Alder
30
Et sted å bo som...
Barnehager som...
Skoler som...
Fritid som...
Helsetjenester og -tilbud som...
Psykiatrisk sykepleiere i kommunen, som sitter med kunnskap om spiseforsyrrelser
da dette er et økende problem blant barn og ungdom. Viktig å forebygge tidlig for å
kunne hjelpe i tidlig fase da dette er en sykdom som raskt forverres om man ikke blir
fanget opp tidlig. Feks en psykiatrisk sykepleier som holder til på helsestasjonen,
men som reiser rundt på skoler og har samtaler individuelt, men også i grupper.
Annet
Ingrid Moe Knudsen er psykiatrisk sykepleier og jobber for tiden på Enhet på
spiseforstyrrelser på Gjøvik og kunne tenke seg jobb i kommunen. Har også tatt kurs
i Kropp og selvfølelse på RASP på Ullevål. Som et lite tips 😄😄
8. aug 2020 kl. 12:56
Alder
27
Et sted å bo som...
Barnehager som...
Skoler som...
Fritid som...
Helsetjenester og -tilbud som...
Det burde vært et tilbud i kommunen for en psykiatrisk sykepleier som sitter på
kunnskap om spiseforstyrrelser blant unge, da dette er et økende problem.
Annet
8. aug 2020 kl. 16:02
Alder
59
Et sted å bo som...
Barnehager som...
Skoler som...
Har forskjellige yrkesgrupper tilknyttet skolene. Da mange unge i dag sliter med
forskjellige problemer.
Fritid som...
Helsetjenester og -tilbud som...
Psykiatrisk sykepleier rettet mot barn og ungdom som sliter med f. eks
spiseforstyrrelser.

Annet
Godt tilbud til eldre som ikke trenger sykehjemsplass, men som kanskje trenger noen
å spise mat sammen med., og som er ensomme.
8. aug 2020 kl. 16:17
Alder
33
Et sted å bo som...
Har et rikt tilbud til barn og unge, samt flere arbeidsplasser
Barnehager som...
Har god bemanning, trygt og godt miljø
Skoler som...
Holder høy faglig og sosial kvalitet. Gjerne færre skoler med sterkere fagmiljøer
Fritid som...
Har variert tilbud til barn i alle aldere
Helsetjenester og -tilbud som...
Dekker alle områder av psykisk helse, spesielt mangler kommunen kunnskap om
spiseforstyrrelser
Annet
Kommunen kan ikke beholde antallet skoler som er i dag og samtidig kutte skolenes
budsjett, det går ikke opp!
8. aug 2020 kl. 16:28
Alder
38
Et sted å bo som...
Barnehager som...
Skoler som...
Fritid som...
Helsetjenester og -tilbud som...
Psykiatrisk helsearbeider, med god kunnskap om spiseforstyrrelser, som kunne
fanget opp dette på et tidlig stadie, da dette er et stadig økende problem blandt unge.
Annet
8. aug 2020 kl. 16:35
Alder
30
Et sted å bo som...
Oppleves trygt og inkluderende
Barnehager som...
Har høy voksentetthet, trygghet og rom for å skape opplevelser
Skoler som...

Fritid som...
Helsetjenester og -tilbud som...
Har god tilgjengelighet og kompetanse på barn og unge. God oppfølging av nybakte
mødre og barna deres, både fysisk og psykisk. Kompetanse på unge og ungdom,
f.eks. Knyttet til
Annet
8. aug 2020 kl. 16:51
Alder
64
Et sted å bo som...
Trygghet og dekker sosiale behov.
Barnehager som...
tillater at barn er barn. Viktig med lek og trygghet fremfor byråkrati og alskens
årsplaner.
Skoler som...
Gir trygghet og godt læremiljø for alle typer elever. Viktig med god mental omsorg, da
det er stadig flere barn som sliter psykisk.
Fritid som...
gir godt med fysisk aktivitet.
Helsetjenester og -tilbud som...
Viktig med god mental omsorg, da det er stadig flere barn som sliter psykisk med
forskjellige problemer, f.eks. spiseforstyrrelser.
Annet
Redusere byråkratiet, slik at skolens ansatte kan bruke tiden sin på elevene.
8. aug 2020 kl. 17:40
Alder
31
Et sted å bo som...
Barnehager som...
Skoler som...
Fritid som...
Helsetjenester og -tilbud som...
Som har nok ressurser til at de som jobber med helse kan få nok tid til å gjøre en god
jobb, som har god tilgjengelighet og som har kompetanse på både fysisk og psykisk
helse. Blant annet bør barn pH
Annet
8. aug 2020 kl. 18:30

Alder
31
Et sted å bo som...
Barnehager som...
Skoler som...
Fritid som...
Helsetjenester og -tilbud som...
Har god kompetanse på psykisk helse blant barn, unge og nybakte foreldre og
familier. F.eks bør nybakte mødre følges tettere opp, kompetanse på f.eks mobbing
og spiseforstyrrelser er viktig da dette er aktuelle problemstillinger. Helsepersonell
mer større kompetanse på det psykiske vil være viktig, f.eks psykiatriske sykepleiere.
Annet
8. aug 2020 kl. 18:33
Alder
25
Et sted å bo som...
Tenker på alle innbyggerne sine
Barnehager som...
Har tid til hvert barn, og som ser hvert barn.
Skoler som...
Har nok bemanning slik at ulike vansker kommer frem fortere slik at barna får hjelp
før det er for sent. Det er essensielt med nok bemanning, og du trenger folk fra alle
yrkesgrupper. Barneskolene må samarbeide mer med ungdomsskolene. Det er for
sent at vansker/problemer først blir tatt tak i på u-skolen. Nedbemanningen må slutte.
Du er faktisk nødt til å prioritere GOD OPPVEKST for å være en oppvekstkommune,
og da gjelder det å ha nok folk i skole og barnehage som er kompetente.
Fritid som...
Er for alle, ikke bare majoriteten. Det må også opplyses bedre på skolene hvilke
tilbud kommunen faktisk har å tilby. Mange som ikke vet dette
Helsetjenester og -tilbud som...
Tilbud for alle, og som faktisk er interessert i å hjelpe det. Bli tatt på alvor
Annet
Nødt til å forbedre kollektiv transport med tanke på barn og ungdom. Alt for dårlig i
dag.
11. aug 2020 kl. 7:14
Alder
39
Et sted å bo som...
er nært naturen og kulturlandskapet. Som har gode og vedlikeholdte gang og
sykkelveier. Fellesområder, parker og kulturtilbud.
Barnehager som...

tilbyr sunn og god mat lagd fra bunnen. Fokus på lokale råvarer og nærhet til
landbruket og lokalmiljøet vårt.
Skoler som...
sammarbeider godt med lokale bedrifter og jordbrukere slik at ungene våre lærer om
lokalmiljøet sitt og lærer å ta vare på bygda vår.
Fritid som...
er aktiv
Helsetjenester og -tilbud som...
holder høy kvalitet.
Annet
11. aug 2020 kl. 8:56
Alder
63
Et sted å bo som...
Test
Barnehager som...
Test
Skoler som...
Test
Fritid som...
Test
Helsetjenester og -tilbud som...
Test
Annet
Test
12. aug 2020 kl. 10:40
Alder
65
Et sted å bo som...
Test
Barnehager som...
Test
Skoler som...
Test
Fritid som...
Test
Helsetjenester og -tilbud som...
Test
Annet
Test

12. aug 2020 kl. 10:48
Alder
51
Et sted å bo som...
Barnehager som...
Skoler som...
Fritid som...
Helsetjenester og -tilbud som...
Kommunen hadde hatt behov for psykiatrisk sykepleier med kunnskap til
spiseforstyrrelsen. Dette er viktig å satse på.
Annet
13. aug 2020 kl. 21:08
Alder
34
Et sted å bo som...
Er trygt og tar vare på sine innbyggere.
Barnehager som...
Prioriteres, slik at voksentetthet/bemanning gir barna en trygg hverdag.
Skoler som...
Prioriteres, slik at bemanning og ressurser legger til rette for et godt og trygt miljø å
lære i.
Fritid som...
Gir gode muligheter til å være aktiv og trives uansett økonomi.
Helsetjenester og -tilbud som...
Annet
17. aug 2020 kl. 11:33
Alder
31
Et sted å bo som...
Barnehager som...
Skoler som...
Fritid som...
Helsetjenester og -tilbud som...
Annet
19. aug 2020 kl. 11:52

Alder
34
Et sted å bo som...
har mange jobb muligheter for forskjellige jobber.
Barnehager som...
forsto barn som hadde vanskeligheter
Skoler som...
har ikke narkotika problemer.
Fritid som...
teater,kino, vannpark og lekeland.
Helsetjenester og -tilbud som...
sykehus muligheter.
Annet
19. aug 2020 kl. 12:07
Alder
31
Et sted å bo som...
Som har mange språk kaffe mulighet og kjøpesenter.
Barnehager som...
hjelper barn for å lære norsk som er innvandrere.
Skoler som...
har ikke narkotika problemer.
Fritid som...
lekeland og vannpark.
Helsetjenester og -tilbud som...
sykehus muligheter.
Annet
mer busstida og bussruta muligheter.
19. aug 2020 kl. 12:08
Alder
39
Et sted å bo som...
Fornøyelsespark- Buss for alle dager-for eksempel har Skreia ikke buss på lørdager
og søndager
Barnehager som...
Musikktrening-standard lekeapparaterSkoler som...
Serveringbuffe.
Fritid som...
Bowling i alle byer-

