Innspill fra småbarnsforeldre til kommuneplanens samfunnsdel

Q2 Hvilke utfordringer ser du i samfunnsutviklingen og i Sunndal
kommunes arbeid i årene framover? Hva er viktig for deg?
Answered: 19

Skipped: 1

#

SVAR

DATO

1

Barnehager må være større og flere faste ansatte, dagens barnehager er for små mtp mange barn
pr avdeling serlig i sentrums bhg

14.01.2019 01:21

2

Egentlig, jeg ser ikke noe som vi kan si utfordring. Ting som er viktig for meg gir jobbmuligheter for
flyktninger som bor her på Sunndalsøra.

09.01.2019 12:22

3

Beholde de arbeidsplasser som er og tenke nytt ift nye arbeidsplasser.

09.01.2019 10:09

4

Å greie å gi gode helsetjenester ute i distriktene. Landbruket. Viktig at sunndal og for meg at
sunndal ønsker å bli en mer utpreget landbrukskommune. Både mtp arbeidsplasser,
kulturlandskap og mangfold.

09.01.2019 06:33

5

Utfordringer: At eldrebølgen vil kreve en stor del ressurser og hvordan man samtidig skal gi gode
tjenester til resten av innbyggerne, og at Sunndal er en liten kommune. Gode tjenester og godt
nærmiljø. Forutsigbarhet.

07.01.2019 17:37

6

Det er en utfordring at folk flytter og ikke kommer tilbake. Sentralisering er også en utfordring. Vi
ønsker oss gode tjenester i nærheten. En psykolog som er til stedet og tilgjengelig for innbyggeren
er viktig for meg. At de voksne i barnehagen trives på jobb og får påfyll og oppfølging er også
viktig. I skolen ønsker jeg meg lærer som først og fremst er opptatt av og glad i ungene.

06.01.2019 21:33

7

Viktig å integrere de nye innbyggere i kommunen. Bruke pengene fornuftig, kutte ned på unyttige
stillinger i toppen, og heller beholde stillinger lenger ned i systemet så ikke gamle og unge blir
rammet. Viktig for meg med arbeidsplasser i kommunen.

05.01.2019 23:46

8

Lite fagmiljø for blant annet førskolelærere. Ingen møteplass, sørlig for de på små
barnehage/eksterne avdelinger. Viktig at det er nok fagpersoner og at barn med spesielle behov
får stryking og spesped i bhg. Flere og flere trenger tilrettelegging, så enkeltindividet må bli sett.

04.01.2019 20:21

9

Barnehagen på Holten har stort potensiale. Men byggene er slitt, og det er trange små rom i de
fleste husa. Uteområdet er heller ikke mye å skryte av - foruten at det er god plass der. Plass til
oppgraderinger som ville gi 1-5 åringene en mye morsommere og mer kreativ utetid. Et mer
barnevennlig sentrum er også viktig. Kunne godt tenkt meg en litt lengre turløype m/(gate)lys.
Sunndal har masse ressurser, masse muligheter og er en god kommune å bo i.

04.01.2019 19:17

10

Barnehage og skole

04.01.2019 19:16

11

Desentralisering. Ikke alt inn til sentrum. La skole og barnehage bestå i bygdene

04.01.2019 13:38

12

For å ha mest musikk konkurranse og dikt konkurranse mellom skoleelever. Det er viktig til utvikler
Sunndal kommune.

04.01.2019 12:55

13

Barnehage og skole

02.01.2019 22:53

14

Utfordringene ligger i sentralisering både lokalt og nasjonalt! Tror også det må litt effektivisering til
for og få kommunen til å gå i rundt.

02.01.2019 20:55

15

Økonomiske prioriteringer. Viktig at innsparing ikke skal gå på bekosting av barns tjenester, eldres
tjenester, og personer med behov for livslange tjenester (utviklingshemmede ol.)

02.01.2019 16:43

16

At ner skole og at søsken kan gå i samme barnehage

02.01.2019 15:00

17

Bedre organsisering i helsesektoren. Uhørt slik det drives idag.

02.01.2019 14:21

18

Viktig for meg at det finnes fortsatt tilbud ute i kretsene ikkje berre på Sunndalsøra

02.01.2019 13:16

19

Dårlig økonomi gir at vi må innstramme, vanskelig for barnehage og skoler. Gir for stor
sentralisering (alt mot sentrum)

02.01.2019 13:08
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