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Opprusting av uteområder skoler og barnehage

Rådmannens forslag til vedtak:

Levekårsutvalget tar saken til orientering.

Bakgrunn for saken:
Levekårsutvalget har i møte 31.01.2019 bedt om tilbakemelding på midler som tidligere er
bevilget av Kommunestyret til opprusting av uteområder skoler og barnehage.
Kommunestyret behandlet i møte 17.12.2013, sak 46/13 «Investeringsplan lokale
investeringer etter salget av Sjøfossen energi AS». Pkt. 9 i vedtaket:
«Opprusting av utearealer – skoler
1,0 MNOK
(beløpet fordeles med kr. 200.000,- på hver skole, og disponeres av samarbeidsutvalget ved
skolene.)»
Kommunestyret behandlet i møte 19.06.2014, sak 38/14, en klage fra FAU Inndyr skole.
Dette med bakgrunn i at administrasjonen har tolket vedtak i sak 46/13 dit hen at det skulle
fordeles kr 200.000 til hvert sted, slik at Inndyr skole fikk 100.000 og Inndyr barnehage fikk
100.000. Klagen ble avslått av kommunestyret.
Kommunestyret har i møte 10.12.2015, sak 50/14 "Uteareal Inndyr barnehage» vedtatt:
«Inndyr barnehage tildeles kr 100.000,- til opprusting av utearealet. Pengene til formålet
dekkes av Gildeskål kommunes disposisjonsfond.»

Samarbeidsutvalget ved Nygårdsjøen oppvekstsenter har i referat fra møte 08.12.2014 bl.a.
skrevet:
«Oppgradering av barnehagen og skolens uteområder.
 Ferdigstilt i november 2014.12.11 Barnehagen har fått gapahuk, grill og tre
lekeapparater. I tillegg en sjark fra Havnedagan.
 Skolen har fått fire lekeapparater og stokker til lafting.
 Apparater og gapahuk er satt opp av Ertenvåg bygg og maskin AS. De bidratt til raskt
og god gjennomføring av prosjektet.»
Samarbeidsutvalget ved Inndyr skole, har i referat fra møte 04.03.2014 bl.a. skrevet:
«Uteområdet – tildeling ressurset ifm budsjett 2014.
 SMU/SU ser svært positivt på at kommunen har tildelt ekstra midler til skolens
uteområde. SMU/SU reagerer imidlertid på fordelingen av midlene. Av en pott på 1
mill. tildeles 100.000 (10%) til 50% av kommunens elever.
 Utegruppe bestående av Per Roald fra skolen, Helge representerer SU. Rakel spør en
foreldrerepresentant, og elevrådet har til neste møte å finne sin representant. Skolen
tar initiativ til å samle gruppen.
 Huskestativ og nye fotballnett er satt i bestilling.
 SU ønsker at vi får til foreldredugnad vår og høst, der oppgavene må være spesifisert
på forhånd.»
Samarbeidsutvalget ved Sørarnøy skole og barnehage har i referat fra møte 10.11.2016 bl.a.
skrevet:
 «Uteområdet – Vi har 200 000,- som skal brukes før nyttår. Isabel og Lasse gikk
gjennom ønskene fra elevene. Og Synnøve gikk gjennom det prosjektgruppa for
uteområdet hadde sett på. Ønskene vil i stor grad bli innfridd. Og prosjektgruppa
sender inn bestillingen innen kort tid.»
Flere av skolene/oppvekstsentrene har også fått tilskudd fra andre aktører, slik at de har
brukt mer enn det beløpet som var bevilget. For alle kommer frakt, div. gravearbeid, sikring
og ekstrautstyr i tillegg til det som står i tabellen under.
Innvilget beløp er brukt for alle skoler/oppvekstsentre og barnehage.
Inndyr skole har i 2018 kjøpt fallunderlag som skal være under spacenettet for kr
113 750(inkl. mva). Dette er finansiert under ansvar 2.

Inndyr skole
(2015)

Sandhornøy
oppvekstsenter
(2016)

Oppgradering uteområde:
 6-kant huske
 Rutsjebane
 Karusell
 Klatrepyramide
 Spacenett








Huskestativ
6-kant klatrestativ
Vippehuske
Lekeapparat
Vippe And
Sykler, hoppetau, div. baller

Status mars 2019*:
Rutsjebane og spacenett er ikke
montert. Klatrepyramide er delvis
montert. Det øvrige er montert og
tatt i bruk.
Vi har også som mål at alt skal være
ferdig i løpet av våren 2019. Det er
behov for mer penger.
Alt bortsett fra lekeapparat er
montert og tatt i bruk.
Lekeapparatet skal settes opp før
sommerferien 2019.

Sørarnøy skole
og barnehage
(2016)

Inndyr
barnehage
(2014)
Storvik
oppvekstsenter
(2014)
Nygårdsjøen
oppvekstsenter
(2014)




















Karusell
Fugleredehuske
Metallhuskestativ
Klatrenett pyramide

Vippehuske
Ufo-desse
Klatrevegg/telt
Utvidet platting
Markise
Gymapparat
Huskestativ Ufo
Karusell
Bro
Småtømrern startpakke
Vipper
Spacenett
Vippehest

Husker i barnehagen og karusellen
er kommet opp. Byggesettet har
vært bruk siden det kom til skolen.
Fugleredehuske og klatrepyramide er
ikke montert.
Det er kjøpt inn noen fallunderlag,
men det er behov for flere.
Det er behov for mer penger.
Alt er montert og tatt i bruk.

Alt unntatt et lite klatrestativ er
montert og tatt i bruk. Klatrestativet
monteres på dugnad våren 2019.
Alt er montert og tatt i bruk.

*Opplysningene om status mars 2019 er mottatt fra rektorer og styrere i barnehagene.

Vurdering:
I Nygårdsjøen oppvekstsenter og Inndyr barnehage er alt montert og tatt i bruk.

Storvik barnehage og Sandhornøy oppvekstsenter har planer om at det resterende skal
monteres i løpet av våren 2019.

Inndyr skole og Sørarnøy skole og barnehage har meldt behov for mer penger, anslagsvis kr
200 000 tilsammen. Det er ikke i denne saken foretatt noen vurdering på hvordan det skal
finansieres.

Konklusjon:
Rådmannen anser at tilbakemelding på midler som tidligere er bevilget av Kommunestyret til
opprusting av uteområder skoler og barnehage som Levekårsutvalget har i møte 31.01.2019
er gitt.

