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Mulighetsstudie Tinnheia - Medvirkning Grim skole 12.02.21 
 

 
Sted   Grim skole 
Dato   12.02.21 
Deltakere Fra Grim skolen: Ingerid Bakke, elevrådskoordinator. Elevrådet og flere ungdommer fra 

Tinnheia. 25 elever deltok på møtet herav var 16 av elevene bosatt på Tinnheia.  

Fra Kristiansand kommune: Nina Tveit, medvirkningskoordinator og Joann Rexen Busk, 
plan og bygg.   

Referent  Joann Rexen Busk 

 

 

Som en del av medvirkningsprosessen for mulighetsstudiet besøkte Kristiansand kommune 

Grim skole for å få innspill til hvordan Tinnheia kan videreutvikles.  

 

Møtet ble innledet med at kommunen hadde en presentasjon (se vedlegg). 

Deretter satte elevene seg i grupper hvor det ble diskutert gode og dårlige ting ved Tinnheia. 

Kommunen gikk rundt og snakket med de ulike gruppene for å få deres innspill.  

  

Innspill fra elevene:  

 

- Det skjer veldig lite på Tinnheia 

- At fritidsklubben har åpent flere dager i uken også i helgene 

- At det differensieres mellom aldersgrupper som kan komme de ulike dager i 

fritidsklubben 

- Bedre badeaktiviteter i Eigevannet med tilrettelagt badeplass, stupebrett og brygge 

- Ytre Eigevann er ikke en bra plass å bade 

- Bruker i dag badeplassen på Grim da disse er bedre 

- Bedre tilgang og mer synlig sti til Eigevannet 

- Sti fra Hellemyr til Tinnheia 

- Lys i stien fra Suldalen til Tinnheia 

- Lys med Eigevannet 

- Det er god og trygg skolevei  

- Det er veldig lett å komme seg rundt på Tinnheia  

- Det er gode bussforbindelser 

- Tinnheia må generelt oppusses 
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- Bygningene er gamle 

- Vigørhallen må opprustes 

- Det er veldig mørkt og trist på Tinnheia 

- Mere lys 

- Opplyse stier 

- Lys i Grønndalen 

- Ny fotballbane med lys på 

- Frisbee golf 

- Volleyballbane med sand 

- Tinnheia torv er stusselig, gammel og kjedelig 

- Kiosk på torvet 

- En kebabsjappe 

- Et spisested hvor man kan kjøpe billig mat. Restauranten på torvet er veldig dyr.  

- Ladeplasser kombinert med benker 

- Flere sitteplasser 

 

 
 

I tillegg hadde vi i forkant av møtet sendt over noen spørsmål til elevrådet. Spørsmål og svar 

er vedlagt.  

 

 

Referat godkjent av elevrådskoordinator 17.01.21 

 

Vedlegg:  

• Presentasjon  

• Spørsmål 

• Svar på spørsmål 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


