
 

Oppsummering 
 

fra barn- og unges kommunestyre 
15. mars 2022 



Barn og unges kommunestyre 15. mars 2022 

Tema: Stedet der jeg bor 

1. Innledning – hva er en kommuneplan – og hva bestemmer vi der?  

 

2. Hva er bra med stedet der du bor?  

 

o Si en bra ting om området der du bor? 

o Si en bra ting om områdene du oppholder deg eller leker? 

o Si en bra ting om skoleveien din? 

o Velg en ting du vil tegne – eller skriv en kort tekst om hva som er bra og hvorfor 

 

Tegninger og fortellinger henges på veggen 

Mulighet for å kommentere som er tegnet/skrevet? 

 

Hvis du kunne bestemme - hva skulle du ønske var annerledes?  

Sender rundt en stein og klistrer på utropstegn/stjerne 

 

o I området der du bor 

o I områdene du oppholder deg eller leker 

o Langs veien du går til skolen 

o  

Tegninger og fortellinger henges på veggen 

 

3. Utstillingsvandring  

 

Oppsummering av verkstedet følger nedenfor. 

Det er en ambisjon å synliggjøre innspill fra barn og unge ved sluttbehandling av kommuneplanens 

arealdel, ved bruk av dette symbolet: 

  

 

 

 

  



 

Kolbotn barneskole 

 

Hva er bra med stedet der du bor? 
Det er ikke mye trafikk 
Det er trygt 
Det er kort skolevei 
 

Hva kunne ha vært bedre/annerledes? 
Flere fotball, håndball og basketballbaner på 
Kolbotn 
Gratis fritidsaktiviteter 
 

 

  



Ingieråsen ungdomsskole 

 

Hva er bra med stedet der du bor? 
Hjørnet – veldig god milkshake og mat 
Trolldalen har veldig fin natur 
Det finnes steder å leke og være sammen 
Om vinteren er det skøytebane der jeg bor 
 

Hva kunne ha vært bedre/annerledes? 
Hvis den lange rette veien som ikke har noen 
svinger ikke hadde eksistert 

Kunne vært noen flere lekeområder       
For meg så kunne ikke noe vært bedre på 
skoleveien 
 

 

 

  



Vassbonn barneskole 

 

Hva er bra med stedet der du bor? 
Det som er bra på skoleveien min: 
1 Den er kort 
2 Ikke mye trafikk 
3 Ikke mye biler så man blir ikke påsjørt 
4 Trygg vei 
Jeg syns skoleveien min er bra for jeg går bare 
langs stier. Og det er ingen biler og det er alltid 
mange som går der. 
 

Hva kunne ha vært bedre/annerledes? 
Flere fotballbaner på Kolbotn/Ingierområdet 
Fritidsaktiviteter for alle 
Flere fritidaktiviteter nærme. 
 

 

 

  



Tårnåsen barneskole 

 

Hva er bra med stedet der du bor? 
Jeg liker fotballbanene, brua og skogen 
Det vennlig miljø her  
Jeg liker også Kornmoenga. Det er et sted uten 
biler som alle kjenner hverandre, og barn leker 
der. 
Jeg syntes det er fint at det er så nærme skogen 
og det lille skogholtet 
At jeg har kort skolevei 
 

 

 

  



Fløysbonn ungdomsskole 

 



 

     

 

Hva er bra med stedet der du bor? 
Bra ting om skolevei og nærområdet 
Ganske kort vei 
ikke så mye biler 
møter folk jeg kan ta følge med 
Det er mye fritidsaktiviteter i nærheten 
Det går bra busser her sånn at man kan komme 
seg rundt (og tog) 

- Kort vei til skolen 
- Møter ofte folk jeg kjenner 
- Mange fotballbaner i nærheten 
- Mange busstasjoner + tog 
- Skolene i nærheten av hverandre  
- Kort vei til skogen 

 

Hva kunne ha vært bedre/annerledes? 
Det er mye trafikk ved rema på morningen og 
det er skoleveien til mange barn. 
Kunne hatt fritidsklubb på Fløysbonn. 
Bussene burde kommet til skolestart og slutt 
Biler kjører fort når det er gangfelt rett etter en 
sving 
Nye busstider, folk fra Østli kommer enten alt 
for tidlig eller 0-5 min sent, mange lærere som 
blir sure 
 

 

  



Østli skole 

 

 

Hva er bra med stedet der du bor? 
Skoleveien min er ganske trygg. Den har noen 
snarveier som er ganske bra 
Fritidsklubber altså Flame er veldig gøy 
Det er veldig bra at det er masse skog så man 
kan komme seg ut mere. 
Skoleveien min er trygg 
Det er bra et det er en del snarveier 
Det er fint utsiktspunkt i skogen ved Gjersjøen 
 

Hva kunne ha vært bedre/annerledes? 
Flere tilbud om fritidsklubber og markedsføre 
det mere, for eksempel i Oavis 
Flere steder der tenåringer/ungdommer kan 
henge 
Flere steder det er lagt opp til at folk kan 
leke/henge 
Lekesteder til ungdommer 
Fokusere på flere steder/ting 
tenåringer/ungdommer kan være. 
 

