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Elever i 5., 6. og 7. trinn i Sandnesskolen kan få registrere sine skoleveier, fritidsveier og lekeplasser. 
Målet er å få kartlagt barn og unges veier i nærmiljøet og gi de en stemme i byutviklingen.

Registreringene vil bli anonymisert og inngå som bakgrunn i behandlingen av planforslag etter plan- og bygningsloven.  
Kommunen har et særlig ansvar etter § 5 i plan- og bygningsloven å sikre medvirkning, bl.a. av barn og unge.

Barnetråkk i Sandnesskolen



Organisering, barnetråkk

I Sandnes kommune har vi et tydelig tverrpolitisk ønske om å få revidert barnetråkk. Dessverre har det tatt lang tid for å levere oppdaterte registreringer. Plan. Byggesak og 
Park-Idrett-Vei bruker idag registreringer fra 2001 som bør anses som utdaterte.

Etter konsulentoppdrag ble gjennomført i 2017 ble oppdraget overført til Samfunnsplan, som har tatt dette videre. 

BYUTVIKLING OG TEKNISK

TEKNISK, PARK-IDRETT-VEI SAMFUNNSPLAN PLAN

BARNETRÅKK



Erfaringer fra 2017 og 2018

I 2017 fikk 3 skoler med tilsammen 200 elever i 5. og 6. trinn gjennomført barnetråkk i sine nærområder. 

Dette har allerede vært til hjelp når man planlegger utbygging i Sandnes. Hana, Lura og Trones skoler hadde få problemer med å gjennomføre opplegget som vi fulgte fra 
www.barnetrakk.no 



Mer om erfaringene i 2017-18

Etter at konsulentoppdraget var gjennomført fikk vi gode erfaringer i prosjektgruppa.

Noen nye roller for nøkkelpersoner samt svak kommunikasjon mellom rådhuset og skolene gjorde at gjennomslaget for nye registreringer har vært svakere enn forventet.



Registreringene trengs!
Registreringene fra 2017 er idag en viktig del av arealplanlegginga på ulike nivå i Sandnes kommune. Vi har behov for oppdaterte barnetråkk over hele byen, men spesielt i det 

som kalles “prioritert byutviklingsakse”. Dette er bydelene Trones og Sentrum, Lura, Ganddal og sentrale deler av Hana, Stangeland og Austrått.

Illustrasjonene over viser barnetråkk fra 5. trinn på Lura skole og alle eksisterende traseer registrert i byområdet i 2017 sett med nye store utbyggingsområder.



Planer mot 2020

Etter vellykket registrering på de 3 mest sentralt plasserte skolene er prosjektgruppa igang med å få flere skoler igang med registreringer. For å få til dette presenterte vi på 
introduksjonskurset for lærerne, det årlige BUBS-kurset. Her kommer lærere fra alle skolene og lærer hvordan elevdemokratiet i Sandnes kommune skal gjennomføres.

Etter dette har 3 skoler meldt sin interesse -men øvrige skoler, mer sentralt plassert må vi prøve å få med. 
Derfor legges det inn innsats på å trene flere planleggere i å gjennomføre barnetråkk i klasserom samt det legges inn i kommunens byromsstrategi.



BUBS-kurset og barnetråkk

I Sandnes kommune er elevene i grunnskolen med ikke bare i elevråd, men også med i Barn og unges bystyre og ungdommene på ungdomsskolen er med i Sandnes Unge 
Bystyre. Høsten 2019 ble lærerne som hjelper de tillitsvalgte elevene orientert om barnetråkk som verktøy. 

Hver høst gjennomfører mange elever og lærere “BUBS-kurset” på rådhuset i Sandnes. 
Her får de innsikt i kommunen og ulike fagområder for å at kommunens demokrati og medbestemmelse for unge skal funke.



Sandnes kommune utarbeider en byromsstrategi for de sentrale delene av byen. 
Dette er kalt “prioritert byutviklingsakse” og ligger i bl.a. nær sentrum, i tilknytning til Jærbanen og den kommende bussveitraseen.

Flere av målene til byromsstrategien passer med resultater og erfaringene med barnetråkk. 
Nye barnetråkk på flere skoler kan være en del av handlingsplanen som utarbeides høsten 2019.

Les mer på www.sandnes.kommune.no/byrom 

Byromsstrategien og barnetråkk



Sandnes kommune fikk høsten 2019 etter søknad tilskudd på 200.000 kr i skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Rogaland. 
Dette var for å utarbeide bedre rutiner, kjennskap og årshjul m.v. på tvers av etatene. Det viktige målet er å koble samfunns- og arealplanlegginga mye tettere på grunnskolen.

Barnetråkk vurderes som en del av metodene som skal legges inn i dette innovasjonsprosjektet. 
Kulturavdelingen, fagstab skole og Samfunnsplan arbeider sammen om dette prosjektet

Innovasjonsprosjektet, “Hva er planen”



HARALD BRYNLUND-LIMA, PROSJEKTLEDER BYROMSSTRATEGI - harblim@sandnes.kommune.no

TRINE BOLSTAD, RÅDGIVER FOLKEHELSE - trine.bolstad@sandnes.kommune.no

Kontakt oss!


