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1. Varden ungdomsskole
1.1 Betydningsfulle ord:
Trygghet:
 Trafikkerte områder skal være godt "isolert"
 Trygge veier
 Nødnummer å kontakte
 Lite kriminalitet
 Ikke trenge å være redd
 Mer synlig politi
 Kortere ventetid på legevakt
 Skolevei med få biler. Utkjørsler er skumle for syklister
Muligheter for alle:
 Skolegang for alle
 Alle skal få mulighet til å nå drømmene sine
 Ivaretar at alle får like muligheter
 Fritidsmiljø å høre til
 Billigere kollektiv transport
 Barnehage og skole
 Voksne innvandrere bør få tilgang til skole i ventetiden
Sammen:
 Trivsel
 Bedre tilgang til idrettsanlegg
 Flere mixidretter hvor gutter og jenter kan delta sammen.
 Færre biler i sentrum (bilfri sentrum) med uterestauranter
 Bedre kollektivtransport. Forskjell på ulike steder i byen. I helgene er tilbudet for
dårlig.
Det gode liv:
 Lenger ferie.
 Tjene godt og være glad
 Likestilling i forhold til lønn
 Billigere skolemat i kantina
Bærekraftig samfunn:
 Flere muligheter til å donere ting til de som trenger det
 Forbudt å røyke på offentlige steder
 Kildesortering flere steder i offentlig rom
 Høyere pant
 Mindre engangsplast i samfunnet
Lykkes:
 Å ha en jobb som man trives i
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Mer/bedre karriereveiledning

1.2 Hvordan har vi det i 2031?








Bedre idrettsfasiliteter for skoler. Flere flerbrukshaller til skoler.
Viktig med bilfritt sentrum.
Bedre busstilbud, flere busstopp, bedre markerte busstopp.
Lavere fartsgrense rundt byen.
Busstopp med benker for mennesker som strever med å stå. Ønskelig også med tak.
Digitale rutetabeller.
Fullføre fortau i Gjekstadveien.

1. Ranvik ungdomsskole
2.1 Betydningsfulle ord:

Nr. 1 – «Sandefjord – muligheter for alle»
Visjonen er enkel og bra, dekker alle de andre visjonene. Visjonen gir håp for fremtiden, for
alle. Vi vil fremheve at dette betyr noe for oss:
Trygghet – grunnleggende for å ha et godt liv. For å ha muligheter, føle tilhørighet til
kommunen, trives, ha Det gode liv, leve i et bærekraftig samfunn og lykkes, må man føle seg
trygg.
Muligheter for alle – alle kan oppnå sitt fulle potensial, alle må kunne lykkes på hver sin
måte.
Sammen – bedre relasjoner mellom borgere i kommunen gir mulighet for samarbeid.
Trivsel – alle må trives for å ønske å bidra i kommunen.
Det gode liv – resultatet av de andre faktorene.
Bærekraftig samfunn – kommende generasjoner må ha like muligheter som oss.
Lykke – Ha dine behov dekket, og oppnå målene.

2.2 Hvordan har vi det i 2031?
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I Sandefjord trives vi fordi byen tar vare på, og gir muligheter, for alle innbyggerne.
I Sandefjord er vi trygge fordi vi har et offentlig sikkerhetsnett som fanger opp dem
som detter utenfor samfunnet.
I Sandefjord løfter vi sammen fordi vi har gode relasjoner som gir muligheter for
samarbeid.
I Sandefjord er det muligheter for alle fordi alle kan oppnå sitt fulle potensial, og alle
kan lykkes på hver sin måte.
Innbyggerundersøkelser – hva må endres?
I Sandefjord lever vi det gode liv fordi vi har noen gode ideer:

