
Møte med  
elevrådet ved 
Flekkerøy skole 
27.05.21
• Agenda:
• Presentasjon av deltakere
• Gjennomgang av området som man ønsker medvirkning til

• Spørsmål og diskusjon
• Oppsummering



Barn & Unges 
medvirkning
Reguleringsplan 
Paulen 
Flekkerøy



Hvor er området som skal diskuteres?



Plankart - hva er det?
Gjeldende reguleringsplan Nytt planforslag



Her ønsker vi 
det bli plass til 
flere hus

• Forklaring
• Nåværende hus er 

markert med grå farge
• Nye tomter (hus) er 

markert med gul farge
• Vei er markert med mørk

grå farge
• Friområder er markert

med mørk grønn farge



Dagens
område
• Bruker google for å vise området på
skjermen
https://www.google.no/maps/@58.0833883
,8.0160113,605m/data=!3m1!1e3?hl=no

• Spørsmål:

• Vet dere hvor Paulen er? 

• Er det noen som har vært i området før?

• Vet det dere om Barn og unge bruker
stedet for eksempel:
- skogen
- fjellene
- er det badeplass her?
- er det snarveier eller turstier her?

https://www.google.no/maps/@58.0833883,8.0160113,605m/data=!3m1!1e3?hl=no


Kvartalslekeplass

Spørsmål.

• Lekeplass
- brukes lekeplassen?
- hva synes dere om lekeplassen?

• Er det noe dere mener mangler?

• Det er planlagt en endring på
lekeplassen hvor det bare er 
gress. Terrenget skal senkes litt så
vann kan samles her ved evt
flom. (se eget bilde)

• Kan den delen brukes til noe?



Bilder av lekplass og tegning med endring



Boligområdet,
veier

Spørsmål:
• Boligområde

-Hva er viktig for dere for at det skal 
være en god plass å bo?

• Veier
- noen av dagens veier blir utvidet
- så kommer det noen nye veier

Hva er viktig for dere som går eller sykler
på veiene?

Hva tenker dere om trygg skolevei?

Vei til fritidsaktiviteter?



Friområder, 
lekeplasser og 
badeplass

• Spørsmål:

• Friområder
Er områder som bli uendret
- Hva tenker dere om et 
friområde?

• Sandlekeplasser
- Hva er viktig med en lekeplass?
- På en av lekeplassene (GF8) blir
det en nedsenking for flomvann.
Hva tenker der om det? Kan det 
brukes til noe

• Badeplass
- Hva er viktig med en badeplass?



Takk for deltakelsen og for 
gode innspill

Paulen AS



                             

          
 
 
 

Barn og Unges medvirkning 
Prosjekt: Reguleringsplan Paulen 
Prosjekt nr.   
Møtetype/-nr.: Møte med elevrådet Flekkerøy skole   

Dato/tid: torsdag 27. mai 2021 kl 0930-1015 Referent: Arne Hallandvik 

 
Til stede Kopi til Navn Firma E-post 

x  

Elevrådet 
2 trinn: Jonatan og Line 
3 trinn: William og Liv 
4 trinn: Ingen deltakere 
5 trinn: Petter og Julie 
6 trinn: Tim og Rebekka 
7 trinn: Tea og Oskar 
 
Kontaktlærer:  
Malin Knutsen 
 

  

 x Tone Mjåland Kristiansand kommune – Barn og 
unges representant i Plansaker  

 x Svein Erik Bjorvand Spiss Arkitektur AS  

x  Arne Hallandvik Paulen AS  
 
 

Sak nr.: Saksfremstilling  
Vedtak Ansvarlig Frist 

 Møtets hensikt:  
Medvirkning fra Barn og unge i forbindelse med reguleringsplan Paulen 
Medvirkningsmøtet ble gjennomført på Teams hvor vedlagte presentasjon ble 
gjennomgått. 
(Litt data teknisk trøbbel medførte at vi ikke fikk benyttet Google maps som planlagt) 

  

1.1 Innledning 
Presentasjon av alle deltakere hvor Arne Hallandvik (utbyggers representant) 
forklarte mer utfyllende for hvorfor møtet ble gjennomført. 
Flertallet i elevrådet bekreftet at de var kjent i Paulen området 

  
 
 

 Bruk av området i dag. 
Innspill fra Elevrådet. 
- Lekeplass brukes av og til av flere av elevene. Også av yngre søsken 
- spiller fotball på banen, slipper å gå helt til Arkicon banen 
- bruker veien nå vi skal til sjøen 
- bruker turstier i området (ikke i selve planområdet etter et oppfølgingsspørsmål) 
- snarvei fra lekeplass til hovedvei brukes (litt usikker på hvor den var) 
 

  
 
 

 Lekeplass (kvartalslekeplass). 
Innspill fra elevrådet. 

  



                             

          
 
 
 
Sak nr.: Saksfremstilling  

Vedtak Ansvarlig Frist 

Dagens lekeplass. 
- Bra fotballbane 
- veldig bra lekeplass, brukes ofte 
- bruker ofte sykkelbanen, øver her for å kunne sykle raskere til skolen 
Andre ønsker for lekeplassen. 
- Klatrevegg 
- flere kurv husker 
- bordtennis bord 
- basketballbane 
Endring av deler av lekeplass, dagens gressareal mot veikryss må senkes for å kunne 
oversvømmes ved flom. 
Innspill fra elevrådet om hva nedsenket område kan brukes til. 
- Sykkelbane, skating, sparkesykkel 
- Basketballbane 

 Boligområdet, veier og friområder. 
Innspill fra elevrådet. 
- viktig med litt skog og natur 
- trenger grønt områder 
- veier må være så brede av to biler kan møtes uten å stoppe 
- plass til to biler mellom hvert hus 
- steder og kunne leke (lekeplasser) 
- viktig ned fortau, greit å sykle der 

  

 Sandlekeplasser 
Innspill fra elevrådet. Ønsket innhold på lekeplassene 
- vippe 
- kurv huske 
- sandkasse 
- sklie 
- tau og ringer 
- klatrestativ 
- nedfelt trampoline 
Lekeplass o_GF8.  
Deler av arealet på lekeplass må senkes for å kunne oversvømmes ved flom. 
- elevrådet foreslår også her at nedsenket område kan brukes til sykkelbane, skating 
og sparkesykkel 

  

 Badeplass 
Innspill fra elevrådet. 
- ønsker badestrand 
- flytebrygge man kan svømme ut til. 
- vann trampoline 
- stupebrett/stupetårn 
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