
Barnetråkk i Stavanger
Kartlegging av barn og unges skolevei og 
opplevelse av kommunedelen.

Erfaringssamling 22.10.2020
Anita Helstrup og Christin Berg, Byutviklingsavdelingen



Tema

▪ Kort status for Stavanger kommune

▪ Kartleggingen på Storhaug

▪ Opplegg for

▪ Samarbeid

▪ Gjennomføring

▪ Presentasjon – formidling av resultater

▪ Tilgjengeliggjøring

▪ Personvern

▪ Noen refleksjoner
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Kartlegging i Stavanger

▪ Storhaug – Områdeløftet

▪ Storhaug, Nylund, Vassøy, St. Svithun ungdomsskole (2019)

▪ Tasta – reguleringsplan Statens vegvesen

▪ Byfjord, Kampen, Tastaveden ungdomsskole (2019)

▪ Tasta, Tastarustå, Byfjord, Tastaveden ungdomsskole   (plan 2246)

▪ Hundvåg – Områderegulering Atlanteren

▪ Austbø, Hundvåg, Lunde ,Skeie (2012)

▪ Hillevåg – som del av Snarveiprosjektet

▪ Auglend, Kvaleberg, Kristianslyst ungdomsskole, Ullandhaug ungdomsskole (2015)

▪ Finnøy (?)

▪ Rennesøy

▪ Barneskoler 5, 6 trinn

▪ Ungdomskoler 8, 9 tinn
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Medvirkning fra barn og unge 

▪ Kunnskapsgrunnlag for planlegging og fysiske 
tiltak

▪ Reguleringsplaner

▪ Trafikksikkerhetstiltak

▪ Videreutvikling av parker og plasser

▪ Kunnskapsgrunnlag for aktiviteter og sosiale tiltak

▪ Kommunale tjenester

▪ Ungdom og fritid

▪ Skolene
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Kartlegging på Storhaug

Skoler som deltok:

▪ Vassøy skole (5. og 6. trinn)

▪ Storhaug skole (5. trinn)

▪ Nylund skole (5. trinn)

▪ St. Svithun (8. trinn)
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Kommentarer

▪ Sortering og kategorisering
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Fordeling av «klistremerker»
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Aktiviteter med kommentarer
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Midjord

Varden

Kyviken

Vassøy

Nylund

Storhaug

St. Svithun

Emmausveien

Kjevlene

Gøy å bo utenfor en så fin akebakke

Her går jeg på tennis

Fint sted å gå med lillesøsteren min 

Jeg liker stjerneplassen siden det er mange ting der

Her spiller vi fotball



Positive klistremerker med kommentarer 
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Midjord

Varden

Kyviken
Kjevlene

Nylund

Storhaug

St. Svithun

Emmausveien

Vassøy

Det er her jeg trives mest med hestene

God fotballbinge

Jeg liker å bade i badedammen om sommeren

Jeg liker å lære ting på skolen og leke på skolen 

Det er fine fjell som passer bra å leke tikken eller andre leker som ligner



Negative klistremerker
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Det er mye trafikk her

Jeg er nesten blitt påkjørt det treng mer 

fotgjengerfelt

Det er veldig mye biler som kjører fort

Flere vanlige benker

Disse folkene er skumle man hører 

skrik og dørene er åpne om nettene og 

om dagen og de har mye fest og da er 

det vanskelig og sove

Det er litt skummelt å være på skolen siden det er så 

mørkt der selv om klokken bare er fem

Lyktestolpene funker ikke
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Kyviken

Kjevlene

Nylund
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St. Svithun

Emmausveien

Sammenstillinger av kart   
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Formidling av resultater 

▪ Plakat 

▪ Film til elevene: https://youtu.be/PGIQIwQUFMk

▪ Presentasjon: Utvidet Ressursteam – september 2019

▪ Presentasjon: skoleledelsen på Storhaug – oktober 2019

▪ Presentasjon: kommunedelsutvalget september 2020

▪ Presentasjon til Ungdomsrådet – høsten 2020

▪ Rapport – ferdigstilles høsten 2020

▪ Orienteringssak – høsten 2020

▪ Tilgjengeliggjøre registeringer i kommunens kartbase
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https://youtu.be/PGIQIwQUFMk