Helsetjenester og -tilbud som...
Offentlig Toalett
Annet
fjellklatring
19. aug 2020 kl. 12:09
Alder
33
Et sted å bo som...
buss til helgene,
Barnehager som...
musikktrening,svømmertrening.
Skoler som...
naturtur(alle barn trenger å lære seg å leve i naturen som heter overlevelse i
naturen...
Fritid som...
flere lekeplasser for barn.kulturhus i alle byer. f.ek skreia.lena...bibliotek til f.ek skreia
Helsetjenester og -tilbud som...
Annet
19. aug 2020 kl. 12:10
Alder
50
Et sted å bo som...
har gode nærmiljøer hvor alle får brukt sine ressurser.
Barnehager som...
gir trygge barn, ansatte som tenker nytt og er fornøyde, tar nærmiljøet i bruk så det
blir generasjonsmøter
Skoler som...
er store nok til et miljø og læring for alle
Fritid som...
ikke er avhengig av hvilke økonomiske situasjon du er i, samhandler på tid så de ikke
må konkurrere med hverandre. Likelydende aktiviteter samarbeider - ikke
konkurere,ung engasjerer seg i og driver selv med hjelp av voksne
Helsetjenester og -tilbud som...
er i tråd med behov, mer åpenhet i institusjoner, ansatte som er fornøyd og vet hva
de skal fortelle hvem
Annet
20. aug 2020 kl. 8:36

Alder
37
Et sted å bo som...
Har bussforbindelser
Barnehager som...
Tilbyr vask og tørk av klær og inneholder hviletid ila dagen.
Skoler som...
Har fritidsaktivitet integrert. F eks en buss som går til musikkskolen/ korps/
idrettshaller etc
Fritid som...
Er fri
Helsetjenester og -tilbud som...
Annet
20. aug 2020 kl. 22:09
Alder
34
Et sted å bo som...
Barnehager som...
Skoler som...
Legger til rette for fysisk aktivitet i skoletiden. HOPP studien (
https://www.kristiania.no/aktuelt/2018/05/resultater-fra-hopp-prosjektet-publisert-iscandinavian-journal-of-public-health/ ) viser at barn lærer bedre og har større sjanse
for å unngå livsstilssykdommer i voksen alder.
Fritid som...
Helsetjenester og -tilbud som...
Annet
23. aug 2020 kl. 23:20
Alder
37
Et sted å bo som...
...legger til rette for at barnefamilier både flytter til kommunen og blir boende.
Barnehager som...
Skoler som...
Fritid som...
Helsetjenester og -tilbud som...
Annet
SFO-tilbudet i Østre Toten er for dårlig og lite fleksibelt. Både da det gjelder
gradering og tilbud i vinter- og høstferie. Vi ønsker sfo-tilbud i ferier på den lokale
skolen, i tillegg bør det være mulig at vi betaler for 11mnd SFO (ikke 10 som i dag)
og at ferier i inkludert. Da vil det også være mulig med en større grad av fleksibilitet

på bruk av SFO i hverdagen. Dette utføres i nabokommuner og bør også være mulig
å få til i vår kommune.
27. aug 2020 kl. 10:48
Alder
41
Et sted å bo som...
Er trygt og inkluderende
Barnehager som...
Gir trygge barn
Skoler som...
Fritid som...
Har et bredt tilbud for alle
Helsetjenester og -tilbud som...
Er tilgjengelig når du trenger det
Annet
Vi trenger et nytt svømmeanlegg på Østre Toten.
27. aug 2020 kl. 10:53
Alder
38
Et sted å bo som...
kommunen velger å satse på, og utvikle, for å trygge barnehager og skoler. Bygg ut,
og etabler flere boliger ute i distriktene - ikke bare Lena!
Barnehager som...
har engasjerte ansatte, ser barna, har nok bemanning pr barn over og under 3 år.
Oppdaterte lokaler både inne og uteområder.
Skoler som...
tør å tenke nytt - har nok uteområde å utfolde seg på. Ha oppdaterte ute og
inneområder. Har systemer for foreldrene som gjør det enkelt å få med all
informasjon (For eksempel VISMA sin app som ØTK ikke har kjøpt inn). Og for guds
skyld- få på plass en god løsning for SFO! ØTK har Norges dårligste og dyreste
tilbud på SFO!
Fritid som...
kan tilpasses bedre ute i distriktene (Totenvika, Kolbu, Nordlia) Få i gang
fritidsklubber, ballbinger, Tufte-parker til barn og unge.
Helsetjenester og -tilbud som...
Annet
27. aug 2020 kl. 10:54

Alder
41
Et sted å bo som...
Barnehager som...
Skoler som...
Fritid som...
Helsetjenester og -tilbud som...
Annet
Vi trenger svømmeanlegg med langt nok basseng for svømming Det er virkelig behov
for kolonihage som barnehager, skoler kan benytte seg av. Vi er jo en
landbrukskommune. Kapp klubben må gjenoppstå- ungdommene trenger en kul
plass å møtes året rundt. Ønsker også en lekepark/ uteområde ala skateparken hvor
vi kan møted
27. aug 2020 kl. 10:57
Alder
46
Et sted å bo som...
er inkluderende, trygt og med fokus på deltagelse og utvikling.
Barnehager som...
Er fleksible, med god kvalitet, tett bemanning, tidlig innsats og bra samarbeid med
flere instanser. Fortsette med gode overganger mellom barnehage og skole.
Barnehagene må få beholde sin egenart og ikke bli like alle. Barnehagene må
involveres i avgjørelser som tas på deres vegne.
Skoler som...
Er flinke til å tilrettelegge livsmestring som individ og i gruppe. Fremadrettet. Vekt på
å formidle kunnskap på ulike vis. Bedre tilrettelagt for gutter. Skoler som har rammer
slik at de kan bruke nærmiljøet flittigere. Høy kompetanse
Fritid som...
Mer tilbud til unge i alderen 12 - 20 som ikke driver med idrett. Møteplasser for
motorintereserte. Bussforbindelser som gjør det mulig for innbyggerene i Østre Toten
å nytte seg av natur, kulturelle møtesteder og andre aktiviteter.
Helsetjenester og -tilbud som...
Nært og godt tilbud. Lavterskel tilbud til nybakte foreldre og foreldre til ungdom.
Annet
27. aug 2020 kl. 12:21
Alder
40
Et sted å bo som...
Er trygt
Barnehager som...
Lar barn være barn, der leken står i sentrum, der det er mange nok voksne.

Skoler som...
Har nok voksne på jobb. Som ser hver enkelt elev og som evner å tilpasse
opplæringen slik at alle elever kan lære og trives. Det bør vurderes om en kan drive
SFO på en litt annen måte. Vi betaler like mye for SFO som en barnehageplass,
innhold, bemanning og tilbud bør gjenspeile dette! Alle bør ha mulighet til å ha
sommer SFO på sin lokale skole. Ganske sikkert at flere ville benyttet seg av tilbudet
dersom det var slik. Mange barn med spesielle behov synes det er vanskelig å
forholde seg til nye steder og mennesker og trenger god til på tilpasning.
Førsteklassinger bør også få bli kjent på sin SFO før skolen starter. SFO-tilbudet bør
være såpass fleksibelt at det kan ta hensyn til f.eks turnusarbeid.
Fritid som...
Har et tilbud til alle. Som setter kulturaktiviteter like høyt som idrettsaktiviteter, Som
ikke glemmer at barn er barn. Som aksepterer at skole fortsatt er viktigst.
Helsetjenester og -tilbud som...
Annet
27. aug 2020 kl. 12:29
Alder
40
Et sted å bo som...
Barnehager som...
Skoler som...
Har sosialfaglig personell som jobber sammen med det pedagogiske personalet mot
å gi alle barn en trygg og lærerik hverdag som kan ruste dem for et krevende
voksenliv!
Fritid som...
Helsetjenester og -tilbud som...
Annet
27. aug 2020 kl. 21:54
Alder
34
Et sted å bo som...
man er stolt av!
Barnehager som...
gir godt tilbud med forutsigbar økonomi.
Skoler som...
gir elevene en variert og lærerik hverdag.
Fritid som...
har tilbud til barn med forskjellig interresser
Helsetjenester og -tilbud som...
er tilgjengelige der folk bor.
Annet

28. aug 2020 kl. 9:31
Alder
29
Et sted å bo som...
Føles trygt . Med bla. gatelys
Barnehager som...
Har få barn pr pedagog
Skoler som...
Har kvalifiserte lærere
Fritid som...
Er rimelig til at alle kan delta
Helsetjenester og -tilbud som...
Har tid til pasientene sine
Annet
28. aug 2020 kl. 9:56
Alder
40
Et sted å bo som...
Skal være en trygg plass, raskt tilgang på lege, politi, at man får hjelp når man
trenger det, et sted som slår hardt ned på kriminalitet, råkjøring, bruk av mobil i bilen,
et sted som tarvarepå de eldre på en verdig måte, med gode tilbud og aktiviteter
også for den eldre garde.
Barnehager som...
har masse fine tilbud/muligheter for utetid, aktiviteter, turer, og oppfølging av hvert
enkelt barn. God informasjon, dedikerte ansatte som ønsker å gjøre litt ekstra for at
barna skal ha det bra.
Skoler som...
Har gode lærere og voksne som ser barna og tørr å bry seg, uteområder for lek,
gjerne forskjellige balansemuligheter, steder å sitte, andre aktiviteter, eget
mobbeombud som aktivt jobber mot mobbing
Fritid som...
Sang, musikk, svømming, turn, allidrett, speidergrupper. Aktiviteter som alle barn kan
finne seg til rette, alt trenger ikke være konkurransebasert eller lagidrett.
Helsetjenester og -tilbud som...
Logoped for de som har behov for dette, gode fastleger som kan godt norsk,
fritidsparker/lekeparker, teaterforestillinger, bokkvelder og bibliotek,
Annet
Opplyste gater for tryggere høst og vinterkvelder. Et godt kollektiv tilbud.
28. aug 2020 kl. 10:35
Alder
25

Et sted å bo som...
Det er trykt og vennskapelig
Barnehager som...
Er små og trygge. Gjerne flere gårdsbarnehager ol.
Skoler som...
Er små og trygge der elevene blir sett og mobbing blir oppdaget tidlig og gjort noe
med.
Fritid som...
Har mange tilbud til barn og unge. Som dansing, fotball, dans osv. Kafeer og andre
butikker for voksende
Helsetjenester og -tilbud som...
Som det er nå i dag. Folk som følger nøye opp er hyggelige osv
Annet
28. aug 2020 kl. 12:31
Alder
42
Et sted å bo som...
Er trygt og gidt
Barnehager som...
Ser den enkelte og dekker individuelle behov og bygger opp under den enkeltes
ressurser og styrker
Skoler som...
Ivaretar hver enkelt elev og beskytter de som er sårbare mot mobbing, utestenging
mm. At også de som har utfordringer blir verdsatt og fremhevet som likeverdige med
de andre og for muligheter til å utvikle egne evner på sitt nivå
Fritid som...
Har et variert tilbud der alle kan finne noe å delta på
Helsetjenester og -tilbud som...
Er koordinerte og ser hele mennesket. Fokus på det psykososiale!!!
Annet
28. aug 2020 kl. 12:40
Alder
34
Et sted å bo som...
Barnehager som...
Skoler som...
Har en skolestruktur med et tak på ca 200 elever pr skole. Noe større enn dette bør
ikke skolene bli for å sikre et godt arbeidsmiljø og miljø for elevene. Dette må tas i
betraktning når den nye skolestrukturen skal utarbeides.
Fritid som...

