
Årsmelding Lillesand barne og ungdomsråd ( LBU )  2019/2020 

 

Rådet har i perioden 2019/2020 bestått av følgende medlemmer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møter  

LBU holder møter etter oppsatt møteplan fra Rådmann og bystyret. Fra høsten 2019 og 

våren 2020 har det blitt holdt 8 møter. Fra mars til juni 2020  ble møtene holdt digitalt pga 

Covid 19 virus og smittevern. Dette har selvsagt påvirket rådets mulighet til å ta opp saker og 

diskutere dem ordentlig våren 2020. Likevel har medlemmene i rådet vært aktive og fått satt 

flere saker på agenda.   

Saker LBU har jobbet med: 

• Ungdata og psykisk helse i kommunen. Tall fra Ungdata viser at barn og unge i 
kommunen kommer dårlig ut når det gjelder mobbing, depressive symptomer og 
rusmisbruk. LBU tok saken opp under rådets før bystyret i vinter. LBU ville vite hva 
som var blitt gjort etter at Ungdata undersøkelsen ble kjent. Hvilke tilbud har de unge 
som sliter? Hva blir gjort for å forebygge utviklingen?  

Borkedalen skole Anna Fuglestad Herman Fossli 

Brentemoen skole Vilde Unander Maren Røstad 

Høvåg barneskole Julianna Svaleng Arntzen Cecilia Linn Vatnedalen Andersen 

Høvåg ungdomsskole Emilie T Trondsen Sheppard Maria Kvås 

Høvåg ungdomsskole Jakob Jonassen Maria Kvås 

Justøy skole Marie Othilie Longnes Olsen  

Lillesand ungdomsskole Julia Moen Pigao ( leder ) Mathias Ekse–Gundersen 

Lillesand ungdomsskole Joudi Alantouz Mathias Ekse–Gundersen 

Lillesand ungdomsskole Ina Gaustad Mathias Ekse–Gundersen 

Lillesand videregående skole Johanne Ribe Lauritzen ( vara ) Emma Simonsen 

Lillesand videregående skole Anniken Kielland ( nestleder ) Emma Simonsen 

Tingsaker skole Seastian Ohrvik May Irene Taraldsvik 



• Ungdomshus Høvåg har et ungdomstilbud som fungerer mens sentrum har manglet 
et stabilt tilbud i flere år. Rådet mener at et lavterskel tilbud til barn og unge i 
sentrum henger sammen med trivsel og oppvekst. Barn og unge skulle hatt et trygt 
møtested. LBUs representant Fyglestad ( Borkedalen ) ble valgt til å delta i en 
kommunal arbeidsgruppe som skulle. Arbeidsgruppa møter ble stoppet av Covid 19 
virus. Senere har det kommet forslag til plassering av et Ungdomshus. LBU mener at 
rådet uansett forslag må involveres i alle forslag og prosesser for å ha en reell 
medvirkning.  

• Skysstilbud og kollektivtilbud I januar i år hadde elevrådet ved Tingsaker skole et 
innlegg i lokalavisen om sikkerheten på skolebussen. Flere ganger i løpet av skoleuke 
må opptil 10 elever, noen svært små, stå i bussen  fordi det ikke er seteplass til alle. 
De minste elevene rekker ikke engang opp til stroppen. LBU tok opp saken på nytt – 
skriftlig – sammen med spørsmål om kollektivtilbudet i kommunen. Vi venter på et 
svar fra ordfører/administrasjon.   

 
Nettverk og annet 

• I januar hadde Ungdommens fylkesting samling i Kristiansand. Tre representanter fra 
LBU deltok. Leder for LBU, Julia Pigao, ble valgt inn Ungdommens fylkesutvalg.  

• I februar 2020 deltok LBUs leder, nestelder og vara på KS Toppmøte for ungdom i 
Oslo. De var tre av ti representanter fra ungdomsrådene på Agder. KS sponset 
oppholdet og kommunen betalte turen.  

• I 2020 har også tidligere medlem av LBU, Mikkel Johannessen, deltatt i møtene til 
Fylkesmannens Ungdomsråd. 

• I juni mottok LBU 50.000,- fra Lillesand Sparebank. Marie Olsen fikk overrakt en sjekk 

og rådet vil ta stilling til hvordan pengene skal brukes på første møte august 2020. 

Rådet står fritt til å finne gode prosjekt eller formål for barn og unge. 

 
 

Lillesand 26.08.20 

Signe Idsøe Røed 
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