Samarbeid

▪ Områdesatsing på Storhaug 

▪ Byutvikling 

▪ Ungdom og fritid

▪ Oppvekst og utdanning

▪ Skolene

▪ Park og vei
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Gjennomføring

Før kartlegging

▪ Felles opplæring av lærere og Ungdom og fritid 

▪ Opplæring ved skoler ved behov

▪ Veiledning og samtykkeskjema sendt ut til lærerne

▪ Kart og store flyfoto til hver klasse 

Kartlegging i klasserommet

▪ Intro til Barnetråkk 

▪ Planprosess forklart for barn: https://vimeo.com/167397569

▪ Informasjon om kartløsninger til bruk i undervisningen

▪ Gjennomføring av barnetråkkregistreringer 

▪ Informasjon om kommunens portaler:

▪ Søknadskjema trafikksikkerhetstiltak kan du søke om på dette 
skjemaet:

▪ Varsle om feil VOF (drift)

▪ Varsle om manglende lys (Lyse)
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https://vimeo.com/167397569
https://kommune24-7.no/1103/bruker?retur=%2f1103%2f1103_11&shortname=1103_11
https://community.onpowel.com/stavanger#/smartcommunity-observation/s1-choose-category
http://gatelys.lyse.no/gatelys/


Resultatformidling- skoler

▪ Plakat med oppsummering av hovedfunn

▪ Tilbakemelding fra elevene om resultatene i et eget 
oppfølgingsskjema. Utsendt via læringsportalen.

▪ Ny oppsummering og vurdering av tiltak
▪ Områdesatsingen, Park og vei, Byutvikling, Ungdom og 

fritid

▪ Midler til skolene for å følge opp funn i kartleggingen -
utdeling i samråd med Områdesatsingen og Oppvekst og 
utdanning.

▪ Fordelingen av midler
▪ Elevrådene - medvirkning til hvordan pengene blir brukt

▪ Felles prosjekt i samarbeid med Elefant til skolegården på 
St. Svithun skole. Elever fra alle barneskolene og fra 
ungdomsskolene er med å lager benker som skal stå i 
skolegården høsten 2020
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Tilgjengeliggjøring 

▪ Plakat (som del av vårt opplegg)

▪ Rapport (tillegg knyttet til konkrete prosjekt)

▪ Registeringer i kommunens kartbase (som del av 
vårt opplegg)

▪ Intern bruk

▪ Ekstern bruk

▪ Kommunedelsutvalg
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Storhaug kommunedelsutvalg. Foto: Områdesatsingen Storhaug



Personvern

Hvem har databehandleransvar
▪ Hovedansvar byutvikling v/Anita og Christin

▪ Tilrettelegging for vår kartløsning internt og eksternt: Kart og digitale tjenester

▪ Barnetråkk.no gjennom deres portal

Hvem er databehandler
▪ Skolene

▪ Byutvikling

▪ Ungdom og Fritid

▪ Park og vei

▪ Områdesatsningen og ev. andre prosjekt

▪ Konsulenter/rådgivere

▪ Interesserte borgere

▪ Politikere

Kontroll på hvem som har tilgang til hva
▪ Internt

▪ Eksternt

Kvalitetssikring og anonymisering av data
▪ Kommentarer i punkt og på strekning

▪ Start/målpunkt

▪ Prosedyrer. Rådata, tilrettelagte data

▪ Tema



Noen refleksjoner
▪ Mye nyttig informasjon

▪ Identifiserer skole- og fritidsveier

▪ Innsikt i barns syn på området

▪ Personvern/GDPR

▪ Kartlegging andre steder i kommunen

▪ Barnetråkk kartlegging inn i årshjulet

▪ God verktøy som grunnlag for klasseundervisning
▪ Tydeligere skille mellom skole- og fritidsveier

▪ Antall – og type klistremerker

▪ Resultatpresentasjon
▪ Behov for bearbeidet presentasjon i portalen eller 

framgangsmåte i kartverktøy
▪ Bruk og synliggjøring av tekstinnspill (ordsky, ord som 

blir nevnt
▪ Historiske barnetråkk (skole, område)

▪ Er vår presentasjon av tema på kart passende eller for 
detaljert?
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