Helsetjenester og -tilbud som...
Annet
28. aug 2020 kl. 12:41
Alder
42
Et sted å bo som...
Skaper tilhørighet, er trygt og har fysiske og psykiske behov
Barnehager som...
Ligger tett der vi bor, med nok voksne
Skoler som...
Er trygge, god plass til elever. Nok lærere og medhjelpere. Tilrettelagt til mer fysisk
aktivitet og tilrettelagt til hjelp psykisk når elevene eller helle klassen trenger det.
Fritid som...
Klubb der ungdommen samles, tilrettelagt fritidssysler. Ungdomsarbeidere til å bære
tilstede. Tilrettelagt til mer fysisk aktivitet i nærmiljøet.
Helsetjenester og -tilbud som...
Når både barn og voksne
Annet
Tilrettelagt mer barn og ungdomsarbeid ikke bare innen for idrett. Men et møte sted
etter skoletid,kveldstid og evt helg
28. aug 2020 kl. 13:06
Alder
27
Et sted å bo som...
Barnehager som...
Har nok ansatte, både lærere og fagarbeidere
Skoler som...
som har nok ansatte, både lærere og fagarbeidere.
Fritid som...
Helsetjenester og -tilbud som...
Annet
28. aug 2020 kl. 14:42
Alder
32
Et sted å bo som...
Har mye og tilby av aktiviteter for barn og ungdom
Barnehager som...
Har god opofølging og mye uteaktiviteter
Skoler som...

Gir barna trygghet og muligheter for å trives godt igjennom læretrinnene
Fritid som...
Helsetjenester og -tilbud som...
Om handler alle. Inkl eldreomsorgen
Annet
28. aug 2020 kl. 14:43
Alder
30
Et sted å bo som...
Barnehager som...
Skoler som...
Fritt skolevalg
Fritid som...
Helsetjenester og -tilbud som...
Annet
28. aug 2020 kl. 14:46
Alder
48
Et sted å bo som...
Man kan ferdes trygt
Barnehager som...
Varer til barna er 7 (6) år.
Skoler som...
Evner å lære bort kunnskap.
Fritid som...
Innebærer drosje hjem fra skolen dersom man må bytte buss.
Helsetjenester og -tilbud som...
Gir tillit til at både gamle og unge får den hjelpen de trenger.
Annet
28. aug 2020 kl. 14:50
Alder
34
Et sted å bo som...
Tar ekstra vare på, og som gir litt ekstra til barn, unge og eldre
Barnehager som...
Er ute i naturen og bruker nærmiljøet
Skoler som...

Gis muligheter til å reise på turer i nærmiljøet og bruke kommunen vi bor i til å kunne
lære om natur, gårdsbruk, dyr, mat osv...
Fritid som...
Er mangfoldig!
Helsetjenester og -tilbud som...
Har fokus på tidlig innsats
Annet
28. aug 2020 kl. 14:51
Alder
35
Et sted å bo som...
Barnehager som...
Skoler som...
Har sfo som ikke holder stengt 2 måneder om sommeren. Samt høst og vinterferie.
Hoffsvangen er ikke ett alternativ.
Fritid som...
Helsetjenester og -tilbud som...
Annet
28. aug 2020 kl. 15:34
Alder
34
Et sted å bo som...
Barnehager som...
Ny barnehage i Nordlia nå!
Skoler som...
Fritid som...
Helsetjenester og -tilbud som...
Annet
28. aug 2020 kl. 16:29
Alder
47
Et sted å bo som...
Alle betyr noe
Barnehager som...
Skoler som...
Har trygge skoleveier
Fritid som...

Helsetjenester og -tilbud som...
Annet
28. aug 2020 kl. 16:48
Alder
13
Et sted å bo som...
Teten
Barnehager som...
Lena fus
Skoler som...
Hoffsvangen
Fritid som...
Fotball, håndball, svømming, allidrett, turgruppa lensbygda
Helsetjenester og -tilbud som...
Tannlege, legekontor
Annet
Godshuset, Philadelphia, treningssenter, lena "parken"
28. aug 2020 kl. 16:51
Alder
41
Et sted å bo som...
Har et dekkende tilbud for alle aldersgrupper;barnehage, skole, eldreomsorg.
Barnehager som...
Skoler som...
Fritid som...
-idrettsanlegg, fritidsklubb for ungdom, svømmehall, badestrand for innbyggerne
Helsetjenester og -tilbud som...
Bedre fastlegetilbud
Annet
-nærbutikk, gatelys, gangveg
28. aug 2020 kl. 17:11
Alder
35
Et sted å bo som...
Er i tilknytning til barnehage og skole, med trygg skolevei.
Barnehager som...
Har tilstrekkelig med fagpersoner til enhver tid, og som er åpne den tiden folk trenger
de mest.
Skoler som...

Arbeider for at barna skal ha best mulig læringsutbytte. Har fagpersoner til enhver tid
og sørge for trygghet i hverdagen til ungene.
Fritid som...
Gir et bredt utvalg av lavterskel aktiviteter, med avgifter som passer for alle som skal
delta.
Helsetjenester og -tilbud som...
Er tilgjengelig og trygt.
Annet
28. aug 2020 kl. 19:10
Alder
45
Et sted å bo som...
Er trygt.
Barnehager som...
Som har sosialt kompetente, smarte, og veltalende voksne. Dette mangler i enkelte
BHG. De voksne må ha evne til å skape gode relasjoner til hvert enkelt barn. Ikke
være avvisende!. De må lære at barn har forskjellig personlighet. Et personal som
helst har vært utenfor kommune grensen . Et personal som fokuserer på alle
kulturelle og sportslige aspekter. Fremme kreativitet i form av musikk, kunst, fysiske
utfoldelser, teater osv.
Skoler som...
Det samme som i BHG. Dessverre for mange lærere som ikke har evne til å bygge
gode relasjoner med barn. Ikke bare har sport som hovedtema, kunst og kultur er like
viktig. Å maten i Sfo må bli bedre! Altfor mye smakløs dårlig mat på Sfo. Voksne som
er mer tilstede i friminutter å kan se barna for å forebygge mobbing. Det finnes skoler
hvor det kun har vært 2-3 voksne/assistenter på 200 barn! Skolene må følges opp
mer, må kreve mer fra rektorer og lærere. Lytt til de ansatte, hva kan
kommuneledelse gjøre bedre for å gi de ansatte bedre mulighet til å gjøre
skolehverdagen trygg og en god plass å være.
Fritid som...
Er givende for alle barn. Mer støtte til forskjellige klubber slik at barn fra fattige
familier også kan delta på sport og kulturaktiviteter. Vi har mange barn fra forskjellige
land som dessverre ikke får vært med på fritidsaktiviteter fordi de ikke har råd eller
har mulighet til å bringe sine barn på forskjellige aktiviteter. Leksehjelp til barneskole
elever. Dette kan gjøres via frivillighetssentralen feks. La barna som har foreldre fra
andre land komme på biblioteket, skaff frivillige til å hjelpe til med lekser. Det er de
første årene på barneskole som er viktig.
Helsetjenester og -tilbud som...
Også ser barn. Å som skaffer hjelp når det trengs. Som ikke gir seg hvis de oppdager
at barn blir utsatt for overgrep og vold. Støtte til foreldre som slitet. Hjelp til å finne
hjelp hvis barna sliter.
Annet
Positivt med en slik undersøkelse.
28. aug 2020 kl. 22:04

Alder
34
Et sted å bo som...
Bygger ut fibernett til alle innbyggere.
Barnehager som...
Bygger opp under andre kulturer som resurser.
Skoler som...
Forventer oppfølging hjemme av foresatte
Fritid som...
Tilrettelegger for andre aktiviteter enn fotball, håndball og ski!
Helsetjenester og -tilbud som...
Annet
29. aug 2020 kl. 8:29
Alder
39
Et sted å bo som...
Barnehager som...
Bonderudbakken burde det vært flere av. Tenk voksentetthet og viktigheten med det
ifht psykisk helse.
Skoler som...
har ett godt Sfo tilbud. Opp samler Sfo i ferier er ikke bra for små barn. Dessuten er
Sfo mye dyrere enn nabo kommunene. Vestre Toten har ett mye bedre tilbud der
barnet er i fokus.
Fritid som...
Helsetjenester og -tilbud som...
Annet
29. aug 2020 kl. 9:14
Alder
44
Et sted å bo som...
Barnehager som...
Skoler som...
Mer fleksibel SFO. Tragisk ordning for oss som jobber turnus.
Fritid som...
Helsetjenester og -tilbud som...
Annet
29. aug 2020 kl. 9:58