 Tenke profilering «Sommerby», idyllisk stil. Kombinert med interaktivitet i
tilbud. Blande gamle og unge, blande dem i aktiviteter.
 Gjøre biblioteket om til et kollaborert læringssted
 Rusfrie steder for ungdom (Tivolitomta) – få ungdommen sammen om
aktivitet
 «Escape room»
 Muligheter for sjakk
 Spillerom/gameing/3D-rom
 Gratis internett og strømuttak
 Flytte båtterminalen og fergene fra sentrum, få et mer attraktivt nedre
sentrum, med uteliv, strand, små boder, kafeer, busker, trær, «Bybåt»
eller «Skjærgårdsferge» (strandferge til alle strendene i Sandefjord og til
Framnes), sunt lunsjsted for ungdom, møtesteder for eldre og ungdom,
Bystrand
 Gjøre om badeparken til en tryggere park
 Vedlikeholde dammen, fjerne søppel
 Flere koselige sitteplasser
 Flere «Tufteparker»
 Lage en stor slik park i Badeparken?
 Flere aktiviteter
 Tennisbane
 Volleyball
 Basketball
 Kjempesjakk
 Utescene mer i bruk til små konserter
 Skøytebane på vinteren
 Treffsted for flerkulturell aktivitet
 Mere vekster og livligheter på bytorget – bytorget likne mer på byparken,
mer innbydende og varmt, men med flere benker og leker, med
interaktivt senter i stedet for grillkiosk. Ikke pene lykter, må skiftes til
sommerby-stil
 Helårs skøytebane på torget/badeparken
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Sandefjord er et bærekraftig samfunn fordi vi tar miljøhensyn
 Legger om til mindre elbusser
 Eltaxier
 Elsykler – Bysykler
 Elektriske? (Mot betaling)
 Flere elbilladere i sentrum
 Bedre søppelhåndtering i byen
 Mer grønt på torget
 Skape nye arbeidsplasser – resulterer i flere innflyttere
 Turisme, men ved flyplassen ikke fergene
 Utvikle kollektiv transport – busser oftere.

I Sandefjord lykkes vi fordi vi ser innbyggernes behov, jobber for å få ungdom tilbake til
hjembyen, tenker innovativt med nye typer arbeidsplasser, fokuserer på trygghet og trivsel,
og et godt handels- og aktivitetssentrum for å skape grunnlag for turisme.

2.3 Hva er de viktigste satsningsområdene for ungdom i kommuneplanen?




Hvordan skal «black box» konseptet fungere?
Hvilke aktiviteter?
Hvordan skal det hjelpe ungdom?

2.4 Hva mener vi er viktig å satse på?








Flere møtesteder for ungdom
Gjøre det mer attraktivt å være en del av organisasjon/klubb, både for det sosiale og
det fysiske. Hvordan?
Bredere og bedre utvalg av aktiviteter
Muligheter for sosiale sammenkomster, i form av fysisk aktivitet
For eksempel flere volleyballnett og basketball, også andre steder enn skolene i
sentrum
Fortsette å satse på ungdomsklubber, som for eksempel Napern og Kariåsen, flere
voksenvakter i byen
Større sammenkomster for ungdommen – både Sandefjord, Andebu og Stokke
(teatersted med teatersport?) – egen teaterungdomsklubb

2. Bugården ungdomsskole
Innspill til kommuneplanen fra elevrådet ved Bugården u.skole. Gjennomgått i møte
01.06.18.

3.1 Betydningsfulle ord
Trygghet:
 Et sted å bo.
 Ikke bli forfulgt/terrorisert.
 Fred.
 Mange politipatruljer.
 Flere natteravner (som ikke er over 60 år).
 Det skal være lov å gå med pepperspray.
 Utdeling av voldtektsalarmer til 8.klassinger.
 Gratis selvforsvarskurs.
 Bomberom på skoler.
 Ha noen å stole på (venner og familie).
 Det å bli elsket.
 Ikke bli utsatt for rasisme/diskriminering.
 Mobbefri skole og samfunn.
 Vurdere å betale natteravner.
Muligheter for alle:
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Skole og utdanning: Gratis utdanning. Likestilling. Like stor sjans for å komme inn i
arbeidslivet og for å lykkes.

Sammen:


At vi alle holder sammen på godt og vondt. Samarbeid og lytte til andre. Alle skal ha
respekt for hverandre i møtesammenhenger og andre samlingspunkt.

Trivsel:


Kinoen blir pusset opp. Å ha det godt. Inkluderende samfunn. Flere
fellesarrangementer. Å ha det bra der man er (i nærmiljøet). Fikse badeparken, gjøre
den mer trivelig for allmennheten (utfordring med narkomane).
Det gode liv:


Familie og venner. Gode muligheter for å få jobb. Trygt liv med nok mat, klær og
trygge omgivelser, ha en jobb, skole, sosiale tjenester som fungerer (lege, tannlege,
kollektiv osv.)

Bærekraftig samfunn:


Tenke på andre og de neste generasjoner. Alle blir bevisste på hva det vil si å leve
bærekraftig. Gjøre det lett for folk å tenke og handle bærekraftig/fornybart (f.eks.
søppelhåndtering). Ikke kaste gamle klær, gi i kontainere. Gjøre panting
enklere/oppfordre.
Lykkes:


Føle at man mestrer noe og er til nytte for andre. Føle at man er en del av noe og kan
bidra med det man har. Fullføre skole og komme seg videre med utdanning/arbeid.