 

  



Hellerasten skole  

 

Kort og rolig (skolevei) 

 

Hva kunne ha vært bedre/annerledes? 

Burde vært lett å ta buss når man bor langt unna 

  



Sofiemyr barneskole 

 

 

Hva er bra med stedet der du bor? 
 
Det som er bra med min skolevei er at det er 
trygt og at det er ikke så mange biler der.  
Ingrid 7C Sofiemyr skole 
Det som er bra med der jeg bor er at det er kort 
vei tl alt. Til skolen, til btikken, til lekeplas, til 
skøytebane og fotbalbane. 
Ingrid 7C Sofiemyr skole 
Det som er bra med min skolevei er at jeg går 
forbi en liten gård som har mange forskjellige 
dyr så det er koselig. 
 

Hva kunne ha vært bedre/annerledes? 
Stø på langs skogsti 
prøve å kontrollere at biler skal kjøre saktere og 
at det skal bli mindre trafikk på små veier. 
 

 

  



Greverud skole 

 

 

Hva er bra med stedet der du bor? 
Det er bra skolevei fordi det er lagt opp til at 
barn skal gå der. 
Jeg liker at den er trygg 
 

Hva kunne ha vært bedre/annerledes? 
Mere lekeplasser/steder der man kan henge for 
ungdom 
 

 

  



Flåtestad ungdomsskole 

 

 

Hva er bra med stedet der du bor? 
Positive ting om min skolevei: 

- Matbutikk i nærheten 
- Togstasjon i nærheten 
- Den er kort 
- Få biler i nær 
- heten 
- Busstopp i nærheten  
- Flame fritidsklubb 
- Golfbane 
- Meny/Greverudsenteret 
- Fotballbane 
- Strand  
- Akebakke 
- Skispor 
- A-box 
- Grillplass 

Bra med buss og tog 
- Kort skolevei 
- Østre Greverud kunstgress 
- Tussetjern 
- Gjersjøen (julekvelden) 
- Golfbanen på vinteren 
- Butikker 
- Burde være søndagsåpent 
- Abox treningssenter 

 

Hva kunne ha vært bedre/annerledes? 
Hva kan kommunen forbedre: 

- Bussrutene (ØGI, Tusse) 
- Mindre biler på veien, gåaksjon? 
- Skatepark 
- Park 

 

  



Siggerud barne- og ungdomsskole 

 

 

Hva er bra med stedet der du bor? 
Mye skog å oppholde seg i  
Gangfelt i sentrum av Siggerud 
Det går buss rett fra skolen. 
BRA  
 
De bra skoleveien er de lokale veiene. De 
veiene som går vekk fra sentrum er skumle og 
dorlige. Det er fine bussmuligheter sånn at du 
slipper å bli påkjørt. 
 

Hva kunne ha vært bedre/annerledes? 
Flere gangfelt/fortau 
Lavere fartsgrense 
Mindre trafikk 
Siggerud 
Å jobbe med 
 
Hvis jeg skal gå sykle osv til skolen er det en stor 
sjanse for at man kan bli påkjørt. Jeg må gå 
langs en 80 sone i 5 km uten veilys eller 
gangfelt. Heller ikke dekning hvis det utenkelige 
skjer.  
Det er bare 2 skoleveier som er fine men de er 
lokale. 
 

 

 



 

 

 
Siggerud er et av de beste stedene å bo i hele 
verden 
Jeg elsker Siggerud 
 

En vei ved banen så det ikke er grus der 
Pusse opp sykkel/skatepark 
Litt flere ting i lunen 

 

 

 

 

  



Follo- og barne- og ungdomsskole 

 

Hva er bra med stedet der du bor? 

 

Det er veldig fin gullplassen i skogen. Det er en veldig fin bålplass.  

Det er en fin grillplass ved Møllerenga.  

Frisbeegolf er en fin plass å spille på.  

Haugjordet ungdomsskole 

Skolen deltok ikke 

  



Langhus skole 

 

Hva kunne ha vært bedre/annerledes? 

