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BARNETRÅKK 2017

1. OM BARNETRÅKK
Når det lages planer, kan det være vanskelig å ta hensyn til de yngste blant oss. Man vet gjerne ikke
hvilke områder barna bruker, eller hva slags oppfatning de har av nærområdet sitt. Barn bruker
steder på en helt annen måte enn voksne; med mer lek og aktiv bevegelse.
Barnetråkkregistrering er en metode for å kartfeste opplysninger om barn og unges bruk av steder.
Prinsippet er at barna selv er ekspertene på sitt nærmiljø – og derfor selv gjør registreringene i
kartet.
Kommuner er gjennom plan- og bygningsloven pålagt å sørge for å ivareta barn og unges interesser i.
Barnetråkk gir kommunen oppdatert lokalkunnskap om barn og unges arealbruk på en direkte måte.
Registreringene blir til et temakart som passer inn i det øvrige plangrunnlaget til kommunen.
For mere informasjon: http://www.barnetrakk.no/.

2. GJENNOMFØRINGEN
Barnetråkket er gjennomført i forbindelse med planarbeidet i sentrum nord. Dermed er det skolene
nærmest sentrum som har blitt spurt om å delta i registreringen. Metoden ble først presentert i
møte med kontaktpersoner på de aktuelle skolene, hvor det ble informert om hva Barnetråkk er og
hva det det vil bli bruk i forbindelse med. Deretter ble metoden og en enkel innføring i kart og
reguleringsplaner presentert i de aktuelle klassene på Hunsfoss skole og Vennesla skole. Under
presentasjonen ble det vektlagt at fokuset skulle være på skoleveier og bruken av sentrum.
Barna og ungdommene har selv tegnet inn skoleveien og de ulike bruksområdene.
Registreringen er gjennomført som følger:
Hvor

Hvem

Når

Hunsfoss skole

5 trinn (2 klasser)

09.03.2017

Hunsfoss skole

6 trinn

09.03.2017

Vennesla skole

6 trinn

14.02.2017

Vennesla skole

5 trinn (2 klasser)

16.02.2017

Vennesla ungdomsskole

8 trinn

02.03.2017

Vennesla ungdomsskole

9 trinn

13.03.2017

1

3. RESULTAT
Totalt har 167 elever vært med i registreringen, som har lagt inn skoleveier og registrert mange
steder. Dette er det første digitale Barnetråkket som er gjennomført i Vennesla kommune. Selv om
fokuset var på bruken av sentrum og skoleveger, ble det gjort mest registreringer rundt skolevegen
og skoleområdet.
Tegnforklaring:
Skolevei
Aktivitet (f.eks. ballspill, lekeplass, aking, møteplass)
Steder de liker (f.eks. sted, utsikt, skog, bygning, park)
Steder de ikke liker eller som de ønsker endret (f.eks. trafikk, søppel, støy)

Registreringer Hunsfoss skole 5 trinn

2

Registreringer Hunsfoss skole 5 trinn:

Registreringer Hunsfoss skole 6 trinn:

3

Registreringer Vennesla skole 5 trinn:

Registreringer Vennesla skole 5 trinn:

4

Registreringer Vennesla skole 6 trinn:

Registreringer Vennesla ungdomsskole 8 trinn:

5

Registreringer Vennesla ungdomsskole 9 trinn:

4. OPPSUMMERING
I sentrum ble det registrert mest i fra Vennesla skole og Vennesla ungdomsskole. Av aktiviteter ble
det registrert ulike butikkønsker, aktiviteter som shopping, skateboard, lekeplassen. Steder de ikke
liker knutter seg til skolevegen og vegene. Det er registreringer ang farlig trafikk i kryss
Sentrumsvegen/fv. 405, Nesvegen, Sentrumsvegen og Auravegen, og at det er mørkt og skumle folk i
sentrum. Registreringene viser at det er mange som bruker gågata som skoleveg.

Dersom det er ønskelig å gjennomføre flere Barnetråkk kan det være hensiktsmessig å konsentrere
seg mest om fokusområdet, og redusere bruken av symbolene. Man kan og ha ulike fokusområder
fra gang til gang. Man vil dermed få et tydeligere svar og bruke resultatet til noe spesifikt. Dog har
det vært veldig lærerikt og spennende å gjennomføre det første digitale Barnetråkket i Vennesla
kommune, og håper at det kan engasjere barn og unge til å delta og være aktive i plansaker i ulike
sammenhenger.
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