
Hei Tinnheia! – Mulighetsstudie                                                                             

Medvirkningsmøte med elevrådet fra Karl Johans Minne 

Sted:  

Personalrommet på skolen 

Tidspunkt: 

21.05.21 kl. 12:00 – 13:00 

Deltagere: 

Asle Kregnes, elevrådslærer 
7 elever fra 3.-7. klasse 
Nina Malo, Gisela Nilsen (Planavdelingen i Kristiansand kommune) 
 

Nina hilste velkommen og fortalte kort hvem vi er, hva en mulighetsstudie er og hvorfor 
vi ønsker å møte elevrådet. Deretter viste vi filmen «Bli hørt!» om barn og medvirkning. 

Elevene satt i 2 grupper etter kohorter rundt hvert sitt bord og fikk kart og penner. 
Kartgrunnlaget vi brukte var ortofoto over planområdet.  

Vi hadde forberedt spørsmål som vi gikk gjennom i plenum. Alle elevene bidro med gode 
innspill. Gisela noterte ned innspillene. 

Vi stilte følgende spørsmål: 

1. Hvordan synes du det er å bo på Tinnheia? 

Elevenes innspill: 

• Jeg elsker å bo her. 
• Det er mange lekeplasser. 
• Jeg har mange gode venner her. 
• Det er en bra skolekultur. 
• Det er gøy å være her. 
• Det er mange å leke med. 
• Det finnes mange steder å leke på. 
• Det finnes mange fotballbaner og trampoliner. 
• Vi har en fin skolegård. 

2. Synes du at det mangler noe på Tinnheia for at det skal være et godt sted å bo? 

Elevenes innspill: 

• Nei! 
• Det mangler en fotballbane som ikke blir så fort ødelagt. 
• Flere trampoliner. 
• Rutsjebane. 
• Flere lys, spesielt ved fotgjengerfeltene over Tinnheiveien. Da er det dårlig 

belysning. 
• Trenger også bedre belysning i skolegården. 
• Kraftigere lys i lyktestolpene. 
• Lys på fotballbanen. 

3. Møteplasser: Hvor møtes dere i dag? Mangler det noe på møteplassene? Er det behov 
for nye møteplasser og steder for fritidsaktiviteter? 

Elevenes innspill: 

• Vi møtes på dekkjungelen på skolen. 
• Vi møtes på lekeplassen i Palladiumveien. Den er populær. 



• Lekeplassen i Natriumveien. 
• Lekeplassen i Eigevannsveien. 
• Vi bruker akebakken i Grønndalen 
• Ellers bruker vi ikke Grønndalen så mye. Det er mest hundeeiere som går der. 
• Grønndalen blir brukt som turområde for skolen. 
• Det mangler lys ved dekkjungelen. 
• Det er ingen lekeplass ved bunnen av Hellemyrbakken. 
• På lekeplassen i Eigevannsveien er flere lekeelementer ødelagte. 
• På lekeplassen i Natriumveien er vippa ødelagt. 
• Vi ønsker oss flere lekeelementer på lekeplassen i Nikkelveien. 
• Vi ønsker oss sitteplasser i Grønndalen. 
• Vi ønsker oss en lekeplass i Grønndalen, men den må ikke komme i veien for 

akebakken. 
• Det er veldig mørkt i Grønndalen. 

4. Infrastruktur: Opplever du at det er trygg og god vei til skole, fritidsaktiviteter, venner 
med mere? Tegn din skolevei på kartet. Er det noen steder det er farlig å bevege seg? 
Vis på kartet. 

Elevenes innspill: 

• Elevene markerte skoleveiene sine på kart, se foto av kart. 
• Bilene kjører veldig fort på Tinnheia. 
• Fortau ved foten av Hellemyrbakken er stengt og vi må gå på veien. 
• Nikkelveien er en litt dårlig, humpete vei; det er vanskelig å sykle der. 
• Det er dårlig lys flere steder. 
• Det er mange som krysser over Tinnheiveien, og her har det tidligere skjedd en 

ulykke. Her trenger vi bedre belysning. 

5. Bebyggelse: Hvis man skulle bygge boliger på Tinnheia, hvor kan det bygges og hvor 
kan det ikke bygges? 

Elevenes innspill: 

• Det må ikke bygges i Grønndalen. 
• Det nye prosjektet foran skolen (Detaljregulering for Skogen borettslag) skygger 

for skolen og skolegården. Det vil vi ikke. 
• Det nye prosjektet skal heller ikke skygge for noen hus. Det skygger på hus på 

begge stedene hvor det skal bygges nytt. 

6. Hjertesteder: Hva er ditt favorittsted på Tinnheia? 

• Elevene klistret klistemerker med hjerter på favorittstedene sine. Se foto av kart. 
• Stedene de markerte var: 

o Skolen 
o Lekeplassen i Palladiumveien 
o Badeplassen ved Eigevannet 
o Lekeplassen i Eigevannsveien 
o Tinnheia fritidssenter 
o En liten skog ved Jernveien 
o Lekeplassen i Natriumveien 
o Skogen i nærheten av Hestefalltjønn 
o Kjerrane 
o Grønndalen 
o Trehytte i Manganveien 
o Lekeplassen i Gullveien 

Når alle innspill fra elevene var notert, leste Gisela opp notatene og elevene supplerte. 

Referatet er godkjent av elevrådet den 02.06.2021.  

Gisela Nilsen, 21.05.21 