Flere restauranger/butikker 

  



Ski barne- og ungdomsskole  

 

Hva er bra med stedet der du bor? 

 

Mye fin natur 

Ski idrettsplass er et stort område du kan leke på 

 



 

Hebekk barneskole 

 

 

Hva er bra med stedet der du bor? 
 
Jeg liker skoleveien min fordi den er kort 
Jeg liker stedet jeg bor fordi mange av vennene 
mine bor nærme. Jeg liker området der jeg 
pleier  være fordi det er mange forskjellige ting 
å gjøre. 
 

• Jeg liker skoleveien min fordi den er 
veldig kort. 

• Jeg liker at jeg bare kan gå gjennom 
hekken til Sofie 

• Lite trafikk 

Hva kunne ha vært bedre/annerledes? 
 
* Veldig mye trafikk 
Vi ønsker oss flere fritidstilbud/et sted vi kan 
være 
 

 

 

•  

  



Finstad skole 

 

Hva er bra med stedet der du bor? 

 

Jeg liker at skoleveien min er kort. 

Jeg liker at det er trygt der jeg oppholder meg og leker ved. 

Jeg liker at det er kort og enkel vei til skolen. 

Jeg liker ikke at når jeg sykler i fart så kan en bil plutselig komme og så må jeg brå bremse. 



 

Hva kunne ha vært bedre/annerledes? 

Jeg er ikke fornøyd med et sted man må krysse siden veldig mange biler kjører der og ser ikke deg.  

 

Kråkstad barne- og ungdomsskole 

 

Hva kunne ha vært bedre/annerledes? 

Dårlige bussforbindelser – burde vært en egen buss for både Kråkstad og Skotbu 

Mangler gangvei langs Lørenveien 

Bro over eller under E18 for å kunne krysse over eller under 

Vi vil ha matbutikk 



Mye utbygging 

Mye trafikk 

Farlig passering 

Mye lyd 

 

 

 

  



Skotbu barneskole og Kråkstad barne- og ungdomsskole 

 

 

 

Hva er bra med stedet der du bor? 



• Kort skolevei for de fleste 

• Sentralt 

• Bra turstier 

• Mye gårder 

• Pene liljevann 

• Bra fritidsklubb 

 

Hva kunne ha vært bedre/annerledes? 

Mangel på fortau i Kråkstad 

Bredere vei 

Mindre fartsgrense 

Mange tomme hus i Skotbu, trenger ikke ødelegge skogen for å lage boliger. De rydder ikke opp i 

skogen etter de har ødelagt skogen      De planter ikke nye trær. 

  



Vevelstadåsen barneskole og Bøleråsen barneskole 

 

Hva er bra med stedet der du bor? 

Stille skolevei 

Bussholdeplass ved meg 

Stille skolevei 

Matbutikk I 

Mye skog I 

Elbil ladestasjoner 

Varm mat 

Gåvei til arena 

Mange fotballbaner 

En bra ting med skoleveien min er at det er noen nedoverbakker å det er stille 

En bra ting om der jeg er er at det er butikk i nærheten og basketballbaner og nærme vennene mine. 

Gå vei til Stil arena 

Snarveier 

Mange bussholdeplasser 

Det er fint på skoleveien 

En bra ting om skoleveien min er at det er mange som tar samme vei. 

 

Hva kunne ha vært bedre/annerledes? 



I et veikryss er det mye folk og bråk 

Skolen vår blir gjort hærverk på 

Det er mange biler på vei til skolen som kan være utrygt for små barn 

 

 

Nabohuset mitt er kjempebråkete!! Det bor fem familier der!! Verandaen dems har råtnet helt og 

det stinker muggost!  

 

 

Hvis jeg kunne bestemme: 

Fortau på skoleveien 

Fikse hullene i veien på fortauet ned til Stil arena 

Jeg skulle ønske det var tryggere skolevei, det er mange biler langs veien og det er utrygt for små 

barn. 

Det er en sannkasse (på skolen) men den bruker bare katter og hunder til å bæsje i !! 

Ønsker større skolegård 

 

  



Ski barne- og ungdomsskole 

 

Hva er bra med stedet der du bor? 

 

Morgen fugler I 

Matbutikk 

 



 



 



 

  



Tårnåsen barneskole 

 

Hva er bra med stedet der du bor? 

 

Jeg liker fotball barnene bror? Og skogen 

Det er et vennlig miljø her. Jeg liker også Kornmoenga. Det er ett sted uten biler som alle kjenner 

hverandre og barn leker der.  

Jeg syns det er fint at det er så nærme skogen og det lille skogsholtet. 



At det er kort skolevei 


