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1/22 Presentasjon av det nye medlemmet 
 
2/22 Leder går gjennom sakslisten 
  
3/22 Gågata, ny høring- hva mener dere?  
Fortsatt enige om at det ikke trengs noe helårsgate, men at det selvfølgelig trengs noe 
oppfriskning av uteområdet.  
 
4/22 Sesongleie småbåtplasser  

 

5/22 Forskrift om skolekretsgrenser og ivaretakelse av nærskoleretten  

 

6/22 Skoleruter 2023-24 og 2024-25  

 

7/22 Havnebassenget: Prinsippavklaring om etablering av lektere til bevertning i 
havnebassenget.  

Medlemmene er positive til at Lillesands restauranter skal få plass til flere mennesker, og 
lektere hadde vært et godt bidrag til sommerbyen.  

Det de lurer på er om dette går utover båtplassene? Lillesand er en sommerby og det bør 
derfor legges til rette for både båter og mennesker.  

Medlemmene stiller spørsmål rundt hvem som evt. skal bestemme utseendet på lekterne.  

Møtested: Bystyresalen      Møtetid: 15.15-17.00 

Møteinnkalling var sendt ut 15. mars.  

Tilstede: Adrian Holm, Espen Sire, Caroline Danielsen, Mina Rabben, Emma Bergmann, 
Julianna Svaleng, Vilde Unander, Markus Hofsett Nilsen og Knut Skjerdal 

Forfall: Taran Paulsen Flaa, Celine Kornelia Unander 



8/22 Skoleturer  

Noen av medlemmene i LBU fikk oppleve Norge som var et alternativ for Polenturen. Der fikk 
de se Rjukan, Utøya og Holocaust-senteret og de syns turen var berikende med mer variert 
innhold. Siden turen var i Norge føltes det nært og de var svært fornøyde med turen selv om 
den ikke gikk til Polen.  

Saken i seg selv handler ikke om hvor skoleturen skal være, men økonomien og 
samarbeidet mellom foreldrene rundt dugnadsarbeidet og gratisprinsippet. Medlemmene i 
LBU mener at dugnadsarbeidet bør bli satt i et system slik at foreldrene alene ikke sitter på 
ansvaret. De som sliter med å betale turen bør kunne få lov til å søke om penger fra 
kommunen.  

Til nå har det stått på foreldreinnsats, men noen av medlemmene syns skolen har lagt opp til 
at alle skal på tur, samtidig som skolen ikke gjør noe for å hjelpe. Derfor ønsker de å se på 
alternative måter man kan samle inn penger på, om det er i skoletiden og relatere det til 
økonomifag.  

 

8/22 Evt... 

-Hvordan går det med parkeringsplassene på Lillesand videregående skole? Er fortsatt svært 
få plasser til bil for elevene. De ønsker også flere plasser til moped, for per dags dato 
parkerer de mopedene på sykkelplassene.  

-Lysene fra Høvågskole og til Hæstadsletta funker ikke. Gjøres det noe med dette?  

-Medlemmene ønsker å delta på ungdomskonferansen med BUFDIR til vinteren 

 

 

 

 

 

      

Vennlig hilsen 
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