Alder
50
Et sted å bo som...
Har aktiviteter for å engasjere innbyggerne i alle aldre. Sosiale arenaer for bestemte
aldersgrupper og på tvers av dem. Næringsliv og helsehjelp i nærmiljøet. Trygge
oppvekstvilkår for barn og unge. Interessante og nok trygge arbeidsplasser.
Eldreomsorg som bidrar til en mest mulig innholdsrik, sosial og aktiv alderdom.
Barnehager som...
Bidrar til å utvikle trygge barn som mestrer sosialt liv og blir godt rustet til å møte
skolehverdagen. Nok og rikelig subsidierte barnehageplasser slik at unge voksne kan
delta i arbeidslivet.
Skoler som...
Bidrar til å trygg læring, utvikling, mestring og psykisk robusthet for å fostre trygge
voksne som blir forbilder for neste generasjon. Sørge for innholdsrike skoledager
som omfavner alle og der lærerne er av kompetanse og kvalitet som gir mening i
lærersituasjonen. Lærere bør evalueres og fjernes fra skolevesenet hvis de ikke
bidrar nok til læring, utvikling og mestring blant elevene. Lærere som ikke evner dette
på en tilfredsstillende måte skal ikke få bli i sin stilling som sysselsatt på det
offentliges regning og elevenes bekostning.
Fritid som...
Favner flest mulig, gir frihet i forhold til valg og der kollektivtilbudet blir sett på som en
viktig del av utvikling og frihet for å bidra til mestring. Godt lokalt kollektivtilbud er
viktig for at de unge selvstendig skal kunne engasjere i aktiviteter rundt om i
regionen.
Helsetjenester og -tilbud som...
Er så lokale som mulig og der det opprettes et mobilt tilbud slik at unge enklere kan
kontakte helsesøster og evt. lege. Senke terskelen for at unge tør å ta kontakt med
helsestjenestene. Sørger for at fastleger er oppdaterte i tiden og ikke opptrer med
oven-fra-og-ned-holdning overfor sine pasienter ved å akseptere at Internett ofte blir
brukt av pasienter som kilde til å skaffe seg informasjon om egen helse, og ikke se
dette som en trussel mot egen legerolle men heller som større innsikt til å finne riktig
diagnose raskere.
Annet
Sørge for trygge oppvekstvilkår, utbredt kollektivtilbud, nok næringsliv,
arbeidsplasser, barnehager og skole. Oppfordre til at innbyggerne passer på og har
omsorg for hverandre i hverdagen.
29. aug 2020 kl. 14:11
Alder
35
Et sted å bo som...
finnes arbeids- og boalternativer for alle typer mennesker, uavhengig av kjønn, rase,
opprinnelsesland etc.
Barnehager som...
passer på en riktig emosjonell utviklinget og godt kosthold hos barna.
Skoler som...

tilrettlegger nødvendige tiltak for hver enkel eleven ved behov og har ansatte som er
gode eksempler i modningsalderen til elever.
Fritid som...
tilbringes i flott, ekte naturen. Det er nok.
Helsetjenester og -tilbud som...
ser hvert enkelt menneske som individ med sin egen livshistorie og dermed
helseutfordringer; bør se på mennesker med et holistisk syn.
Annet
29. aug 2020 kl. 15:33
Alder
38
Et sted å bo som...
Har trygge skoleveier. I Totenvika er det 50-sone forbi skolen. Barn må krysse veien.
Mange kjører i 80+ her. Sterkt ønske om fotoboks.
Barnehager som...
Skoler som...
Tilbyr SFO på egen skole, ikke oppsamling på Hoffsvangen. Fører til at man kan ha
ferie sammen, mer familietid og dermed forebyggende for samlivsproblemer og
utbrenthet. I dag kan man knapt ha ferie sammen, da skolene har ferier i 13 uker og
en voksen har 5 ferieuker.
Fritid som...
Helsetjenester og -tilbud som...
Annet
29. aug 2020 kl. 20:23
Alder
43
Et sted å bo som...
Har trygghet i trafikken så ungene kan sykle til venner eller skole. Flere ikkesportslige fritidsaktiviteter i nærheten. Gjerne flere aktiviteter som ikke koster så mye.
Barnehager som...
Har mer fleksibel åpningstid. Mange i østre Toten jobber turnus og skift.
Skoler som...
Ser alle barn. Har flinke lærere. Bruker økonomisk støtte på kommunale skoler og
ikke f.eks Montessori skoler, som kun er interessant for en liten gruppe av
befolkningen.
Fritid som...
Tilbyr flere aktiviteter som ikke er ski eller fotball.
Helsetjenester og -tilbud som...
Flere aktiviteter som ikke koster mye.
Annet

Skoler og lignende må slå ned mye hardere på elever som ikke oppfører seg etter
reglene. Taktikken å stryke slike elever medhårs hjelper ikke og det må snart både
kommunen og samfunnet i øvrig. Respekten for voksne og lærere må komme tilbake.
30. aug 2020 kl. 18:29
Alder
32
Et sted å bo som...
Barnehager som...
Skoler som...
Det må være fritt hvor folk ønsker å gå på skolen. Det er mange som er samlet fra
barnehage og idrettskrets, men som blir splittet ved skolestart.
Fritid som...
Helsetjenester og -tilbud som...
Annet
30. aug 2020 kl. 20:52
Alder
33
Et sted å bo som...
Er trygt og godt. Har gode tilbud i nærheten av der man bor. Som butikk og den
slags.
Barnehager som...
Ser barnet og som vi foreldre kan føle oss trygge på. De må tilby et godt pedagogisk
opplegg.
Skoler som...
Følger opp barna, gir de trygghet og god læring.
Fritid som...
Kommunen må ha en MYE bedre fleksibilitet når det kommer til Sfo. Dette er elendig
per dags dato når man sammenligner nabokommuner. Dagens tilbud setter oss
foreldre i en svært vanskelig situasjon hver eneste ferie..
Helsetjenester og -tilbud som...
Annet
30. aug 2020 kl. 23:42
Alder
48
Et sted å bo som...
Barnehager som...
Skoler som...
Fritid som...

Alle barn må få mulighet til fritidsakt. Dekke utg til de som ikke har bet. evne. Bedre
present. av det som finnes. Tydelig å se at i noen akt er det kun etnisk norske.
Hvorfor det? Utfordring m transport? Sjåfører knyttet til frivillig sentralen brukes i
transport
Helsetjenester og -tilbud som...
Annet
31. aug 2020 kl. 21:30
Alder
16
Et sted å bo som...
Barnehager som...
hjelper barna med å komme videee i livet
Skoler som...
Har gode ansatte som ser elevene både faglig og sosialt, og hjelper dem når det
trengs, og hvor ingen skal føre at de ikke hører til
Fritid som...
Helsetjenester og -tilbud som...
er der folk bor
Annet
Hvis Skreia og Lena ungdomsskole slås sammen bør det bygges ny skole i Lena
sentrum, og en felles barneskole for Totenviken og Stange bør legges i Skreia
sentrum (kanskje der ungdomsskole er idag)
31. aug 2020 kl. 23:08
Alder
40
Et sted å bo som...
Trygg kommune - fortau, fartssonene. Tar vare på lokalsamfunnet. Ikke bare fokus
på Lena, Menlekeplasser/tilholdsste kapp, Skreia, Kolb etc. Ta vare på frIvilligheten
Barnehager som...
Voksentetthet, lokal forankring; jakt, fiske, dyrking etc.
Skoler som...
Kommunen rekrutterer gode engasjerte lærere, skolehage, tilknytning til bygda vår
med landbruk, husdyr og jakt/fiske. Bruk Skreiaparken til skolehage feks. Engasjer
ressurspersoner
Fritid som...
Favner alle, lokal tilknytning - det er der frivilligheten er! Svømmebasseng.
Kommunen som ja kommune til privat iniativ. Like forhold for alle klubber.
Helsetjenester og -tilbud som...
Helsesøstertjeneste fra barnehage til ut grunnskolen.
Annet
LekseHJELP ikke leksetilsyn.

1. sep 2020 kl. 8:40
Alder
37
Et sted å bo som...
et godt nabolag og tilgang til nærskog
Barnehager som...
prioriterer å være ute og la barna prøve selv
Skoler som...
har dyktige lærere som er gode klasseledere, tydelige og gir klare rammer for
elevene
Fritid som...
består av lek med andre barn
Helsetjenester og -tilbud som...
Annet
1. sep 2020 kl. 9:30
Alder
31
Et sted å bo som...
Landlig og med god plass. Lekeplasser for barna på hvert tettsted
Barnehager som...
Har løpende vedlikeholdt godt faglig nivå og økologisk og næringsnett varm mat,
gjerne fra lokale produsenter. Minst 3 måltider inntas her, enormt viktig at det følger
myndighetenes anbefalinger
Skoler som...
Er vedlikeholdt både ute og inne, tilrettelagt for rett antall elever, innehar faglig nivå
fra flere instanser som gir løpende oppfølging, kort vei til «hjelp» for de som faller
utenfor både faglig og sosialt. Dyktige lærere som kurses regelmessig og fokus på
arbeidsmiljø så fravær forblir minimalt.
Fritid som...
Flere skulle hatt tilgang til flotte anlegg som toppen plassen og Karidalen. Bibliotek
med stor åpningstid og variert tilbud til alle aldre. Kino som bygdekinoen, og lokale
idrettslag med variert tilbud til flere nivåer. Barn: fokus på allidrett og mestring.
Helsetjenester og -tilbud som...
Variert og dekke alle grupper, helsestasjon grupper:barselgrupper er veldig bra!
Mange flinke helsearbeidere. Ros til Skreia helsestasjon og fasiliteter og bemanning.
Annet
Vedlikehold av arenaer for friluft og idrett er viktig å prioritere.
1. sep 2020 kl. 9:30
Alder
37
Et sted å bo som...

Gir muligheter
Barnehager som...
Fremmer barns aktive læring
Skoler som...
Tilbyr mer fysisk læring
Fritid som...
Gir tilbud om flere valg
Helsetjenester og -tilbud som...
Tid til pasienter
Annet
1. sep 2020 kl. 10:32
Alder
36
Et sted å bo som...
Har gode aktivitetsmuligheter for barn og voksne, som verdsetter miljø og
tilrettelegger for en mest mulig klimavennlig hverdag.
Barnehager som...
Ivaretar barnas behov for omsorg og trygghet, i nærhet til skoler og ellers med
praktisk beliggenhet nær hjem og/eller jobb/reisevei til jobb.
Skoler som...
Har en SFO-ordning som faktisk har erngodt, fullverdig og fleksibelt tilbud, som
forstår st foreldre ikke har fri fra jobben selv om det er planleggingsdag på skolen.
Som gir søskenmoderasjon på tvers av SFO og barnehage. Skole med nok og gode
lærere og mulighet til å tilpasse undervisning til situasjonen i hver enkelt klasse.
Fritid som...
Helsetjenester og -tilbud som...
Er gode!
Annet
Østre toten kommune bør satse på å ha en fantastisk infrastruktur for IT og
tilrettelegging av hjemmekontor. Slik kan innbyggere med høy utdannelse ha større
mulighet til å bli i kommunen til tross for at antall arbeidsplasser som er attraktive for
denne gruppen er få. Kommunen bør også se på hvordan det kan bli enklere å
tilrettelegge for at folk mer effektivt kan pendle til feks Oslo noen dager i uken uten å
kjøre bil. Nettbussruta er for treig. Gjøvikbsnen er for treig og til Eidsvoll går det ingen
buss. Og ideelt sett hadde det vært en sykkelbru over til Hamar.
1. sep 2020 kl. 11:18
Alder
40
Et sted å bo som...
Er trygt! Gangveier, skolebuss, belysning: vis at barn og ungdom er viktig!
Barnehager som...

