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1 INNLEDNING  
I forbindelse med utarbeidelse av ny kommuneplan for Valle kommune, ble Asplan Viak 
invitert av kommunen for å arrangere en medvirkningsprosess for elevene på Valle 
ungdomsskole. Hensikten med en slik prosess er å la barn og unge få sin stemme hørt i 
arbeidet med planarbeid som berører deres nærmiljø. Barn og unges medvirkning i 
planprosesser er nedfelt i Plan- og bygningsloven.  

Nasjonalt faller andelen barn som er aktive ute i pausene drastisk til et minimum i 10-ende 
klasse. Valle skole er heller ikke noe unntak, og rektor, lærere og elevene selv mener de 
tilbringer for lite tid ute i friminuttene. 

1.1 Prosess  
Workshop for medvirkning ble avholdt 26.09.2014 på Valle skole. Alle elevene fra 8.-10.trinn 
deltok i prosessen, til sammen ca. 54 skoleelever i alderen 14-16 år, som alle var godt kjent i 
sitt lokalmiljø. Etter litt informasjon om prosessen og hvorfor vi ønsket deres medvirkning, ble 
elevene delt inn i 8 grupper med 6-7 elever på hver gruppe. Gruppene fikk tildelt et område 
hver og fikk utdelt 2 store flyfoto, tusjer og Post-it lapper. 3 grupper fikk flyfoto over Valle 
skole, 4 grupper fikk flyfoto over Valle sentrum og 1 gruppe fikk flyfoto over Rysstad sentrum. 
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Første gruppeoppgave var å tusje plusser og minuser på flyfotoet, for å vise positive og 
negative sider ved sitt område.  

Neste oppgave var individuell. Vi hengte opp inspirasjonbilder med ulike aktivitetskategorier 
og aktivitetselementer/bilder. Hver og en elev ble tildelt en lapp, hvor de skulle skrive ned 3 
aktivitetskategorier og 5 aktivitetselement/bilder som de likte best og ønsket seg i sitt 
nærmiljø.  

Disse bildene ble nærmere gjennomgått i plenum, sammen med et inspirasjonsforedrag om 
uterom, aktivitet og hva man kan påvirke utformingen av uterom. Det ble også fokusert 
spesifikt på jenters preferanse til fysisk aktivitet i uterommet.  

Deretter var det nytt gruppearbeid, og gruppene fikk i oppgave å designe og komme opp 
med nye forslag til aktiviteter og forbedringer i sitt område. Inspirasjonsbildene ble benyttet 
som rettesnor og kreativ huskeliste. Elevene presenterte til slutt sine forslag i plenum.  

I tillegg har vi til slutt oppsummert de viktigste punktene fra første gruppearbeid, telt opp 
stemmene i individuell oppgave og presentert disse i diagrammer, og vedlegger 
oppsummerende planer og kommentarer i siste gruppearbeid.  
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2 BESVARELSER OG OPPSUMMERING 

2.1 Pluss og minus – Valle skolegård  
Elevene ble bedt om å markere positive og negative elementer ved skolegården. 

 

Oppsummering av de viktigste punktene som kom frem i oppgaven om pluss og minuser på 
Valle skolegård, i et felles kart.  
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2.2 Ønsket aktivitetskategorier – basert på kjønn 
Hver elev fikk velge 3 av disse aktivitetskategoriene.  
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 Begge kjønn 

Aktivitetskategori: «klatre, henge, slenge», «sosial arena, sitte og prate», og «turn og rytmisk 
aktivitet» er de kategoriene som får best uttelling hos begge kjønn. Kategoriene «Parkour, 
free running», «felt for lek og spill» og «stier og løyper» for minst uttelling. Ingen valgte 
kategoriene: «utstyrsbod», «vannaktivitet», «dyrking» og «skapende aktivitet». Derfor har 
disse gått ut.  

 

 Gutter 

Aktivitetskategori «klatre, henge, slenge» er den mest populære kategorien blant guttene, 
etterfulgt av kategoriene «vinteraktivitet» og «sosial arena, sitte og prate».  
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 Jenter  

Aktivitetskategoriene «turn- og rytmisk aktivitet» er den mest populære kategorien blant 
jentene, tett etterfulgt av kategoriene «klatre, henge, slenge» og «sosial arena, sitte og 
prate».  

