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PLANLEGGER FOR FRAMTIDk Ola Nordvik, Amund PihI Strand og Sindre Humberset mener det er viktig å fordele ressurser på en slik måte at barn og unge får en god
oppvekst.

Påvirker framtidas skole
Skoleelever sier sitt for å
bidra til en enda bedre
skble i framtida. Arbeidet
eretleddi—Dengode
oppveksteier 2040.

Ola Nordvik, Amund Pihi
Strand og Sindre Humberset er
tre av elevene som er med i
prosjektet - Den gode oppvek
steier 2040. Ungdomsskolee
levene beskriver sin hverdag i
dag, hvordan de ser for seg en
bedre skole og hvordan de øn
sker deres egne barn skal ha

det i skolen. Når ungdommene
snakker lytter de voksne. Publi
kum er ordførere, rådmenn og
ansvarlige for skole og opp
vekst rundt omkring i kommu
nene på Nordmøre.

— Det er inspirerende å få gi
innspill og de voksne sier de er
takknemlige for å få høre fra
oss elever, sier trioen fra Surna
dal ungdomsskole.

Prosjektet er et forprosjekt
som er inne i sitt andre år. Det
sarriler politikere, administra
sjon, lærere, foreldre og elever
og PPT-tjeneste i Nettverk
Nordmøre. Målet er å skape en

bedre oppvekstarena for barn
og gode forhold mellom barn
og voksne. Barn skal bli sett og
hørt, alle skal være med og leilc
og læring er viktige elementer i
arbeidet. Arbeidet er nå inne i
en viktig fase, å få forprosjektet
til å bli et hovedprosjekt. Det
jobbes med å få på plass finan
siering. Nordmøre regionråd
og 1(5 støtter så langt.

- Vi ønsker oss en god fram
tid i 2040 og etter, sier kommu
nalsjef Astrid Mogstad Høivik i
Surnadal som er leder av nett-
verket.

Artigere skolehverdag
Nettverk Nordmøre leger

stor vekt på prosjektet og øn
sker det skal bli så bra at kom
muner i andre deler av landet
ønsker å lære av det. Arbeidet
utvilder seg fra samling til sam
ling. Så langt er tre samlinger
gjennomført. Går prosjektet vi
dere håper Nettverk Nordmøre
det kan bli et fjerde møte i okto
ber. Elevene håper prosjektet
går videre og at de får være
med å bidra ved flere anlednin
ger og er ikke i tvil om hva de
vil prosjektet skal resultere i.

- Vi ønsker best mulig læring

i en artigere skolehverdag, sier
elevene.

Fordele ressurser
I forrige uke var det samling i

Surnadal. Elevene var med en
hel dag av to samlingsdager. De
tre guttene synes arbeidet er
spennende og synes ikke det
blir kjedelig med lange dager.

— Det er viktig å fordele res
surser for å få god oppvekst, og
å se bakover for å planlegge
framover, oppsummerer gutte
ne.
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Rådmannen mener Surna
dal kommune bør kjøpe
20.000 kubikk stein til ut-
fylling av næringsareal i
Røtet og ved havna.
Steinen kommer fra bygginga
av Statnetts nye kobblingssta
sjon på Harrangen og vil koste
2 milioner kroner. Statnett be-
regner å få 36.000 kubilck fjell-
masser som følge av bygginga.
Kommunen kjøpte for ikke len
ge siden masser fra Statkrafts
utbygging i Folldalen som de
brukte til å opparbeide et hav
nenært næringsareal i Røtet.
Sjøl om kommunen opplever
laber interesse for etablering i

området ønsker rådmannen li
kevel å være forberedt på en
interesse kommunen tror vil
komme som følge av regulær
frakttrafikk med SeaCargo i
Surnadal havn.

Rfidmannen foreslår å finan
siere kommunens kjøp ved å
skyve på investeringa i en plan
lagt 4-mannsbolig for psykisk
helse. Dette fordi kommunen

ikke har funnet egnet områ
de ennå, og fordi det kan ses i
sammenheng med planleggin
ga av et nytt helsehus på sjuke
heimsområdet. Pengene
tilbakeføres i 2018. Kommune
styret behandler saken den 30.
mars.
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Satser steinhardt i havna
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