Skoler som...
Har sosialfaglig personell som en del av staben. Som kjenner barna godt og ser dem
hver dag. Det er en investering i barns sykliske helse og en nødvendighet for at
pedagogene skal få gjort en god nok jobb med undervisningen. I tillegg må dere se
på hele SFO-tilbudet. Det er ikke godt nok! Vi vil ha ferie SFO på den enkelte skole!
Fritid som...
Et «hengested» for ungdommer på Kapp.
Helsetjenester og -tilbud som...
Annet
1. sep 2020 kl. 20:24
Alder
5
Et sted å bo som...
Er trygt, og hvor man føler tilhørighet.
Barnehager som...
Er lett tilgjengelig og i nærheten av bosted, med et godt mattilbud, gode uteområder
og dyktige medarbeidere.
Skoler som...
Ser barna og tilpasser til barns utvikling, innenfor rimelighetens grenser. Som
samarbeider godt med hjemmet og som er opptatt av inkludering
Fritid som...
Er for alle! Hvor alle skal ha mulighet til å delta
Helsetjenester og -tilbud som...
Er tilgjengelig når vi trenger dem. Og lett å kontakte.
Annet
Østre Toten kommune trenger en SFO som er mer fleksibel. Hvor man kan ha feks
halv plass om man kun trenger tilbud om morgenen.
2. sep 2020 kl. 8:49
Alder
35
Et sted å bo som...
har et innendørs aktivitet tilbud til barna våre om høsten/vinteren/våren
Barnehager som...
bruker naturen, og ofte tar en liten/lang tur utenfor barnehage gjerdet og bruker
landsbygda for den det er verdt.
Skoler som...
Har utdannede lærere i alle fag på alle trinn. Ikke ufaglærte. Gjerne flere menn på
storskoletrinn på barneskolen
Fritid som...
Har tilbud også på helger. Ønsker oss større aktivitetspark i Lena sentrum med flere
lekeapparater, klatrepark, og bedre sykkelpark, utfordringer fysisk til aldersgruppen
8-14 år.

Helsetjenester og -tilbud som...
Som prioriterer barn. Har ventet på kolbu legesenter med barn på 2 år i 1,5 time flere
ganger. Helt uholdbart. Bra lekekroker, bøker, en iPad på veggen evt.
Annet
En ny fritidshall i nærheten av stor skolen kolbu skole. Toten hallen er alltid full og
vanskelig å få gode treningstider. (å starte å trene kl.18.30 med 8-9 åringer er sent,
bare fordi det er den ledige timen som finnes. På kolbu ønsker vi oss en slott hall slik
som på Reinsvoll. Der barna kan drive med håndball, fotball, turn, osv alle de kalde
månedene vi har i Norge. Gym salen på kolbu skole er for liten, den er kald og er
vondt med høye lyder inne der. Udatert. Gi barna en idrettshall på Kolbu de kan ha
glede av året rundt.
2. sep 2020 kl. 10:23
Alder
38
Et sted å bo som...
Har nærhet til naturen, men også gir muligheter for å kunne jobbe 100% ved at
kommunen tilrettelegger for dette for familier med barn i barnehage og skole
Barnehager som...
Tilfredsstiller dagens krav med tanke på byggningsmasse og tilbud, og som tar vare
på både barn og ansatte. Fleksible åpningstider.
Skoler som...
Gir muligheter for læring. Beholde grendaskolene, og slå sammen ungdomsskolene,
for et større mangfold blant ungdommene.
Fritid som...
Engasjerer både barn og voksne.
Helsetjenester og -tilbud som...
Er tilfredstillende. En helsestasjon som er innbydende og gir et tilbud til familiene. Det
holder med en helsestasjon om den tilbyr de tjenestene som trengs i en kommune.
Skal det fødes flere barn i en kommune må kommunen kunne tilby jordmortjenester
til alle gravide.
Annet
Skal kommunen være attraktiv for barnefamilier må den tilby de tjenestene
nabokommunene tilbyr som SFO, jordmor, helsestasjon med barselgrupper. Om ikke
de aller mest grunnleggende tjenestene er på plass kan kommunen se lenge etter
familier som blir boende i kommunen.
2. sep 2020 kl. 16:22
Alder
40
Et sted å bo som...
Nærheten av skole og fritidsaktiviteter.
Barnehager som...
Som hvert enkelt barn for dem de er.
Skoler som...

Ser barna for dem de er og er til stede for de.
Fritid som...
Aktiv og trygg
Helsetjenester og -tilbud som...
Reagerer hvis det er noe. Og har et lavterskeltilbud, hvor det skal være lett å komme
til hvis noe oppstår. Er synlige for barna, så de ikke vegrer seg for å ta kontakt.
Annet
2. sep 2020 kl. 17:24
Alder
32
Et sted å bo som...
Som er trygt og godt for barn å vokse opp, med gode naboer.
Barnehager som...
Er i nærheten!
Skoler som...
Er i nærheten! At barna kan sykle og gå til skolen uten at det er for langt. At de
slipper å være avhengig av buss allerede på barneskolen fordi alt må sentraliseres!
Ønsker tilgang til skole i eget område hvor det ikke er For mange barn sånn at alle
blir sett!
Fritid som...
Gir frihet Og tilgang til idrett for barn i nærmiljøet! Da trenger vi skole i nærmiljøet hvis ikke vil det bli mindre innflyttere til bygda og det blir vanskelige å drive
idrettsklubber osv
Helsetjenester og -tilbud som...
Annet
Vi må beholde skole i nærmiljøet! Hvis alt sentraliseres vil bygda dø ut flere steder!
2. sep 2020 kl. 20:59
Alder
39
Et sted å bo som...
Ikke for dyrt
Barnehager som...
Har nok kompetanse og dyktig personale. Og nok folk på jobb
Skoler som...
Ser barnas behov og som kan sette inn tidlig tiltak på lærevansker. Gode lærere som
inkluderer alle. Godt foreldresammarbeid
Fritid som...
Gode fritidstilbud til barn og unge . Fine tur muligheter for alle
Helsetjenester og -tilbud som...
Er nær der jeg bor.
Annet

2. sep 2020 kl. 21:49
Alder
41
Et sted å bo som...
Er med på utvikling og gode kår for bygging
Barnehager som...
Personalet er viktigst . Ta barn på alvor . Råd til og sette inn tiltak der det trengs .
Gode ledere .
Skoler som...
Fungerer godt m gode lærerike, interreserte , kloke lærere . Voksne er viktige som
har omsorg for elevene .
Fritid som...
Er trygg og god. Burde vært mer enn bare idrett som er i fokus . Der er ikke alle som
vil det . Ungdommen må ha ett sted og være . Akt som er i deres ånd.
Helsetjenester og -tilbud som...
Gratis for barn og unge slik det er idag . Mer inn i skole og bhg som hjelp for barn og
foreldre .
Annet
En meget dyr og dårlig sfo tjeneste i kommunen. Det må gjøres noe med. Se til
Gjøvik vestre DER får de det til m billigre og bedre SFO løsninger . Ungene treng ett
sfo tilbud på deres skoler i ferier og at sfo er åpen inkludert i pris før skole start i Aug
. Og de voksne må fungere som ansvarsfulle og hjelpe elever m sosialisering og slå
ned på mobbing . Dette skjer ikke idag .
3. sep 2020 kl. 7:52
Alder
43
Et sted å bo som...
Ligger landlig til, men samtidig sentralt i form av infrastruktur og kollektivtransport.
Barnehager som...
Som har plass til alle som trenger en plass. Bruker nærmiljøet og naturen.
Skoler som...
Opprettholdes og prioriteres selv om de ligger i periferien. Et godt tilbud til alle med
ekstra behov.
Fritid som...
Gir et variert tilbud til alle aldre og interesser.
Helsetjenester og -tilbud som...
Dekker alle behov, spesielt inn en eldreomsorg og psykisk helse
Annet
Unngå sentralisering
3. sep 2020 kl. 12:05
Alder

73
Et sted å bo som...
Er rimelig. Gir muligheter for familier til mer enn store boutgifter. Rikelig med
fellesarealer, gjerne grønne
Barnehager som...
Legger vekt på å oppdra med gode verdier
Skoler som...
Gjør seg kjent med barnas situasjon utenom skoletida.. som har gode muligheter til
omsorg for den enkelte
Fritid som...
Har tilbud også utover idrett og korps for dem som ikke faller inn der
Helsetjenester og -tilbud som...
Møter barna personlig.. og har tid
Annet
God støtte til frivillighet og aktiviteter for barn
3. sep 2020 kl. 20:24
Alder
42
Et sted å bo som...
Skjerstad
Barnehager som...
Vilberg
Skoler som...
Vilberg
Fritid som...
Lensbygda
Helsetjenester og -tilbud som...
Lena
Annet
alt har
3. sep 2020 kl. 21:00
Alder
43
Et sted å bo som...
Skjefstadgutua
Barnehager som...
Vilberg
Skoler som...
Vilberg
Fritid som...

