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Notat:

PROG ARK - 2

Prosjekt:

13006 - ny vgs i Ski sentrum - programmering

Sak:

Barn- og unges medvirkning i prosjektet

16.05.2018

BARN- OG UNGES MEDVIRKNING
OPPSUMMERING
Prosjektet for ny vgs i Ski sentrum har invitert inn barn- og unge i prosessen for å få høre
deres visjoner og ønsker for den nye skolen.
Hvem deltok
Ski kommune v/ barne- og ungdomskoordinator Tuva ble kontaktet i forbindelse med forslag
til aktuelle deltagere. Representanter i barne- og ungdomsrådet (BU) fra barne- og
ungdomskolene i Ski ble forespurt.
Deltagerne ble en gruppe på 13 elever, jenter og gutter fra både barne- og
ungdomsskoletrinnet.
Hvor og når
Work Shopen ble arrangert i Ski kommunes rådhus, i kommunestyresalen, den 22.01.2018.
Hvordan
Work Shopen ble ledet av AFK og deres arkitekter sammen med Ski kommunes
representanter og ungdomskoordinator. Deltagerne fra BU ble delt inn i fire grupper med
deltagere fra ulike skoletrinn. Gruppene fikk innledningsvis en introduksjon til prosjektet, og
deretter flere oppgaver for drøfting i summegrupper. Hver gruppe presentert etter hvert sine
besvarelser i plenum fra talerstolen i kommunestyret salen.

Foto fra kommunestyresalen med gruppene som deltok

Oppgaver / temaer
Deltagerne fikk spørsmål om blant annet hvordan drømmeskolen skal være og hva som må
unngås.
De fikk oppgaver om:
hvordan fellesområder inne burde være og ikke burde være.
hvordan uteområdene bør være og ikke være
hvordan ny teknologi vil endre skolen, og hva den ikke bør endre
hvordan gjøre en ny skole miljøvennlig, hva vil gjøre skolen ikke miljøvennlig
hvordan kan ny skole virke bra for Ski sentrum (dag og kveldstid), og hva kan virke dårlig på
Ski sentrum (dag og kveldstid)
De ble også bedt om innspill til navneforslag for skolen.
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Formidling og oppfølging
Ordføreren besøkte Work Shopen i løpet av dagen i tillegg til flere andre politikere og andre
fra administrasjonen.
Det var pressedekning med blant annet fint oppslag i Østlandets blad
Tilbakemeldingene fra Work Shopen tas med som verdifulle innspill til prosjektet i den videre
prosessen med regulering og planlegging.
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