3.2 Hvordan har vi det i 2031:
I Sandefjord trives vi fordi..
Vi har fått nytt og større kjøpesenter. Fordi alle er venner og respekterer hverandre. Fordi vi
har et aktivt kulturliv og mange fellesarrangementer. Byen har blitt større. Vi har fått flere
skateparker. Vi ikke har mobilfrie skoler.
I Sandefjord er vi trygge fordi..
Vi har fått tilbud om gratis selvforsvar. Vi har fått flere bomberom. Alle barna har en voksen
å forholde seg til (foreldre, fosterforeldre). Narkotikaproblematikken er utryddet. Vi har
mindre terrorisme rundt oss. Vi har fått væpnet politi. Vi kan gå med pepperspray.
I Sandefjord løfter vi sammen fordi..
Folk deltar i fellesskapet. Vi ikke er sterke nok alene.
I Sandefjord er det muligheter for alle fordi..
Vi tilbyr gratis skolegang til alle. Vi jobber aktivt for å finne skoleplass, lærlingplass og
arbeidsplass til alle. Fordi vi er likestilt. Vi har et godt apparat for å hjelpe arbeidsløse ut i
arbeid.
I Sandefjord lever vi det gode liv fordi..
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Alle målene har blitt nådd. Fordi mat har blitt billigere.
Sandefjord er et bærekraftig samfunn fordi..
Vi tenker på andre. Vi tenker på miljøet. Alle har blitt bevisste sin rolle. Folk har blitt mer
kreative og kommer med løsninger og innspill.
I Sandefjord lykkes vi fordi..
Vi har mye flaks. Alle har utdanning. Vi har like, og gode, muligheter. Fordi vi vokser og
etablerer flere bedrifter enn andre kommuner.

4.Breidablikk ungdomsskole
4.1 Elevrådet er mest opptatt av:





Å gjøre Sandefjord til en levende by hele året
Aktiviteter etter gratisprinsippet, gjerne med dugnad (tenker mest for ungdommer fra
16-18 år)
Kollektivtransport i kommunen. Det går buss en gang i døgnet om man bor utenfor
Sandefjord by. Dette lager ikke en samlet by.
Visjonen bør være spenstig, de synes Breidablikk sin er fin.

5. Andebu ungdomsskole
5.1 Spørsmål fra elevrådet:










Hva kan fylkessammenslåingen få å si for innbyggerne i kommunen?
Er det mulig å få til bedre og billigere kollektivtrafikk til Andebu?
Hvor mye ønsker politikerne å satse på skole. Både lærere og materielle ting?
Hva ønsker kommunen å utvikle i Andebu sentrum ?
 Vi tenker på sentrumsjordet mellom herredshuset og Møylandsenteret.
Ungdommen i Andebu er opptatt av å få forbedret kollektivtransporten. Det går for
få busser og det koster mye. Dersom du ikke tar den bussen som går, må du vente
minst 2 timer på neste. Det er vanskeligere å komme med buss til Sandefjord enn til
Tønsberg. Skoleskyss til vidergående skoler medfører ofte flere timer med buss hver
dag.
Elevene ved Andebu ungdomsskole ønsker seg ny sykkelparkering. Det er også behov
for sykkelparkering i sentrum.
I disse varme junidagene er ungdommene opptatt av badeplasser. De mener det bør
gjøres forbedringer på disse, særlig på Askjemvannet.
Hvordan vil kommunen tilrettelegge for at kan bo og jobbe i Andebu?

6. Stokke ungdomsskole
6.1 Visjoner:
Trygghet: Å ikke være redd for at det skal skje deg noe. Ikke være redd. Ha et trygt hjem. Ha
en trygg skole. At man ikke går rundt og bekymrer seg.
Muligheter for alle: Alle blir sett, hørt og inkludert uansett kjønn, religion og seksualitet. Alle
har skolegang, får gått i barnehage og at det er plass på sykehus og eldrehjem. At alle har
like muligheter; idrett, skole, mat, barnehage, jobb, penger og bolig.
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Sammen: Ingen skal ekskluderes i samfunnet. Samhold og samarbeid i ulike former. Alle er
like og sammen om ting, ingen utestenges fra samfunnet.
Trivsel: At man ikke skal grue seg til jobb, skole, barnehage osv. At man kan være seg selv.
Føle at man er med. Føle seg trygg med venner, ikke utestenge, like muligheter for alle.
Familie.
Det gode liv: At man ikke skal grue seg til jobb, skole, barnehage osv. Lykke. Trygg familie,
hus, seng, mat og drikke. Trygt samfunn.
Bærekraftig samfunn: Miljøbevisste innbyggere, ingen hærverk, bedre kollektiv transport.
Fokus på resirkulering. Fokus på naturen. Alle hjelper til. Ta med egen pose til butikken. Ikke
frukt i pose i butikken. Mindre plast.
Lykkes: At alle kan få mulighet til å utdanne seg og skaffe nok inntekt for seg selv og sine
behov.