Lensbygda
Helsetjenester og -tilbud som...
Lena
Annet
Alt som har
3. sep 2020 kl. 21:03
Alder
40
Et sted å bo som...
Er trygt og at det er mulig å skaffe seg bolig
Barnehager som...
Har nok bemanning med kompetanse.
Skoler som...
Har nok ansatte med fagkompetanse og like arbeidsvilkår for ansatte på alle skoler.
Barnehager har like arbeidsvilkår slik meg bekjent.
Fritid som...
Har tilbud til alle unge og ungdommer
Helsetjenester og -tilbud som...
Gjør at folk får hjelp når de trenger det. Slippe 3 mnd ventetid når det gjelder psykisk
helse. Informere om hva kommunen kan tilby. Jeg som ansatt i kommunen vet ikke
om alt. Frivillighets-sentralen, hva kan de tilby ut til bhg og skole. Hva kan
psykologen i kommunen tilby ut til bhg og skole? Som ansatt aner ikke jeg det.
Behøver en henvendelse til psykologen være tungvint? Opplever at mange enheter
sitter med hver sin leder og enheter jobber hver for seg og at det er for lite samarbeid
på tvers av enhetene.
Annet
Vi som er ansatt som sosial faglig personale var med på to møter om oppvekst 2040.
Og skrev oss på arbeidsgrupper. Hadde det ikke vært fint og hatt med noen som
jobber direkte med barn og unge i ei gruppe. Ikke bare ledere. Mulig det ikke er bare
ledere men det er det inntrykket befolkninger har. Og hørt mange si at det er ikke vits
i at vi sier noe for kommunen har nok bestemt seg hvordan ting skal være. Og at alt
handler om å spare penger.
4. sep 2020 kl. 10:16
Alder
40
Et sted å bo som...
Barnehager som...
Skoler som...
har gode og store fagmiljøer. Slå sammen flere av barneskolene. Felles tenking
innad i kommunen rundt hvilke læremidler som benyttes.
Fritid som...

har tilbud innen både idrett og kultur, og gjerne med et desentralisert kultursoletilbud
på skolene rundt om i distriktet. Hva med kulturskoletilbud i SFO-tida? Samarbeid
mellom Mjølkefabrikken og skolene. Det får de til i andre kommuner.
Helsetjenester og -tilbud som...
Annet
4. sep 2020 kl. 16:58
Alder
39
Et sted å bo som...
Inkluderer og tilrettelegger nærmiljøet i alle kommunens kroker
Barnehager som...
Skaper trygge rammer for alle barn. Små enheter til barna med godt kvalifisert
personalet så det oppleves trygt. Tidlig satsing.
Skoler som...
Dyleksivennlige skoler
Fritid som...
Tilrettelegger for alle
Helsetjenester og -tilbud som...
Nok personalet til å være med å bygge og ivareta alle brukere av tjenesten. Legge
seg på et høyt nivå (og ikke ligge på grensa for å unngå lovbrudd på tjenestelover).
Godt utdanna personalet som har tid til å jobbe med henda på ryggen, bygge
mestring og ivareta HELE menneske med fokus på brukerens Hva er viktig for deg.
Vedtak som faktisk er realistiske som ivaretar hele menneske.
Annet
Fiber til alle kommunens innbyggere
6. sep 2020 kl. 10:43
Alder
33
Et sted å bo som...
Er trivelig
Barnehager som...
Gir trygghet til barna
Skoler som...
Ivaretar barnas individuelle beuiv
Fritid som...
Aktiviserer ulike aldersgrupper
Helsetjenester og -tilbud som...
Ivaretar alles behov uavhengig av alder
Annet
Fleksibilitet i barnas tilbud f.eks SFO. Betale for det man faktisk trenger av SFO.
Ferietilbud på samme skole, alt annet er for utrygt for barna.

6. sep 2020 kl. 11:24
Alder
36
Et sted å bo som...
Gi spesielt foreldre som sliter med å komme inn i boligmarkedet ett bedre botilbud.
Barna i slike hjem trenger kanskje enda mer å føle trygghet, normalitet og en plass å
høre til. De trenger ikke å føle på «når må vi flytte neste gang», fordi utleiemarkedet
er uforutsigbart.
Barnehager som...
Nok ansatte, riktig kompetanse på ansatte. Tur muligheter, mer lærdom når det
kommer til natur/hvor kommer maten fra/hva skjer i naturen i de forskjellige årstidene.
Tilbud om frokost og lunch, skikkelig sunn og barnevennlig mat, og la barna ta del i
matlaging. Mange hjem sliter med overvekt og for lite næring.
Skoler som...
Har små nok klasser slik at alle blir sett og hørt. Nok lærere/assistenter. Spesial
kompetanse til barn som sliter, uansett om man har en diagnose eller ikke. Mange får
ikke hjelp før i 5-6 kl før en evnt diagnose er stilt. 6 år på skolen uten å kunne
lese/skrive ordentlig er for sent! De barna kammer aldri til å komme seg gjennom
skolegangen på en positiv måte. Må være billigere å ta tak i disse barna tidligere, enn
å betale trygd, og andre ting som fører med seg for barn som faller ut. Jeg nevner
mobbing, rus, lovbrudd, arbeidsufør, psykiske problemer osv osv.
Fritid som...
Alle passer ikke inn på fotball og håndball. Mange vet ikke hva som finns i
kommunen. Hva med å ha en oversikt med link til de forskjellige aktivitetene som
finns i kommunen. Dans, turn, svømming, kunst, bilmekk osv. Kanskje også lister
over hva nabokommunen har å tilby av ting vi ikke har her. Dette legges ut på ØTK
sine nettsider.
Helsetjenester og -tilbud som...
Ikke slå sammen helsestasjoner. La oss ha ett tilbud der småbarns familier føler det
er en lav terskel å kontakte. Helsestasjonen er den eneste plassen der jeg har følt at
her har de tid til oss. Der kan vi bare stikke innom eller ringe hvis det er noe. Det er
viktig både for nybakte foreldre og for at helsestasjonen plukker opp hvis det er en
feil eller noe galt med ett barn/familie. Fortsett å ha helsesøster på skolene. Barna
må vite at de kan gå til en helseperson å få hjelp, diskré og uten foreldre.
Annet
Sfo!!! Dårligste tilbudet av alle nabokommuner! Har sjekket ut hvertfall 6 kommuner,
så kan ikke forstå hvorfor vi skal ha såpass mye dårligere tilbud? Sfo skal være en
plass dere tilbyr til foreldre som trenger pass fordi de er i arbeid og betaler skatt! Ikke
for at ØTK skal tjene mest mulig på det! Jeg ønsker mer fleksibilitet på prosenten.
Hvis jeg ikke trenger Sfo på morgenen, så skal jeg da vel ikke tvinges å betale for
det? Men de faktiske dagene de er der. Og ferie! Hallo for en pris! Dere gjør ikkeno
med det fordi det er ikke behov for ferieplass? Det er jo fordi de færreste har råd til
det. De har også gjerne flere barn. Og ikke minst fordi tilbudet er på en annen skole,
med fremmede barn og voksne. Det er grunnen for at vi ikke har brukt ferie»tilbudet»,
ikke fordi vi ikke har hatt behov. Barna har vært med på jobb, vært alene eller hos en
sliten bestemor. Sfo skal være ett tilbud til foreldrene! Gi de det de trenger! Håper
dette er bra til mine barnebarn trenger det!

6. sep 2020 kl. 12:33
Alder
45
Et sted å bo som...
Har infrastruktur som trygge veier, tanke om myke trafikanter og fokus på
kollektivtrafikk og mindre kjøring
Barnehager som...
Som gir barna en lærerik oppvekst i trygge omgivelser med gode faste rammer og
nok voksne som har tid til å se de
Skoler som...
Har oppdaterte lærere , nok skolerte voksene som ser barna og en SFO som er
tilpasset barna sitt beste og samfunnet sitt behov for fleksibilitet når det gjelder tilbud
og åpningstider, ferier og fridager på skolen
Fritid som...
Er tilrettelagt for aktivitet, og arenaer som alle mestrer å tørr delta, lavterskel
Helsetjenester og -tilbud som...
Har nok tilbud desentralisert der ungdom er og et tilbud som dekker behovet for
tjenster raskt.
Annet
6. sep 2020 kl. 13:02
Alder
51
Et sted å bo som...
tar vare på alle individer uansett bakgrunn, alle har fortjent å bli sett.
Barnehager som...
gir ALLE barn trygghet. Voksentetthet og det å bli sett er det viktigste.
Skoler som...
gir alle trygghet, faglig tilrettelagt undervisning. Alle må få utvikle sin sterke side. Alle
kan ikke være like.
Fritid som...
er trygg. Idrett, kultur og et utvidet ungdoms tilbud. Møteplasser for å bygge
relasjoner er viktigst.
Helsetjenester og -tilbud som...
gir alle en verdig helsehjelp. Valgfrihet til å velge mellom offentlig og private tjenester.
Annet
Integrering av nye innbyggere må bli mye bedre før en lar flere flyktninger komme til
kommunen.
6. sep 2020 kl. 20:09
Alder
34
Et sted å bo som...

har god bredbåndsdekning, god kollektivtransport.
Barnehager som...
har tverrfaglig kompetanse, evne til å se hvert enkelt barn, fokus på trivsel og
trygghet
Skoler som...
har god faglig kompetanse, tverrfaglig - sosialpedagogisk kompetanse. Er store nok
til godt faglig miljø.
Fritid som...
er inkluderende og stort spekter av muligheter. Lavterskel, alle med lengst mulig!
Lekbasert.
Helsetjenester og -tilbud som...
jobber forebyggende, kommer tidlig nok inn.
Annet
SFO-tilbud som er fleksibelt med gode løsninger (se på nabokommuner, det er
mulig!!) Gode nok tilbud gjør at flere ønsker å flytte til, ØTK må være interessant for
småbarnsfamilier
6. sep 2020 kl. 20:20
Alder
38
Et sted å bo som...
Barnehager som...
Skoler som...
SFO-tilbudet må forbedres. I dag slutter elever på Totenviken Skole kl 12.40
mandag, tirsdag og torsdag (1.-4.trinn). Deretter er de på SFO i 4 timer der de kun
leker. Helt vanvittig mye tid på lek. Sterkt ønske om leksehjelp i denne tiden, og
gjerne litt aktiviteter. Ferietilbud på hver enkelt skole. Ingen av våre tre barn vil til
Hoffsvangen når ingen andre er der. Kun en familie vinkjenner til som har benyttet
seg av tilbudet og det var mislykket. Barna har 13 uker skoleferie og vi foreldre har 5
uker hver. Hvis vi ikke har noe ferie sammen, kommer vi uansett ikke i mål. Må jobbe
overtid for å kunne avspasere i ferier. Helt uholdbart å ikke kunne ha ferie sammen
som familie, da barna er for små til å være hjemme alene en hel dag. Et reelt SFOtilbud på skolen er forebyggende for samlivsproblemer og utmattelse hos voksne. Må
ikke være for dyrt, ellers vil mange bortprioritere det. Mer fleksibel betaling; betal for
den tiden du benytter. Altfor rigide regler for de som ikke trenger hjelp på morgenen,
som MÅ ha full plass for å få dekket 5 ettermiddager. Lite fleksibelt for
turnusarbeidere som MÅ ha full plass og benytter kun et fåtall dager, men de varierer
fra uke til uke.
Fritid som...
Helsetjenester og -tilbud som...
Annet
6. sep 2020 kl. 22:07
Alder
38

