Referat fra møtet i Barnerådet 6. desember 2011 - Gruppearbeidet
Hva gjorde vi denne dagen?
Under møtet i barnerådet 6.desember ble barnerådsrepresentantene delt inn i 3 ulike grupper,
fordelt på ungdomsskolekretsene Ottestad, Stange og Romedal. (Barnerådet består av de
yngste i Barn og unges kommunestyre, to fra hver barneskole)
Oppgavens formål var å få barnas innspill på kommunal planstrategi: hva er Stanges
hovedutfordringer og hva bør gjøres for å svare på disse. Stange kommune har et mål om å
være en god kommune å bo i for alle, dette inkluderer også barn. Hovedfokuset her har
dermed vært å se hva barn mener Stange kommune bør fokusere på i framtiden og hvorvidt
utfordringsbildet er forskjellig mellom de ulike tettstedene i kommunen.
Oppgaven som barna fikk tildelt var som følger:
1) Hva synes dere at Stange kommune skal fokusere på for å gjøre bygda di til en bedre
plass å bo?
2) Hvordan ser drømmebygda di ut?
Det ble først lagt opp til individuell tenkning. Alle på gruppa fikk muligheten til å skrive ned
det de mente var viktig at kommunen måtte fokusere på i fremtiden/drømmebygda, på gule
lapper. Deretter skulle barna i fellesskap prioritere 5 hovedområder som de mente var viktigst
å føre opp på skjemaet. Det er viktig å presisere at i oppgave 2 fikk barna bruke fantasien det
ble dermed ikke satt noen økonomiske begrensninger. Hovedfokuset her var å se hva er viktig
for at barna skal trives der de bor.
Oppgavene er ”vide” med hensikt for ikke å legge for mye føringer på barnas innspill.
Nedenfor har jeg ”rekonstruert” arkene som barna fylte inn under gruppearbeidet.
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Tabell 1: Romedal
Kommunen må sette fokus på
Gang- og sykkelsti (trafikksikkerhet)

Skolebygningene
Veger
Fotballbane
Rulleskibane/noe som kan bli/være skibane
på vinteren og som kan brukes av alle
Tabell 2: Stange
Kommunen må sette fokus på
Trafikksikkerhet; Jernbanevegen, Gruslinna,
Sannervegen. Gatelys.
Kafè/møteplass for unge på Tangen og Espa
Gjøre noe med tomme lokaler (ved Stange
bruk)
Ny butikk på Espa (matbutikk)
Gamlehjem på Tangen
Tabell 3:Ottestad
Kommunen må sette fokus på
Åpen hall
Bedre veg ved Hias og skolevegen opp til
Arstad og Hoberg.
Oppholdssted hele året.
Variert fritidstilbud.

Drømmebygda di
Gang- og sykkelveg på alle utrygge veger for
eksempel Gata mot Tangen, og fra Gata til
Støa.
Blir pusset opp der det trengs, både ute og
inne. For eksempel Breidablikk
Ordne vegene ordentlig, for eksempel
Villavegen og Galgumvegen. Ilseng.
Møteplass for ungdom i Romedal

Drømmebygda di
Billigere tog fra Tangen til Stange og andre
steder, det tar hensyn til miljøet.
Stange kommune skal ikke slås sammen med
Hamar
Gate i sentrum av Tangen. Butikker, kinosal,
bowling i Stange. Fotballbane på Espa.
Ishall ved Stangehallen
Ta vare på skogen

Drømmebygda di
Twintipbakke/anlegg ved Arstadlia
Stor håndballhall, like stor som Stangehallen.
Åpen hall hver fredag.
Trampolineland ved klubben
Stort kjøpesenter ved den gamle fotballbanen
ved Åkershagan
Sjokoladefontene på skolen
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Litt om framgangsmåten
Måten jeg har gått fram på er først å kartlegge likheter mellom gruppene for å se om det er
noen som går igjen med hensyn på fokusområder. Dette vil være en indikasjon på at dette er
noe som preger hele kommunen, og ikke bare kretsene.
Etter dette har jeg satt gruppene opp mot hverandre. Skiller noen av kretsene seg ut? Er det
noen som har satt opp et fokusområde som ingen av de andre gruppene har? Her har jeg
særlig tatt hensyn til kretsene.
Tabell 4 er et forsøk på å oppsummere hva Stange kommune bør sette fokus på basert på
tabellene 1-3. Fra tabell 4 ser vi at det er mye som er likt samtidig som det er noe som skiller
seg ut.

Tabell 4: Oppsummering: Hva må Stange kommune sette fokus på
Kommunen må sette fokus på
Drømmebygda
- Trygt å ferdes i
Likheter på tvers - Trafikksikkerhet og miljø
- Attraktive møteplasser for barn trafikken. Billigere tog.
av gruppene
og unge/muligheter for lek hele
- Møteplasser;
året
Kafe/ungdomsklubb
- Variert fritidstilbud
- Twintippbakke,
fotballbane, ishall,
rulleskibane
Særtrekk ved
Ottestad
Særtrekk ved
Stange
Særtrekk ved
Romedal

Åpen hall

Åpen hall hver fredag

Byutvikling

Kinosal, bowling og
butikker
Godt læringsmiljø, både
ute og inne.

Opprusting av skolebygg

Møteplass for ungdom i Romdal.

Møteplass for ungdom
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