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Ungdomsrådets uttalelse til budsjett 

 

Ungdomsrådet har merket seg beskrivelsen av situasjonen med færre elever og dårlige 
resultater på skolene, og også forslaget om å slå sammen skolene. Ungdomsrådet skjønner 
poenget og tanken bak, selv om de fleste medlemmene er skeptiske til forslaget.  
Å slå sammen alle trinnene mener ungdomsrådet er utelukket, da dette vil bety en mer 
stressende hverdag for de minste. 
Når det gjelder sammenslåing av ungdomstrinnene ser ungdomsrådet også en del 
utfordringer med dette. 

 Vil ikke virtuelle klasserom føre til dårligere kontroll med elevene? Vil de som trenger 
ekstra hjelp og oppfølging få dette? 

 Det er i dag en utfordring med internettkapasiteten på enkelte skoler. Det har vært 
gjort forøk på å ha blant annet tyskundervisning på noen skoler, med varierende 
resultat. Tekniske problemer fører til mindre undervisningstid og dårligere utbytte av 
undervisningen.  

 Hvordan er det tenkt med transport til og fra skolen? Noen elever vil få lang reisevei og 
lange dager. 

 Elever fra Sandhornøy reiser i dag til Inndyr for å ha tyskundervisning. Dette oppleves 
tidvis stressende for elevene fa Sandhornøy, spesielt de ukene de også reiser til Inndyr 
for å ha svømmeundervisning. 

 Ungdommene har ikke flere muligheter til å være sosiale på fritiden selv om man slår 
sammen skolene. Det er for dårlige interne transportmuligheter for å kunne være 
sammen på tvers av bygdene. Da er det kun i friminuttene man kan være sammen 
med de andre.  

 

Transport er et tema som ungdomsrådet er meget opptatt av. Det er få eller ingen muligheter 
for ungdommer å møtes på fritiden. Dette gjelder til og fra alle bygdene i kommunen. Det er 
vanskelig å delta på aktiviteter eller arrangementer, eller å bare dra på besøk til hverandre.  

Ungdomsrådet mener også at kommunen bør se på mulighetene for å legge til rette for 
møteplasser. De fleste ungdommene vil bare møtes og «henge» sammen, men da trenger de 
en plass å være. 

 



Det er kommet frem forslag om aktiviteter/arenaer som ungdommen kunne tenkt seg til å ha 
i kommunen dersom det skal være en attraktiv plass å bo: 

 Treningssenter 
 Klatrevegg 
 Kiosk/butikk/kafè 
 Flere tilbud på biblioteket 
 Møteplasser 

 

Ungdomsrådet er glade for at Russlandssamarbeidet videreføres. Dette er med på å gjøre oss 
til en unik kommune og gir ungdommer en flott opplevelse av en annen kultur, nye vennskap 
og språktrening. 

 

16. mai- arrangementet må ikke forsvinne. Dette er ikke nevnt spesielt i budsjettet men det 
er et arrangement som alle vil delta på og det er med på å unngå fyll på en sånn dag. 

Ungdomsrådet ønsker enda mer tilstedeværelse av helsesøster på skolene. Helsesøster er en 
viktig resurs som mange kan ha behov for. 

Ungdomsrådet ønsker fokus på at alle skoleveier skal ha tilstrekkelig med veilys på 
skoleveiene. Dette er veldig viktig, og det oppleves at det ikke er tilstrekkelig på f.eks. 
Nygårdsjøen. 

 

For ungdomsrådet 

Heidi Bakke 

 
 

 

 

  