Et sted å bo som...
Har boligutvikling i hele kommunen og ikke bare på Kapp og Skreia og Leiligheter på
Lena.
Barnehager som...
Er desentralisert og i nærheten av der folk bor.
Skoler som...
er lønnsomme i et lengre perspektiv. Og som er store slik at alle barn og unge kan
finne sin plass.
Fritid som...
fortsatt er tuftet på dugnad og frivillighet, men da må kommunen også være bevist på
hva frivilligheten betyr og bidra til frivilligheten.
Helsetjenester og -tilbud som...
holder et godt faglig nivå, for å få til dette trengs moderne og store helseenheter.
Annet
Kommunen må ikke bare fokusere på sine utgifter, men enda viktigere å ha fokus på
inntektssiden. Vekst i innbyggere og næringsutvikling skaper større skatteinntekter til
kommunen. Dette krever en positiv kommune og en framoverlent kommunal
administrasjon med høy kompetanse.
7. sep 2020 kl. 9:00
Alder
44
Et sted å bo som...
Barnehager som...
Skoler som...
Fritid som...
Helsetjenester og -tilbud som...
befinner seg der man faktisk bor! Det er ikke greit å måtte ta fri fra jobben midt på
dagen, hente barnet på skolen på Kapp, og måtte reise helt til Skreia for en enkel
undersøkelse.
Annet
8. sep 2020 kl. 9:43
Alder
30
Et sted å bo som...
er trygt, tilskudd til næring, hvor det er tomter å kjøpe,
Barnehager som...
løpende opptak, utdanning av personalet,
Skoler som...
Mer fleksibel SFO, Mer aktiviteter i SFO, mer personale i skolen, en stor
ungdomskole.
Fritid som...

Bedre informasjon, som tilflytter å ikke kjenner noen er det vanskelig å finne info om
fritidsaktiviteter for barn, litt info på kommunens hjemmeside, men ikke bra nok.
Helsetjenester og -tilbud som...
bedre psykisk helse tilbud, Helsesykepleier på skolen hver dag,
Annet
8. sep 2020 kl. 10:32
Alder
37
Et sted å bo som...
Barnehager som...
har tid og ressurser til å skape gode opplevelser, trygge unger og utnytte de
områdene vi bor i til friluftsaktiviteter. At de barna som har ekstra behov blir sett og
tiltak settes inn straks(eks logoped, barnevern etc). Alt handler om å ha nok voksne
til å følge opp.
Skoler som...
er en trygg læringsplattform for våre unger. I drømmescenariet er det fulldagsskole
med skoletimer og aktiviteter. I dagens samfunn hvor begge voksne er i jobb synes
skolesystemet og henge igjen i gammelt mønster. Her må det tenkes helt nytt! Få
flere aktiviteter inn i skoledagen. Dette vil minske stress som mange
småbarnsfamilier står i i dag. For å få til dette er det kanskje fordelaktig med større
skoler, slik at aktivitetstilbudet kan tilpasses hvert årskull. Men uten en slik endring
har det ikke noe for seg å slå sammen skoler. Med dagens system er det bedre å
fortsette slik det er.
Fritid som...
God info om felles arrangementer fra kommunen sin side. Legge til rette for lag og
foreninger.
Helsetjenester og -tilbud som...
er i nærhet til brukeren. At det er mulighet for rask og god hjelp. At det er
helsesøstertjeneste på skolene(hvert fall enkelte dager i uken). )
Annet
SFO-tilbudet må bedres. Dette er ikke tilstrekkelig slik det er i dag. Vet at mange
foreldre knapt har felles ferie pga sommerferie som må dekkes opp. Dette er ikke
gunstig familiepolitikk. Ferietilbudet som er i kommunen er hovedsaklig for en skole,
Hoffsvangen. For oss andre finnes det ikke noe ferietilbud. Prøv å sende en unge på
en fremmed skole med fremmede voksne(og unger) i 2-3 uker i året... Ordningen må
også gjøres mer fleksibel og tilpasset de som jobber turnus.
8. sep 2020 kl. 11:52
Alder
41
Et sted å bo som...
Barnehager som...
Skoler som...
DF

Fritid som...
Helsetjenester og -tilbud som...
Annet
8. sep 2020 kl. 23:32
Alder
53
Et sted å bo som...
gir innbyggerne tro på at det er like muligheter uansett sosial og økonomisk kapital
Barnehager som...
har ansatte som kan møte barn på en hensiktsmessig måte. De ansatte er
kvalifiserte, tar ansvar for egne følelser og avviser ikke barn gjennom en stor grad av
forståelse for sine egne reaksjonsmønster. Avviste barn skaper voksne som avviser.
Det er derfor helt avgjørende at barnehagepersonell har stor grad av bevissthet på
egen oppvekst, mønster og språk.
Skoler som...
legger til rette for gode mestringsarenaer, mestring skaper motivasjon og glede. Helt
avgjørende for videre valg. Hver skoledag bør startes med fysisk aktivitet i
skolegården. Elevene bør ønskes velkommen med god musikk på høytaler anlegget
og gymlærerne bør bruke 15 min hver morgen på å få alle elever i bevegelse.
Forskning viser at bevegelse og frisk luft setter i gang gode hormonelle prosesser i
kroppen. Ikke minst vil en slik start på dagen skape fellesskapsfølelse og glede.
Fritid som...
Fritidstilbud i barneskolen kan organiseres gjennom SFO, og være gratis. Det vil
være sosialt utjevnende og gi alle små barn like muligheter. Det vil også gi rom for ro
når familien kommer hjem etter endt dag. Kulturskolen bør i større grad bygges ut slik
at alle barn som ønsker kan få plass ved skolen. Det er tidvis for lange ventelister på
populære tilbud. Det er ingen som må vente to år for å begynne med fotball, håndball
eller ski. Kulturskolen kan også øke sine tilbud. Hva med filosofi og undring for barn?
hva med høytlesningsgrupper hvor aktuell litteratur lese, litteratur som møter barn i
dag der de er? Innlandet er en av de fylkene i landet med lavest utdanningsnivå. Lyst
til læring bør stimuleres. All teori forteller også at primær sosialisering går i arv. Da
bør kommunen legge tilrette for flere arenaer i en barndom som stimulerer leseglede,
vitebegjær, refleksjonsnivå og nysgjerrighet.
Helsetjenester og -tilbud som...
er oppdatert og tar innover seg at kommunen alene ikke klarer å løse de største
helseutfordringen vi står ovenfor fremover. Jeg tenker da primært på økningen i antall
mennesker med demens og hukommelsesproblemer. Kommunen bør i. større grad
åpne for private aktører. Den aldrende befolkningen vil i større grad velge selv. De vil
dusje hver dag, stelle hår og hud, spise kvalitetsmat, stimuleres, ja kort og godt velge
selv hvordan egen hverdag skal være. Private, verdibaserte selskaper som skaper
gode omsorgsbetingelser, gode arbeidsplasser og ikke minst merverdi i kommunen i
form av skatter og avgifter. Åpne opp for langturnus og flere større ansettelsesbrøker.
Privat og offentlig omsorg hånd i hånd inn i fremtiden.
Annet

Sikre kompetente politikere som fatter økonomisk og verdibaserte avgjørelser på
vegne av kommunens innbyggere, på alle felt. Tenke langsiktig og lytte til folk er
fremste råd. Det kan hende at kommunen hadde stått seg ved å ha større fokus på å
ansette innflyttere. Kommunen bør også i større grad ha fokus på å få unge voksne til
å flytte tilbake til kommunen etter endt utdanning . Østre Toten kommune har snart
de høyeste kommunale utgifter i hele landet. Det er ikke en invitasjon til unge som
skal etablere seg med familier. t
9. sep 2020 kl. 8:52
Alder
36
Et sted å bo som...
Som er trygt, god skole, Sfo, barnehager
Barnehager som...
Har fokus på at barn får være barn, trygge omgivelser.
Skoler som...
Som ikke er alt for store, gode lærere, fokus på samhold, aktiviteter, holdninger
Fritid som...
Helsetjenester og -tilbud som...
Annet
Sfo tilbud/ ferieSFO som bedre enn det den er i dag, Tenker at det burde hvert sånn
at foreldrene må kunne bestemme når barnet skal være på Sfo.. Jeg trenger Sfo bare
på ettermiddagen hver dag, men må bet for full Sfo plass bare for å ha henne der på
ettermiddagene.. Det synes jeg er alt for dyrt.. Har mange venner som har barn i
nabo kommuner, som kan velge selv når barnet skal være på Sfo og betaler etter
det... Ferie Sfo burde være på de skolene som barn går på, og det burde heller ikke
være dyrere enn vanlig Sfo.. Jeg tror folk hadde benyttet seg av ferie Sfo om det var
på de skolene som barna går på,
9. sep 2020 kl. 12:24
Alder
20
Et sted å bo som...
Er trygt
Barnehager som...
Har god bemanning. Har egne barnevernspedagoger i 100% stilling som brukes som
barnevernspedagoger og ikke i grunnbemanning. Bedre tilbud i form av
morsmålslærere. Jobbe aktivt for å få flere menn i skole og barnehage, sånn at de vil
bli i jobben sin istedetfor å ta lederstillinger osv.
Skoler som...
Skoler som har god bemanning. Beholde de små skolene, ikke sentralisere alt med å
bygge så store skoler for å «spare» penger. Færre konsulenter og heller ha flere
ansatte som faktisk jobber i skolen. Har en barnevernspedagog i 100% som brukes
kun til det formålet.
Fritid som...

