Ørnes, 16. oktober 2017

Barn og unges stemme i Meløy
– med fokus på nærområdene til Ørnes og Enga skoler
Bakgrunn
I Meløy er det ti kretser med stor dugnadsånd. Grunnet industrikrisen i Glomfjord har det i
perioden 2012 til 2015 vært en nedgang i folketallet. Kommunen satser på bolyst og nye
arbeidsplasser. I kartleggingen «Vårres unga, vårres framtid» høsten 2015, ser vi tydelig at vi
bør bli bedre på barn og unges medbestemmelse. Medvirkning fra barn og unge i
planprosesser har vi ikke gode nok systemer for. Det er en høyere andel Meløyungdom som
rapporterer depressive symptomer og ensomhet enn landet for øvrig (Ungdata, 2015). Det er
en lavere andel Meløyungdom som er fornøyd med sitt lokalsamfunn (Ungdata, 2015). Et av
hovedmålene i kommuneplanen er: «Barn og unge skal ha trygge, allsidige og utviklende
oppvekstsvilkår i sine nærmiljø, i skoler og barnehager».
Problemstilling: Hvordan sikre reell medvirkning fra barn og unge slik at det skapes
stedsutvikling og gode nærmiljø i tråd med de unges behov for trivsel og økt livskvalitet?
Formål: Barn og unge i Meløy ser nytteverdi av å engasjere seg i sitt lokalsamfunn.
Punkter som utdyper hva som skal oppnås med formålet:
1. Barn og unge har fått kunnskap om planlegging og metoder for medvirkning
2. Barn og unge har fått interesser for å delta i samfunnsplanlegging
3. Barn og unge har fått kunnskap om kommunens plansystemer og
beslutningsprosesser
4. Barn og unges medvirkning er en del av kommunens plansystem/planretningslinjer
5. Voksne er bevisst betydningen av barn og unges medvirkning

Dette skal være oppnådd når prosjektet er ferdig:
Fase 1
1. Egnede metoder/verktøy for barn og unges medvirkning er testet ut.
2. Elever ved to skoler i Meløy har utviklet handlingsprogram med tiltaksplan for 2018-2021 for
skolenes nærområder.
Fase 2
3. Handlingsprogram med tiltaksplan for 2018-2021 er presentert for
kommuneadministrasjonen og vedtatt i kommunestyret som retningsgivende for utviklingen
av nærmiljøet ved skolene.
4. Minst et tiltak per skole i elevenes handlingsprogram for skolenes nærområder er
gjennomført i løpet av 2018.

Målgrupper: elever ved Enga skole (1.-10.trinn), elever ved Ørnes skole (ungdomsskole),
lokalbefolkning
Metoder: videointervju, kartlegging av uteområdet, gjestebud, stand på lokalbutikken,
innbyggerundesøkelse og fokusdag (prosjekt MED ungdom i fokus)
Tiltak: elevene utvikler planer for skolenes uteområder
Samarbeidsparter lokalt: foreldreutvalget ved skolene, lokale bedrifter, lag og foreninger
Figur 2: Oversikt over ulike aktører i prosjektet

