
LBU holdt digitalt møte 19 mars fordi møtet 23 mars ble avlyst som følge av 
beredskapsituasjon i landet. Medlemmene fikk også mulighet til å svare på mail. 
 
Signe Idsøe Røed - koordinator Lillesand barne og ungdomsråd 
 
 
 
LBU møte via Google meets 19/03 
 
Deltatt: Julia Moen Pigao (leder og sekretær for møtet), Ina Gaustad, Johanne Ribe 
Lauritzen, Joudi Alantouz, Anna Fuglestad, Vilde Unander, Jacob Jonassen, Sebastian 
Ohrvik, Anniken Kielland 
 
1/20: Innkalling godkjent 
 
2/20: Utgått 
 
3/20:  

- Vi synes sykkelveiene ser veldig bra ut. Vi synes det er veldig positivt med nye 
sykkelveier siden det blir tryggere å sykle til skolen.  

 
- Ung i Agder: Vi mener skolehelsetjenesten bør forbedres og videreutvikles. Vi ønsker 

også økt fokus på psykisk helse blant unge, For at det skal være bra å være ung i 
Agder og Lillesand trenger vi nøytrale møteplasser. Dette henger også sammen med 
den psykiske og fysiske helsen, Vi i LBU kunne også tenke oss et aktivitetshus og vi 
vil styrke den kollektive trafikken som f eks til høvåg og birkeland. 

 
- Skole på myra: Borkedalen har ikke plass til å bygge ut, og vi synes uteområdet der 

er for lite fra før av (elever går allerede på skole i brakker). Det å bygge ut 
borkedalen føles ut som en “midlertidig” løsning og vi frykter at ny/utvidet skole ikke 
vil gjennomføres 100%. Vi ønsker å høre mer om hvordan de i så fall vil bygge ut 
borkedalen. Vi synes også det er viktig med en sentrumsskole og vi ønsker at 
brentemoen skal bli et flerbrukshus/kulturhus på sikt. Saken om skole på Myra vs 
Borkedalen er vanskelig å forstå særlig når infoen vi får er 18 sider med ganske 
uforståelige ord. Vi vil gjerne at LBU kan få litt enklere innsyn i saken, og få vite de 
forskjellige konsekvensene av nye eller utvidet skole for elevene.  

 
 
4/20: Sebastian fikk svar fra AKT angående buss saken: 
-Elever som bor feks i Engelshei har ikke krav på gratis skolebuss. Elever betaler da for å ta 
buss til skolen noe som gjør at bussen blir fulle og noen elever er nødt til å stå i bussen. Akt 
svarte at betalende elever vil kastes av bussen dersom det er slik at noen er nødt til å stå. 
Det har ikke skjedd til nå at elever har blitt kastet av bussen og derfor har det vært slik at 
barneskoleelever har vært nødt til å stå. Noe vi i LBU mener er uforsvarlig og ikke 
trafikksikkert. LBU vil ta opp saken i bystyret.  
 
5/20: Eventuelle saker: 



 
- Vi vil jobbe mer med markedsføring 

 
- Vi i LBu føler at sakene vår ikke kommer noe vei og ting tar mye tid. Vi ønsker større 

medvirknings kraft. Våre meninger må bli tatt på alvor.  
 
 

- Vi synes vi har litt dårlig struktur innad i rådet. Vi føler at på møtene får vi mye 
informasjon bare fordi vi er der, og at det nødvendigvis ikke er informasjon vi trenger. 
Vi vil gjerne fremover jobbe med struktur innad i rådet og vi ønsker å styre møtene 
mer selv. Alle i LBU ønsker å gjøre det bedre for unge i kommunene, men føler vi 
ikke får utnyttet den tiden vi har riktig. 

 


