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Innledning 
Ås kommune gjennomførte høsten 2016 barnetråkk på alle de sentrale barne- og ungdomsskolene i 

Ås. I en digital kartdatabase registrerte elevene sine skoleveier og beskrev steder de liker, steder de 

ikke liker og hvilke aktiviteter de gjør på de ulike stedene.  

Resultatene fra barnetråkk er en viktig del av kommunens arbeid med utviklingen av Ås sentrum. 

Høsten 2016 utarbeides mye av kunnskapsgrunnlaget for en områdereguleringsplan for Ås 

sentralområde, som skal ferdigstilles i 2017. Ved å gjennomføre barnetråkk tidlig i denne prosessen, 

sikrer vi at barn og unges interesser er med når premissene for planen legges.  

Resultatene i denne rapporten gir et øyeblikksbilde av hvordan barna i 6. klasse på Åsgård skole 

bruker og oppfatter sine nærområder. På bakgrunn av disse øyeblikksbildene kan vi definere noen 

steder som er spesielt viktige for barn og steder hvor det er behov for oppgraderinger. 

Registreringene gir oss informasjon om hvilke kvaliteter i sentrum det er viktig å ta vare på, og hvilke 

steder barn og unge ikke er fornøyde med.   

Gjennomføring 
To representanter fra kommunens planavdeling, sammen med IKT-ansvarlig i kommunen, besøkte 6. 

klasse på Åsgård skole i september. Opplegget ble gjennomført i løpet av to skoletimer per klasse. 

Den første timen ble brukt til en presentasjon av kommunens planarbeid for Ås sentrum, og elevene 

fikk mulighet til å diskutere og stille spørsmål. I andre time registrerte elevene sine skoleveier og 

steder de bruker i barnetråkk. De som ble ferdige med registreringene før timen var over fikk i 

oppgave å tegne hvordan de ønsker at Ås sentrum skal se ut i 2040. 

Barnetråkk-registreringen ble gjennomført med skolens egne PC-er. Vi opplevde noen problemer 

med programmet, blant annet vansker med å slette feilregistrerte skoleveier eller steder. Dette kan 

ha ført til at det ferdige datasettet inneholder enkelte feilregistreringer.  

Oppsummering av barnetråkk 
Nedenfor oppsummeres de viktigste funnene fra barnetråkk på 6. trinn på Åsgård skole. De viktigste 

funnene regnes som registreringer som er gjort 3 ganger eller mer. Det må påpekes at det ikke er 

mulig å si om registreringene kommer fra tre ulike personer, eller fra samme person. En fullstendig 

oversikt over registrerte skoleveier, oppholds- og lekeområder finnes i kommunens karttjeneste, og 

vil brukes i kommunens planarbeid.  

Kartene i denne rapporten viser resultater fra begge klassene. 

 

 

 

 

 

 



Tegnforklaring 
I Barnetråkk kunne elevene velge mellom ikoner som var negative, positive eller viste aktiviteter, og 

plassere disse i kartet. Illustrasjonene under viser hvordan ikonene ser ut i programmet: 

 

   

Kilde: Barnetråkk.no 

 

I kartene i denne rapporten vises de tre hovedkategoriene som grønne, røde og blå prikker. En 

nøyaktig beskrivelse av hva hvert enkelt punkt referer til ligger i kommunens karttjeneste, og er kun 

tilgjengelig for planleggere i kommunen. 

 

liker 

misliker 

aktiviteter 

 Skolevei 



Oversiktskart skoleveier 

 

Antall registrerte veier: 63 (35 elever) 

Antall registrerte steder: 533 (40 elever) 

 



Skoleområdet 

 

Skolen og skoleområdet:  

fint sted/ liker (13).  

møtested/lekeplass (5).  

- jeg liker det fårdig det er skolen min og vi kan gå dit og leke 

- kul skole 

- Jeg liker og være på skolen i fritiden 

- jeg syntes det er gøy og møte venner på skolen i helga 

Ballspill (4). 



Gamle Åsgård skole 

  

Skating (5)  

Fint sted/liker (4).  

- bra plass 

- jeg syntes at det er fint på skolen min 

Søppel (3). 



Rådhusparken og Borggården 

 

Kulturhuset:  

 fint sted/fin bygning (10).  

