Oppsummering av ungdomskonferansen for Ytre Namdal 27.01.11
I løpet av prosessarbeidet ble det satt opp en rekke målsettinger som deltakerne skulle ta stilling
til. Ut fra hvor mange stemmer hver enkelt kategori fikk ble det satt opp en prioritering som skulle
danne grunnlag for videre arbeid i regionen.
De ulike forslagene til tiltak er satt opp i rekkefølge, rangert etter hvor mange stemmer de har fått.

Mål:

God tilrettelegging for idrettsmiljøet i Ytre Namdal

Tiltak 1

Skape gode idrettsarenaer og utstyr

Tiltak 2

Økt satsing på lederopplæring/trenere

Tiltak 3

Kurs med kjente utøvere innen forskjellige grener for å
motivere og inspirere

Tiltak 4

Øke kapasiteten for trening både innendørs og utendørs

Sum stemmer

7

Mål:

Arbeide for gode holdninger og økt trygghet på seg selv

Tiltak 1

Kompliment-politi (i skolen)

Tiltak 2

Flere MOT-besøk på skolene. Minst 1 MOT-besøk i måneden.

Tiltak 3

Legge vekt på talenter i skolen. Ikke ha fokus på det elevene er
dårlige på.

Tiltak 4

MOT-skolering på ledere/trenere som holder på med ungdom
utenfor skolen.

Sum stemmer

8
1

Mål:

Sosial inkludering

Tiltak 1

Lage mekkegarasje

Tiltak 2

Ungdomsarbeideren bør arrangere spørreundersøkelse: Hva
ønsker ungdommen av tilbud (for å finne andre ting enn de
mest ”populære”).

Tiltak 3

Få MOT og Juvente i idrettslag og klubber. Ikke bare på
skolen.

Tiltak 4

Møteplass for voksne og barn

Sum stemmer

10

Mål:

Vann i bassenget (Austafjord)

Tiltak 1

Synliggjøre behovet. Elevrådet går ut i avisa! -> viktig å kunne
svømme.

Tiltak 2

Påvirke politikerne både lokalt og sentralt. Skrive brev til
ungdomsrådet på Vikna (elevrådet gjør dette).

Tiltak 3

Elevrådet oppretter ei Facebook-gruppe.

Tiltak 4

Elevrådet kontakter FAU for å få støtte til arbeidet med å få til
vann i bassenget. FAU kan starte kronerulling?

Sum stemmer

11

Mål:

Den gode skole – elevenes innflytelse på
læringsmetoder og læringsmuligheter i skolen

Tiltak 1

Kjøres inn som sak i elevråd og i ungdomsrådene. Mer
praktisk skolegang.

Tiltak 2

Få inn motivatører som holder kurs i engasjement for
lærerstaben. Bedre oppfølging av elever – overgangen mellom
skolene. Ansvarlig: rektor/skolesjef
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Tiltak 3

Diskutere i SU om bedre og varierte læringsmetoder som
fungerer for alle parter. Learning by doing. Bedre
rådgivningstjeneste.

Tiltak 4

Faglærere inn i grunnskolen som kan faget sitt.
Videreutdanning av lærere, gjør læreryrket mer attraktivt.
Elevmedbestemmelse.

Sum stemmer

31

Mål:

Øke ungdoms bevissthet og holdninger til bruk av
illegale rusmidler

Tiltak 1

Ansvarliggjøre foreldre.
- Trygge rammer (innetid, henting).
- Klare grenser.
- Åpne heimene slik at de kan samles.
Gjennom skole, idrettsmiljø, fritidsmiljø ++.

Tiltak 2

Samarbeid mellom de ulike ungdomsrådene

Tiltak 3

- media (facebook)
- aktivitetstilbud
Gode skoletilbud – favner alle.

Tiltak 4

- praktisk rettet
- gode overganger
Få noen som har ”vært på kjøret” til å fortelle sin historie.

Sum stemmer

35

3

Mål:

Å skape et bredere fritidstilbud (åpen ungdomsklubb
i helgene, mer variert fritidstilbud på tvers av
kommunegrensene, skape møteplasser for
ungdommen på fritiden)

Tiltak 1

Ungdomsrådet må komme med en tydelig bestilling til
kommunestyret.
En eller to personer fra hver kommune undersøker i sin
kommune, og møter de fra de andre kommunene.
Opprette stilling i Vikna og Leka med rett person innen
01.08.11.
Ytre Namdal må opprette ei gruppe med voksne representanter
i samarbeid med ungdomsråd og elevråd fra hver kommune
som skal arbeide opp mot hva unge/ungdommen ønsker. Eks.
kartlegge interesser, vite hvor det kan søkes om midler.
Fungere som veileder i prosessen fra ide til produkt, svare på
spørsmål.

Tiltak 2

Interkommunalt samarbeid om transport til og fra
ungdomsklubbene.
Inkludere alle, og slik at alle har mulighet til å være med.
Finne egnete lokaler (med Lagre’ i Namsos som forbilde).
Tettere samarbeid mellom elevrådene og ungdomsrådene.

Tiltak 3

Samarbeid mellom kommune, lokale lag og foreninger,
næringsliv (sponsor) og ungdommer.
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Motorstadion – med go-cart og lignende
Ungdomsrådene samarbeider interkommunalt og skal ha møte
innen 01.05.11.
Bygge motorcross-senter.
Tiltak 4

Informere godt gjennom media og internett (for eksempel
egne internettsider eller facebook-grupper).
Arkadehall – flere tilbud på en plass. Med nulltoleranse for
alkohol.
Ungdommen blir både pådrivere og brukere av klubben.
Finne lokaler og igangsette mekkegarasje (for eksempel gamle
Nærøy ungdomskole).

Sum stemmer

43

Under prosessen var totalt 15 grupper i aktivitet. Da rangeringen skulle foretas ble det enighet om
at tiltak som var svært like i form og innhold skulle slås sammen, slik at man endte opp med 7
ulike tiltak. Disse er forsøkt sammenfattet etter beste evne i tabellene.

Kolvereid, 31.01.11

Gunnar Krabseth
Ungdomsarbeider Nærøy kommune

5

