
Oppvekstplan 2022-23
Ungdomsrådet 28.09.22  - Malin Paust



Vi har kommet en bit på vei, men flere av tiltakene i Tiltaksplanen er til 
for å konkretisere nærmere i tiden som kommer. I barnehage-
/skoleåret 2022-23 inviteres Elevråd, Ungdomsråd, FAU 
(Foreldrearbeidsutvalg) og SU (Samarbeidsutvalg) til å bidra til at neste 
versjon av planen gir et enda bedre samarbeidsgrunnlag. 

Oppvekstplanen skal behandles i kommunestyret 29. september. 



Hvordan kan barn og unge medvirke?

Vi ønsker hjelp til å gjøre den bedre i løpet av dette skoleåret. Hvordan?

• Arbeidsøkt med oppvekstbarometer/elevundersøkelsen/Ungdata i 
Elevråd og Ungdomsråd

• Testpersoner før utsendelse av oppgaver til 
skolene/spørreundersøkelser

• Utnytt SU – Samarbeidsutvalg med elever, foresatte og skolen!



Møtesteder/nærmiljø



Hva vil vi gjøre? 



NÅ: Lag og foreninger - Frivilligkoordinator Knut
Kan du orientere om spørreundersøkelsen som skal ut i skole, og å be dem om å 
evt klekke ut noen flere spørsmål som kan være lurt i spørre om i forbindelse 
med en «Alle med dugnad»? 

Spørreundersøkelse i forbindelse med ALLE MED DUGNADEN i RISØR 2022

Deltar du i en organisert fritidsaktivitet? Ja / Nei Hvis «ja» Hva deltar du i? Hvis «Nei» Hvorfor 

deltar du ikke?

• Har ikke tid til mere «greier» – jeg har nok å gjøre med skole, familie, venner og egne 

fritidsinteresser som ikke er organisert i lag og foreninger.

• Det koster for mange penger – jeg/vi trenger hjelp til å betale medlemskap og utstyr.

• Det er for lang reisevei og jeg har ingen til å kjøre meg på det tidspunktet aktiviteten foregår –

jeg trenger en trygg voksen som kan kjøre meg. 

• Aktiviteten jeg har lyst til å gjøre finnes ikke i Risør – jeg savner et fritidstilbud som jeg er 

interessert i.

Her kan du gi en liten forklaring på hva du har svart. Svar her:



NÅ: Risørhuset - Kulturkoordinator Ågot:



NÅ: Skolene som nærmiljøarena
• Hope 
• Risør
• Søndeled 



Lang sikt?