- fint rådhus med mange ting å gjøre foreksempel bibeloteket 

- her syntes jeg et er fint og være 

Paviljongen:  

fint sted/møteplass (5). 

- bra pokestop 

Borggården og parken:  

 fin park/fint sted/liker (30)  

lekeplass/møteplass (27) 



- Fontenen er veldig fin det er fint og ha piknik på gresset 

- jeg liker at det er en stor gressplen 

- Fin fontene 

- Fint sted å møtes. 

- veldig fin park 

- der kan man spille pokemon go 

- fin park på grunn av fontenen og lekeplassen. ønsker litt større lekeplass 

- jeg synes det er fint der for at fontenen er fin 

- Det er gøy og være der 

- Barn elsker og leke ved leke plassen, men den må bli litt støre 

- Fint sted å være med venner. 

- Jeg vil at noen skal pusse opp leke plassen 

- burde lage en ny lekeplass fordig den er gammel 

- det er en fin lekeplass på rådhuset men det hadde vært fint med enda flere 

lekeplasser rundt i ås 

- det er en fin fontene og det er et kjempe fin bygning! jeg liker lekeplassen 

fordi den er det mange som leker på, men den kunne kanskje hatt en liten 

strøk maling 

 



Ås kvartal og Rådhusplassen 

 

Ås kvartal: 

Fin bygning/fint sted/liker (11)  

- rema er fin byggning fordi den er helt ny og fordi den er grei å ha!! 

- det er fint på ås kvartal 

- Jeg liker og være på wayns coffie med venner 

- Liker: fordi der kan jeg drikke og spise 

- her er jeg veldig ofte 

- Fin gågate 

Møteplass (4) 

Shopping (13) 

- nye klær 

- ikke så ofte i ås kvartal 



- Jeg vil heller ha en smothybetikk en den butikken som er der nå 

- liker å kjøpe her 

- jeg syntes det er fint av vi har klesbutikker 

Vil endre (3) 

- jeg synes ås kvartal burde hvere mye større siden det er ikke så mye der og 

nesten alle drar til ski storsenter som er bedre de bruker jo bil og buss og 

det forurenser så det er bedre for miljøe at Ås kvartal blir som ski 

storsenter 

- Burde bli litt støre 

- en sportsbuttik 

Rådhusplassen: 

Søppel (3) 

 



Undergang, jernbanen 

 

Mørkt (7) 

- det er lite lys 

- mørkt undergang 

- Om kvelden er det veldig mørkt der 

- undergangen er skummel ,mørkt og jeg misliker det!!!!!!!!!!!!!!!!! 

- Undergangen er skummel, det er mørk der, mørke sementvegger missliker 

jeg. 

Misliker/trafikk/vil endre (6) 

- det er lett å kræskje på sykler 

- Det kommer sykler i fult fart ned fra tog stasjonen det er lett og kræsje 



- dere bør fikse son at det ikke er så farlig å sykle gjennom under gangen 

Skumle folk (4) 

- det er skumle tiggere 

 

Gågata 

 

Fin bygning/liker (5) 

Møteplass (3) 

- Babilon har god pizza og kebab og sånt:) 

 



Ekornskogen 

 

Liker/fin park/fin skog (3) 

- jeg liker ekornskogen fårdig det er stort og man kan spile fotball eller frispi 

og noe aent 

- #BESTPARKEVER 

 



Gangbro over fylkesvei 152 

 

Liker (3) 

- Beste brua ever 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

- bra bro fordi jeg slipper å gå over bilveien 

- Det er fint med en bro fordi da slipper jeg å gå over motorveien 

Skolevei 

- bra skolevei fordig jeg ikke må krysse bilvei 

 
 



Gang-/sykkelvei langs Fv. 152 

 

Trafikk (4) 

- bråker mye i skole tiden 

- alt for mye trafikk 

- det er mye trafikk 

Sykling (8) 

 

Storebrand stadion 

 

Liker (3) 

Skøyter (6) 



- står på skøyter om vinteren 

Aking (6) 

- Det er morsomt og ake og det er nærme skolen 

- om vinteren pleier vi og ake her 

Ballspill (4) 

- det er stor plass å løpe på 

 

Kjerringjordet 

 

Ski/aking (4) 

 

 

 



NMBU 

 

Fint sted/fin park/liker/fin utsikt (14) 

- Her er det gøy og være med venner. 