 

2.3 Ønsket aktivitetskategori – basert på klassetrinn 
 

10.klasse                                9.klasse 

 

 

 

10. og 9.klasse ønsker seg de samme aktivitetskategoriene. Kategori «Klatre, henge, 
slenge» er en favoritt, tett etterfulgt av kategoriene «sosial arena, sitte og prat» og 
«vinteraktivitet».  
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8.klasse 

 

 

 

Kategorien «klatre, henge, slenge» får best uttelling hos 8.klasse også. Dernest kommer 
kategoriene «turn- og rytmisk aktivitet» og «sosial lek», og dermed skiller de seg ut fra de to 
andre trinnene for ønskede aktivitetskategorier. Det kan ha sammenheng med at 
8.klassingene ønsker mer lekpreget aktivitet, enn de andre trinnene. 9. og 10.trinn ønsker 
seg til gjengjeld flere arenaer for sitting og prating.  
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2.4 Ønsket aktivitetselementer – basert på kjønn  
 

Hver elev fikk velge 5 aktivitetselementer/bilder. Bildene nedenfor viser de 
aktivitetselementene/bildene som ble valgt av flest elever.  
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Begge kjønn 

Bilder over de aktivitetselementene som hadde best oppslutning blant elevene på 
ungdomsskolen. Aktivitetsbilde 202 stort hengenett har dedisert best oppslutning blant 
elevene.  

Gutter   

 

             

202: Stort hengenett          505: akebakke for tube        210: klatretårn  
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Jenter  

 

             

202: Stort hengenett          3002: store plastikkballer              1009: rund sittegruppe 
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2.5 Elevenes designforslag – Valle skolegård 
 

 
Oppsummerende plan for gruppenes designforslag til skolegården.  

 

Det går en tydelig grense mellom framside og bakside på skolegården. Elevene ønsker at all 
bilparkering skal skje på baksiden av skolen. De ønsker sykkelparkering med tak på 
framsida. Gruppene har fylt framsida av skolegården opp med ulike typer aktiviteter, der de 
har tatt hensyn til sesongvariasjonene – vinter/sommer. Rundt inngangspartiet og i den 
«usynlige grensen» mellom ungdomsskolen og barneskolen har det blitt foreslått sitteplasser 
med både varmekabler og overdekning. Det har kommet negative kommentarer på at det er 
sand under huskene, dette kan tyde på at ungdomsskoleelevene ønsker seg reinsligere 
underlag under aktivitetsfasilitetene.  
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2.6 Elevenes designforslag – Rysstad sentrum 
 

 
Oppsummerende plan for gruppens designforslag til Rysstad sentrum.  

 

En gruppe fikk lage et designforslag for Rysstad sentrum. Gruppen kom opp med et bredt 
spekter av aktiviteter, som de kunne tenke seg å hatt i sentrum. Det kom fram at 
ungdommene hadde en fast møteplass ved bensinstasjonen i sentrum. De likte å oppholde 
seg her, men de kunne tenkt seg at plassen var større og at dette var et sted som var mest 
for de unge.  
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2.7 Elevenes designforslag – Valle sentrum  
 

 
Oppsummerende plan for gruppenes designforslag til Valle sentrum.  

 

Elevene var opptatt av at forbipasserende biler skulle legge merke til Valle sentrum når de 
kjørte på hovedveien i sør. De ønsker at flere skal stoppe opp i sentrum. De løste dette ved å 
flytte mye av bebyggelsen ned til hovedveien, samt tilføye nye butikker, rasteplasser og 
bensinstasjon i dette området. De ga uttrykk for at de ønsket seg et forsamlingshus for 
bygdas innbyggere, som kunne brukes til blant annet kino, kultur og andre fritidsaktiviteter. 
Aktivitetsområdet i sør-vest har i elevenes forslag blitt utvidet og tilføyd flere typer aktiviteter. 
I tillegg har det kommet forslag til flere lokaliteter til der det kan foregå aktivitet.  
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3 KONKLUSJON OG ANBEFALINGER 
 

De som deltok i denne workshopen på Valle ungdomsskole, viste et stort engasjement for 
sine nærområder, og vil helt sikkert følge spent med på den utvikling som skjer på deres 
hjemsted. 

Den strukturerte formen for tilbakemelding gir en form for etterprøvbar statistikk som gir en 
retning på prioriteringene i forhold til valg i uteanlegget.  

Som oppsummering av workshopen har vi trukket ut noen punkter som er særlig viktig å ta 
med seg videre i utviklingen av hhv. Valle skolegård, Valle og Rysstad sentrum.  

Valle skolegård: 

• Legg til rette for aktiviteter som innebærer det å «klatre, henge og slenge», gjerne 
med litt størrelse, og ‘sosial arena, prate’. Gjerne i kombinasjon. Legg fasiliteter for 
aktivitet på framsida av skolen. 

• Tenk sesongvariasjon med ulike aktiviteter på sommer- og vinterstid.  
• Tilby lune og solfylte sittemuligheter med overdekning.  
• Skap et tydeligere skille mellom barne- og ungdomsskole.  
• Rydd opp, og avgrens bilparkeringen til baksiden av skolegården. 
• Legg til rette for en sentral sykkelparkering med overdekning.  

 

Rysstad og Valle sentrum 

• Kunne tilby ulike typer aktiviteter, samlet på et sted 
• Legg fasiliteter for aktivitet sentralt der folk flest ferdes  
• Forbedre de møteplassene barn og unge allerede benytter i sentrum 
• Kunne tilby et åpent samlings hus til ulik type aktivitet, kultur etc.  
• Forbedrer visuell kobling mellom hovedvei og sentrum  
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