statutter for Ås kommunes miljøvernpris 
for barn og unge –Eilif Dahls minnepris 

 
Endret i kommunestyret 14.12.05. 
 
 

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 aviser, og skoler og foreninger skal tilskrives med oppmodning om å 
komme med forslag til kandidater. Forslaget må begrunnes skriftlig. 

5. Oppgaven som jury skal ivaretas av Barn og unges kommunestyre i samarbeid med 
ordføre.  
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