- Her er det fint. 

- den parken er jeg veldig glad 

- kjempe fint og gøøy 

- fint sted på grunn av at det er fine bygninger 

 

Korsegården 

 

Trafikk (5) 



 

Søråsteigen 

 

Liker/fint sted (6) 

- jeg liker at det ikke bare er blokker men også hus. 

 



Burumskogen 

 

Liker/fin skog (8) 

- Det er en fin skog 

- jeg elsker og dra til denne skogen når vi er på tur #SaveTheForest 

- jeg liker denne skogen 

- skogene i ås er fine å gå i de har fine utsikter!! 

- jeg liker veldig gått at det er mange treer der 

- burum skogen kjempe fin. jeg har mange fine minner der i fra. 



Ekornveien 

 

Sykling (19) 

- jeg synes det er gøy å sykkle her 

- jeg syntes at det er bra å sykle 



Nylenna 

 

Fint sted/fin park/fin skog/fin utsikt (6) 

- fin utsikt over den andre siden av jernbanen 

- Man har en veldig fin ut sykt. 

- super fin skog 

 



Søndre Moer, fotballøkke 

 

Liker/fin utsikt/fin park/fin skog (4) 

Ballspill/møteplass/lekeplass (4) 

- Det er en stor og bra bane. 

 



Åshallen 

 

Liker/ballspill/møteplass (5) 

- Her spiller jeg håndball 

- ås halen er veldig fin og jeg pleier og trene der. 

- her har jeg et veldig gøy med min idrett. jeg kunne ønske at hallen var litt 

større. 

- trening Aikido 

 



Åsmåsan 

 

Fint sted/fin skog/ fin park (11) 

- Ikke bygg leiligheter på åsmyra. Det er det enenste stedet man kan løpe i 

skogen i ås. TRenger flerer treningsmuligheter 

- #SAVETHEFOREST 

- her er det fint og ha en skog i ås og denne er veldig stor og fin og leke i. 

Det er viktig og ha natur rundt seg. 

- der løper jeg ofte 

- Fin og stor hage.Stor skog for å gå på tur.Mange fine trær og små trær å 

bygge tre hytte med. 

- Fint sted å gå på tur på.Ikke en veldig farli skog. 

 



Ås ungdomsskole og stadion 

 

Liker/fint sted (28) 

- fordi jeg elsker å spille fotball og jeg bruker det meste av fritiden min på å 

være der 

- jeg spiller i korps. 

- Et sted å ha det gøy. 

- liker ås stadion fordi det er gøy å drive med fridrett 

- veldig morsomt å spille fotball det er hobbyen min fordi jeg elsker å spille 

fotball. 



- Beste fotballbanen ever. Chiller der 

- ås stadoin er jo der jeg er veldig ofte med vennene min og spiller fotball så 

ås stadion er viktig for meg 

- bra for og spille fotball på fritiden med venner 

- Fotball er best 

- Fordi det er gøy og spille fotball her. 

- Fantastisk arkitektur 

Ballspill (23) 

- fint sted å være å spille fotball 

- spille fotball 

- her spiller jeg fotball 

- her spiller jeg fotball med venner og laget mitt. 

- morsomt å spille fotball 

- det er footballstadio 

- I LOVE FOTBALL 

- det er gøy å spille fotball med vennene mine 

- Fint sted å spille fotball.Ha det gøy å spille fotball med venner. 

- bra fotballbane!! 

- fint sted å spille fotball på fritiden 

- jeg spiler fotball der og det er gøy 

- Her er det gøy og spille fotball. 

- morsomt å spille fotball inne i en hall 

Svømming (6) 

- det er bra å lære seg å svømme 



- jeg liker det stedet 

- jeg synes det er gøy å svømme å badet her. 

Skating (6) 

- ser ut som en veldig bra skateboardplass 

- Skatepark 

- fordi jeg elsker å trikse på sparkesykkel der 

- det er gøy å sparkesykkle 

Skøyter (3) 

 

Bjørnebekk 

 

 Liker/ballspill/fint sted (4) 

 