6.2 Hvordan har vi det i 2031








Vi trives fordi vi ikke trenger å være redd for noe. Fordi vi har et godt samfunn, der
man kan få en sjanse. Fordi vi har mindre forsøpling. Gode arbeidsforhold inne i
klasserom og på arbeidsplasser. Fordi vi har utviklet enda bedre teknologi.
Vi er trygge fordi vi ikke gruer oss til jobb, skole, barnehage osv. Vi har politi, sykehus
og brannstasjon i nærheten. Fordi vi har bra utdanningstilbud og gode veier. Fordi vi
har mindre mobbing og trakassering.
Vi løfter sammen fordi ingen ekskluderes. Innbyggerne blir enige om de viktigste
tingene som må løftes frem. Fordi alle jobber sammen mot samme mål.
Vi har muligheter for alle fordi alle blir sett, hørt og inkludert uansett bakgrunn,
kjønn, religion og seksualitet. Fordi vi anser alle som likeverdige. Alle har det bra, har
det de trenger og alle har de samme mulighetene.
Vi lever det gode liv fordi alle blir sett, hørt og inkludert uansett bakgrunn, kjønn,
religion og seksualitet. Fordi det er godt utdanningstilbud. Trygt samfunn, skole,
familie og idrett.
Vi har et bærekraftig samfunn fordi vi har miljøbevisste innbyggere og bra kollektiv
transport. Vi sorterer søppel og alle vet hva som skal til for å ta vare på naturen.
Vi lykkes fordi vi har gode utdanningstilbud og alle får gå på skole.

7. Oppsummering etter møte med ordfører, 6.juni 2018
Rapport fra medvirkningsmøte med elevrådene 05.06. 2018, Sandefjord rådhus kl. 12.00 –
13.30., møterom 4
Gjennomføringsenhet: Seksjon Strategi og Samfunn og kommunalområde Oppvekst og
kunnskap.

7.1 Innledning
Ordfører ønsket velkommen til de totalt 17 elevrådsrepresentantene. Alle ungdomsskolene
var representert. Ordfører la vekt på viktigheten av at ungdommen ble hørt i
kommuneplanprosessen og takket for alle innspillene elevrådene hadde kommet med på
forhånd – oppsummert i «Innspill til kommuneplanen fra elevrådene i Sandefjordskolen».
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7.2 Presentasjonsrunde.
Leder av seksjon Strategi og Samfunn, Eirin Farmen, ga en kort orientering om
kommuneplanen, dens funksjon og i hvilket prosessledd planen nå er i. Farmen disponerer
midler innenfor prosjektet «Nærmiljø i et folkehelsepersektiv» hvor sosiale møteplasser for
barn og unge har fokus. På bakgrunn av den erfaring kommunen innhenter ved slike
prosesser og tiden som er benyttet, ble det informert om at 2000,- vil bli utdelt til hver av
ungdomsskolene, som skolene i samråd med elevrådene kan benytte fritt.
Solveig Helgesen Wegger, seksjonsleder for skole ga en orientering om hvordan
ungdomsskolene var blitt utfordret på å gi innspill til kommuneplanen, og anerkjente
elevenes arbeid. Deretter utviklet hun en dialog med elevene om hvordan de hadde utført
oppdraget. Alle ungdomsskolene uttalte seg. Stikkord fra tilbakemeldingene var; spennende
og lærerikt arbeid, det var demokrati utviklende, lange diskusjoner – men enighet til slutt. Av
tema de hadde drøftet var: flere «uorganiserte» aktivitetsmuligheter, bedre kollektivtilbud –
særlig mellom Andebu/ Stokke og Sandefjord sentrum, en bykjerne (badeparken) som var
trygg/ rusfri, flere tilbud til unge under 18 i bysentrene. De viste for øvrig til sine innsendte
forslag.
Elevrådsrepresentantene ble så aktivert i et prioriteringsarbeid, ledet av Ivar Ramberg fra
Strategi og Samfunn. Elevene var ordnet i tre grupper som var sammensatt med èn
representant fra hver av de 6 ungdomsskolene. Gruppearbeidet tok utgangspunkt i elevenes
innsendte forslag til «Hvordan har vi det i 2031?». Gruppene fikk først i oppdrag å gruppere
de 47 innsendte ideene i temabunker. Deretter skulle de prioritere forslagene innenfor de
enkelte temaene. Kontaktlærer for elevrådene ved ungdomsskolene, var bordverter.

