
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - TEMAPLAN BARN OG UNGE  
 
 
Ungdomsrådet behandlet saken, saksnr. 1/19 den 04.02.2019. 
 
Behandling: 
 
Kommunalsjef Cathrine Furu orienterte om Temaplan barn og unge. 
 
Ungdomsrådet kom med innspill til planen: 

1. Godt bomiljø: 
Trafikksikkert er et viktig satsningsområde. Noen veger er trafikkfarlig for gående og 
sykelister. Gang og sykkelsti mellom Forset og Segalstad bru er et ønske. Gangfelt fra 
bussholdeplassen på Segalstad bru til Cirkle K er et annet ønske. 
Ingen andre innspill enn det som er nevnt under bomiljø. 
 

2. Fritidstilbud: 
Noen fritidsaktiviteter er kostbare å være med på, kulturskolen og fotball ble nevnt. 
Ønske om basketball. Forslag om å ha uorganiserte aktiviteter som rullerer. Foreslås en 
facebookgruppe som en administrerer, der det opplyses hva slags aktivitet det er til 
hvilken uke. Eksempler på aktiviteter: gå tur, basketball, ishockey, e-sport. Alle som vil 
kan møte opp.  

 
3. Tjenesteutvikling: 

Viktig! Ingen innspill.  
 

4. Inkluderende lokalsamfunn: 
Ok. Ingen innspill. 

 
5. Foreldrene: 

Viktig med veiledning og forståelse av ungens måte å kommunisere med hverandre på. 
Også fokus på gaming. 

 
6. Prosjekt Ung Styrke: 

UngData-undersøkelse, spørsmålene er negativt ladet.  
 

7. Digitalisering 
Skeptisk til at 1.-2. klasse har Ipad. Brukes til andre ting enn i skolesammenheng. 
Spørsmål om elevene ikke lærer å skrive like godt for hånd, hvis de bruker Ipad mye. 
Kan det være låneordninger, i stedet for å få hver sin?  
Fare for at de unge kan bli mer avhengig av Ipad hvis det er tilgjengelig hele tiden.  
Bedre med PC enn Ipad fra 5. trinn. Da gjerne med en låneordning.  

 
Ellers ingen innspill til planen.  
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