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MELØY: Benjamin 
Pedersen fra Enga 
skole fikk skryt for 
en flott presentas-
jon av Enga skoles 
nærmiljøprosjekt i 
regi av Barn og unges 
stemme.

Hanne Hammernes
hanne@meloyavisa.no

Sammen med medelev Sofie 
Torrissen og folkehelserådgiver, 
Marlene Blomstereng Karlsen, 
presenterte de prosjektet og hva 
de har jobbet med.

Drømmeprosjekt
– Det vi har presentert i dag 

er elevenes drømmeprosjekt, sa 
Benjamin. En prosjektgruppe 
bestående av elever, folkehel-
serådgiver og ledende helsesøs-
ter har jobbet fram en plan for 
hvordan et nærmiljøanlegg ved 
Enga skole kan se ut i framtiden.  
Vi er klar over at dette vil ta lang 
tid, og kanskje ikke alle tingene 
vil kunne komme på plass, sa 
han. Så langt er det kjøpt inn 
utehøytalere og en del benker.

Forberedelser
– Vi har blant annet laget en 

video, småtrinnet har tegnet, vi 
har hatt gjestebud med seks av 
elevene og hatt stand på Coop 

Engavågen med spørreundersø-
kelse og forslagskasse, fortalte 
Sofie Torrissen blant annet. 

Her kom alle ønsker og ideer 
om hvordan vi ønsker det skal 
se ut rundt skolen fram. Noen 
elever har også vært på befaring 
på Vestmyra skole på Fauske og 
det har vært møter med blant 
annet skoleledelse og landskaps-
arkitekt. 

Landskapsarkitekten har laget 
skisser som viser hvordan pro-
sjektgruppa ser for seg det fram-
tidige uteområdet ved skolen.

Trinnvis
Skisseprosjektet ble presen-

tert av Benjamin og politiker-
ne var imponert over elevenes 
presentasjon og oppmuntret til 
videre arbeid med prosjektet, 
blant annet å samle inn midler 
for finansiering. Så langt har det 
kun vært penger til medvirkning 
og gode planer, forklarte Karl-
sen etter presentasjonen.

– Vi vet at dette blir kostbart 
og må ta dette trinnvis. Det er 
viktig å vise elevene at vi tar de 
på alvor når dette er deres stem-
me, sa Marlene B. Karlsen. Det 
må skje noe, og derfor er det al-

lerede innkjøpt utehøytalere og 
noen benker, for å vise at vi tar 
de på alvor. 

Etterhvert skal i tenke alter-
nativt og kanskje samarbeide 
med næringslivet for å få rea-
lisert planene, sa Karlsen. Hun 
fortalte også politikerne at pro-
sjektet kom til å søke både fyl-
keskommunale og statlige mid-
ler for å få realisert det hun kal-
ler et folkehelseområde for alle, 
og ikke bare for skolens elever. 
Området skal kunne brukes av 
alle som ønsker det. 

Gode tips fra blant annet Rei-
nert Aarseth om mulige midler 
fra Norges idrettsforbund som 
nettopp har en pott til slike pro-
sjekter, kom godt med.

Prosjektet Barn og unges 
medvirkning er dermed avslut-
tet, sa Karlsen til slutt før elev-
ene måtte haste avsted for å nå 
ferga til skolen.

Flott arbeid
– Jeg er politiker-represen-

tant i prosjektet, men har mest 
på sidelinjen sett det grundige 
arbeidet som er gjort, sier Jim 
Andersen (Sp). Her har det vært 
stor involvering blandt alle elev-

ene, og deres stemme har fått 
mulighet til å komme frem. 
Enga-elevene la fram et drøm-
mescenarie over hvordan de ser 
for seg at ute områdene på Enga 
skole kan utvikles. 

Samtidig vil det gi et uteom-
råde som frister til uteaktivite-
ter, noe som igjen gir trivsel og 
motivasjon for elever i hele sko-
len. Jeg håper virkelig at dette 
ikke skal forbli som gode planer, 
og at disse tankene skal  forsvin-
ne i “skuffen for gode intensjo-
ner og drømmer”. 

Men at elevene skal se resul-
tater av jobben som er gjort. 
Vi i politikken må følge opp 
med bevilgninger, så er jeg ri-
melig sikker på at samfunnet 
rundt stiller med sin dugnads-
innsats. Og sammen ser vi et 
fysisk resultat av “stemmene til 
barna”. 

Så ser jeg fram til planene for 
Ørnes skole som kommer sene-
re, avslutter Andersen.

Flott presentasjon

FORKLARTE: Marlene Blomstereng Karlsen presenterte også grunnlaget 
for samarbeidsavtalen om folkehelsearbeid 2018-2021 mellom Nordland 
fylkeskommune og Meløy kommune, og status for folkehelsearbeidet så langt

FLINKE: Benjamin Pedersen og Sofie Torrissen har vært med i arbeidsgruppa som har laget et skisseprosjekt av et nærmiljøanlegg ved Enga skole. De 
presenterte prosjektet i kommunestyret torsdag og ordfører Sigurd Stormo og flere av politkerne skrøt av framlegget de hadde.