7.3 Resultatet fra gruppearbeidet:
Hvordan har vi det i 2031(elevenes prioritering)?
Tema: Trygghet
1. Vi har et trygt samfunn – skole, familie og idrett
2. Alle barna har en voksen å forholde seg til (foreldre, fosterforeldre)
3. Vi trives fordi vi ikke trenger å være redd for noe og ikke gruer oss til å gå i
barnehage, skole eller jobb. Vi har mindre terrorisme rundt oss.
Tema: Fellesskap
1. Vi løfter sammen fordi ingen ekskluderes. Innbyggerne blir enige om de viktigste
tingene som må løftes frem. Alle jobber sammen mot de samme mål.
2. Folk har blitt mer kreative og kommer med løsninger og innspill
3. Folk deltar i fellesskapet. Vi er ikke sterke nok alene.
Tema: Bærekraftig samfunn
1. Vi har et bærekraftig samfunn fordi vi er miljøbevisste innbyggere og har bra
kollektivtransport
2. Vi sorterer søppel og alle vet hva som skal til for å ta vare på naturen
3. Vi har mindre forsøpling og tenker på miljøet
Tema: Byutvikling/ transport
1. Kollektivtransport i kommunen – bedre og billigere kollektivtrafikk
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2. Vi har gode veier og nye og bedre sykkelparkeringer
3. Vi har politi, sykehus og brannstasjon i nærheten
Tema: Utdanning
1. Vi har et bra og godt utdanningstilbud og lykkes fordi alle får gå gratis på skole
2. Vi jobber aktivt for å finne skoleplass, lærlingeplass og arbeidsplass til alle. Alle kan få
utdanning.
3. Vi har gode arbeidsforhold inne i klasserom og på arbeidsplasser
Tema: Sosial trivsel
1. Vi lever det gode liv fordi alle blir sett, hørt og inkludert uansett bakgrunn, kjønn,
religion og seksualitet. Vi anser alle som likeverdige, likestilt og alle har de samme
mulighetene
2. Narkotikaproblematikken er utryddet
3. Aktiviteter etter gratisprinsippet, gjerne med dugnad (tenker mest for ungdommer
fra 16 – 18 år)
Tema: Næring
1. Vi vokser og etablerer flere bedrifter enn andre kommuner
2. Vi har utviklet enda bedre teknologi
3. Vi har et godt apparat for å hjelpe arbeidsløse ut i arbeid

7.4 Spørsmål og svar fra Ordfører.
Ordfører svarte opp følgende spørsmål;
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Hva er viktigste satsningsområder for barn og unge i kommuneplan?
Har vi Bystrand i 2031?
Mulig å få til flere aktiviteter for barn og unge?
Alle skal være velkommen i badeparken, er det mulig å fjerne alt av rusmidler der?






Mulig med miljøarbeider på Andebu u-skole?
Kildesortering i offentligheten, er det noe som kan gjøres? for eksempel oppfordre
kjøpesentrene til å ha bedre kildesortering?
Ny visjon for Sandefjord, ville det vært mulig å gjøre den kort og for alle, slik at alle i
Sandefjord kjenner den?
Det er behov for volleyballbane i badeparken, generelt et behov for flere
volleyballbaner i Sandefjord

7.5 Tilbakemeldinger fra elevene
Møtet ble avsluttet ved at elevene kunne gi tilbakemeldinger på post- it lapper.
Tilbakemeldingene var: veldig fint møte – gruppearbeidet var en god ide, flott opplegg, fin
måte og inkludere skolene og ungdom, bra initiativ, fint at Sandefjord inviterer ungdommer
til diskusjon, fine svar fra Ordfører, moro og lærerikt, nyttig for å få frem elevstemmer, god
arbeidsprosess – godt ledet, samarbeid lønner seg, vis i etterkant at dere hører på
ungdommen.
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