Innspill fra småbarnsforeldre til kommuneplanens samfunnsdel

Q1 Hvilke muligheter ser du for Sunndal kommune i årene framover?
Hva bør Sunndal kommune vektlegge i arbeidet sitt?
Answered: 20

Skipped: 0

#

SVAR

DATO

1

Ikke motarbeide etablering av nye jobbmuligheter iform av nye firma

14.01.2019 01:21

2

Jeg ser at det er ikke så viktige muligheter for framtiden her på Sunndalsøra.

09.01.2019 12:22

3

Å ta vare på turistene som kjører igjennom Sunndal.Stoppeffekter.Videre gjøre Øra enda mere
attraktiv enn den er i dag.

09.01.2019 10:09

4

Befolkningsvekst/gjøre det attraktivt for folk å bo og flytte hit. Bevare skolene/bgh i «distriktene»

09.01.2019 06:33

5

Full barnehagedekning med kontinuerlig inntak. Gode lekeplasser.

07.01.2019 17:37

6

Sunndal kommune har gode muligheter for å lære barn om natur, miljø og matproduksjon.
Beliggenhet og landbruk kan brukes mer i integreringsarbeid, i aktiviteter for familier og i
barnehage/skole. Sunndal kommune bør jobbe med å gi barn og unge innsikt i hvor maten vår
kommer fra, inspirere til å handle det vi kan lokalt og få et nært og respektfullt forhold til naturen
som omgir oss. Sunndal kommune har et stort og flott bibliotek med potensial til å bli en større del
av barnas hverdag. Kommunen bør vektlegge et stabilt og godt barnehagetilbud

06.01.2019 21:33

7

Muligheter for å bygge ny videregående skole, og en ny Holten Barnehage. Er selvfølgelig opptatt
av barn/unge og trivsel gjennom barnehage, skole, SFO. Bør dermed vektlegge barnehage og
skole. Ikke legge ned flere barnehager og skoler i kretsene.

05.01.2019 23:46

8

Nok barnehageplasser og oppfylle bemanningsnormer. Øke kvaliteten blant de ansatte og skape
en trygg hverdag for barn i alle aldre.

04.01.2019 20:21

9

En (eller flere) skikkelige lekeplasser for små og litt større barn i sentrumsområdet ! Biblioteket
stenger midt på dagen de fleste dager, hvorfor ??? Voksne i dagtidsjobb, elever og
barnehagebarn går jo glipp av det fine biblioteket Sunndal har ! En oppussing og oppgradering av
dusjanleggene i svømmehallen er på HØY tid ! Knallharde dusjer gjør vondt, og ungene er
livredde de. Her har fasilitetene vært de samme i minst 30 år - ekkelt.

04.01.2019 19:17

10

Barnehage, økt bemanning og flere spesialpedagoger inn i bhg

04.01.2019 19:16

11

Tilrettelegging for turisme og turer. Utnytt natur. Åpne landskap, særlig i rundt veier, så vi ser sjø
og landskap bedre. Ordne viewpoints? (svinberget, oppdøl)

04.01.2019 13:38

12

På småbarn som de kom fra utlandet, og idrettslag. Fordi barn har lære to ulike kultur, en Norge
kultur, det andre foreldrene kultur. Når barn går på barnehage de har problemer med dette, noen
på grunn av religion og tradusjonal kulturer. Noen innvandrere familie har kanskje psykisk
problem, og følger dem ekstremt religion. Så det er stor problem barn for å integrere med andre.
Idrettslag det er veldig viktige til alle for å ha godt helse og utvikler seg med samfunnet.

04.01.2019 12:55

13

Barnehageplasser

03.01.2019 05:20

14

Barnehager, skoler og helsetunet

02.01.2019 22:53

15

Muligheter til å utvikle turisme og lokalt næringsliv. De bør vektlegge barn og ungdom, dette vil
bidra til at vi går en tryggere fremtid i møte.

02.01.2019 20:55

16

Barnehageplasser

02.01.2019 16:43

17

Ikke legge ned skoler og barnehager

02.01.2019 15:00

18

Barne og ungdomsskoler

02.01.2019 14:21

19

Styrke barnehagene og barneskulane

02.01.2019 13:16

20

God barnehagedekning (to opptak pr år)

02.01.2019 13:08
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