Har tilbud for alle barn og unge, uavhengig av alder, fysiske forutsetninger og
etnisitet.
Helsetjenester og -tilbud som...
Nok helsesøstre. Bra tilbud for oppfølging av mor og barn både før og etter fødsel.
Flere jordmødre.
Annet
9. sep 2020 kl. 17:01
Alder
41
Et sted å bo som...
Har levende grender, med små skoler, lokal idrettslag. Dette skaper Samhørighet,
identitet og dugnadsånd
Barnehager som...
Har nok voksne hele dagen, ikke bare i kjernetida. Ansatte med kompetanse. I dag er
det for mange ufaglærte ansatte i barnehagene i kommunen
Skoler som...
Ikke er for store. For en barneskole trengs hvert barn og sees. Dette er komplett
umulig med klasser med 30 barn
Fritid som...
Byr på gode aktiviteter ute i grendene. Henger sammen med å beholde dagens
skolestruktur.
Helsetjenester og -tilbud som...
Helsesøster mer tilstede enn i dag
Annet
Østre Toten består av flere flotte grender. Skal grendene beholdes må dagens
skolestruktur beholdes. Legges en skole ned, er beste trinn at det lokale idrettslaget
legges ned. Da vil aktivitetstilbudene for barna bli dårligere med mer passive unger
og større frafall. Det viser seg også at dugnadsånden hos foresatte også forsvinner
når grendeskolene og de lokale idrettslagene legges ned
9. sep 2020 kl. 18:57
Alder
58
Et sted å bo som...
Barn og ungdom føler de virkelig blir tatt på alvor og blir hørt.
Barnehager som...
Har nok faglig ballast blant de ansatte så de minste får en god start i livet når det b.l.a
gjelder å omgås hverandre med respekt.
Skoler som...
Har god dekning når det gjelder sosialfaglig kompetanse. Barnevernspedagoger bør
ha 100% stilling.De er jo like viktig som faglærere.Hvis unga ikke greier å sitte stille
og ha normal folkeskikk i klasserommet så blir det vanskelig å få lært noe
Fritid som...

Helsetjenester og -tilbud som...
Annet
9. sep 2020 kl. 18:58
Alder
36
Et sted å bo som...
Små grender som har gode lærere. Ikke drukne i et stort miljø, da det er lettere å
«skjule» seg. Bygda er også bra.
Barnehager som...
Ivaretas på god måte slik det er i sag. Mer helsesøsteren i barnehagene. Jobbe for å
ikke utbygge flere barnehager da det er full bhdekning. Fint der barnehagene ligger
vis a vis skolen. Dette er noe som må tenkes over i forhold til skolestrukturen.
Skoler som...
Ønsker bedre Sfo tilbud: mer leksibelt og en ferie ordning som er i nærmiljøet. Altså
at vi ikke må sende barnet sitt på 6 år til en fremmed skole med fremmede voksne. Vi
foreldre har hittentil samarbeidet for å få det til å gå rundt privat, pg brukt
besteforeldre fordi det føles ikke ok å benytte en annen skole der alt er ukjent. Sfo
plassen er meget dyrt i forhold til tilbudet som gis, sammenliknet med en
barnehageplass og antall timer som barnet er der. Lite innhold og skulle vært
muligheter for leksehjelp, mer tur og aktiviteter. Nå er det oppbevaring, dessverre.
Flesibiliteten som er minimal gjør at vi som foreldre bruker det kun så lite vi overhode
kan, pga pris, kvalitet og fleksibiliteten. Er i nærheten av der folk bor, at barna kan
sykle/gå/sparke til og fra skolen. Ufarlige skoleveier, aktive barn i nærmiljøene.
Skoler som har dyktige ansatte, både assistenter og lærere, Sfo arbeidere. Skoler
som ser barna. Det er lettere å se hver enkelt i ei mindre klasse og på en mindre
skole enn store skoler og store klasser.
Fritid som...
Skaper aktiviteter som fremmer helse. Eks mer speidergrupper, alternative aktiviteter
enn fotball og handball.
Helsetjenester og -tilbud som...
Er samlet i et bygg, alle som jobber med barn eks ppt, spesped teamet, barnevernet,
de som jobber med incestrammede, helstastasjon osv.
Annet
Det er lov å tenke en del åå at mange mennesker som bor på Toten gjør de fordi de
setter pris på verdiene av små grender og miljøer. Trygt og godt. Større er ikke alltid
best så lenge grendene har gode utdannede ansatte. Trygt å sende ungene til skolen
hvor man kjenner hverandre, trygg skolevei, barna får bedre helse da de kan sykle
og gå til sin skole kontra taxi og buss. Dette er viktig å tenke på i forhold til en
utfordring som har kommet- mange overvektige barn. Og for lite aktive barn. Bor selv
i et felt tett ved skolen. Her leker barna ute på tvers av alder, bygger hopp, ringer på
å spør om andre vil være med å leke ute sommer som
9. sep 2020 kl. 20:38
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Et sted å bo som...
Oppleves trygt for store og små
Barnehager som...
Har tid til å se og lytte til alle barn.
Skoler som...
Følger opp elevene og tar hensyn til at barn og ungdom lærer på forskjellige måter.
Fritid som...
Legge tilrette for et mangfold av fritidsaktiviteter så flest mulig kan treffe likesinnede
og utvikle ferdigheter.
Helsetjenester og -tilbud som...
Gir alle barn best mulig oppfølging og fanger opp spessielle behov tidlig.
Annet
Alder
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Legger til rette for boligutbygging, slik innbyggere/ nyinnflyttere ønsker: det bør være
flere muligheter for å bygge enebolig, slik mange ser for seg når de flytter til/ tilbake
til Toten-området.
Barnehager som...
Viser til driften i Bjørnsgård barnehage. Dette er en barnehage som får til så mye,
med de samme forutsetningene/ midlene som de andre barnehagene i kommunen.
Skoler som...
Ivaretar elevenes beste: dette innebærer å verne om sosial/ miljø/ helse-stillinger i
skolen. Det er ikke i barnehage og skole kuttene bør gjøres!
Fritid som...
Legger til rette for aktiviteter for ungdommer og barn, som ikke ønsker å delta i idrett.
Helsetjenester og -tilbud som...
er tett på: dette gjelder i skole (helsesykepleier, miljøterapeuter), som er synlige for
både unge og eldre.
Annet
kommunens SFO- tilbud MÅ forbedres: større fleksibilitet, ferie-SFO på alle skolene.
Da vil flere benytte seg av tilbudet (se opprop/ underskrift fra foresatte i kommunen)
10. sep 2020 kl. 10:18
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Et sted å bo som...
God muligheter for et godt og variert friluftsliv også for barn og ungdom som ikke liker
seg i organisert idrett. Et lokalsamfunn med fysiske møteplasser. Et sted å bo som gir
muligheter for utvikling.
Barnehager som...

Holder seg oppdaterte på pedagogikken, har stabilt, fast personale og nok folk på
jobb.
Skoler som...
Tar den nye lærerplanen til seg, som gir elevene mulighet til undring og medvirkning
og som jobber beinhardt for å skape trivsel for alle. Ha nok kvalifiserte lærere, gode
uteområder og store nok skoler! Svømmeopplæring bør gis på alle trinn.
Fritid som...
Det må gjøres mer for ungdommen! Ungdommens hus, oppsøkende utekontakter,
mer ressurser til Godshuset.
Helsetjenester og -tilbud som...
Annet
10. sep 2020 kl. 12:36
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Et sted å bo som...
Har de beste barnehagene i landet.
Barnehager som...
Tiltrekker seg barnefamilier med høy utdanning og som vil gi sine barn den beste
starten i livet
Skoler som...
Kan utvikles i takt med høyere innflytting av personer med høyere utdanning.
Fritid som...
Er tilrettelagt for både fattig og rik.
Helsetjenester og -tilbud som...
Er forsvarlig og innenfor gitt lovverk.
Annet
Det billigste å bli best på er de minste. Hilsen Kim Solum
10. sep 2020 kl. 13:14
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Et sted å bo som...
Barnehager som...
Stiller krav til foreldrene om hvor lange dager barna deres skal ha i barnehagen. Vet
at noen steder må foreldrene levere turnus/arbeidstider til barnehagen+at det er en
kjernetid for barn som ikke trenger plass hele dagen. Dette ville bidra til en bedre
barnehage for barna,og en bedre arbeidshverdag forde ansatte,fordi vi da kan
bemanne utifra når det er flest barn,og da vil få full bemanning over mange flere timer
enn tilfellet er i dag,da vi kanskje har full bemanning 2-3 timer pr dag ÷alle
møter,pauser m.m som må avvikles i dette tidsrommet. Vi så under koronatiden i vår
at dette med reduserte åpningstider for de som ikke hadde behov for å komme så
tidlig eller bli hentet sent var noe som burde videreføres! Så jeg har to spørsmål til
slutt:Bør det være slik at mange barn har uforholdsmessig lange dager i barnehagen

hvis de ikke trenger det? Vi ser de blir slitne! Bør det være slik at de ansatte i
barnehagene i Østre Toten kommune har en langt mer stressende arbeidshverdag
enn nødvendig fordi foreldrene har full frihet til å levere og hente barna sine akkurat
når det passer dem?Disse tiltakene vil bedre barnehagedagen for barna,ved at det
blir flere voksne til å ta vare på dem!Mvh barnehageansatt
Skoler som...
Fritid som...
Helsetjenester og -tilbud som...
Annet
10. sep 2020 kl. 15:18
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er attraktivt for barnefamilier å flytte til
Barnehager som...
Med god struktur med barnet i sentrum
Skoler som...
Ivaretar kvalitet på lærerstanden som gir best mulig forutsetning for læring
Fritid som...
Har fritidstilbud til barn og voksnePÅ KAPP
Helsetjenester og -tilbud som...
Som er av god og variert kvalitet for både ung og gammel
Annet
Har selv barn som skal vokse opp på Kapp. Det er her det bor flest mennesker i
kommunen og mange ønsker å bo her. Hvor er flerbrukshallen på Kapp som det er et
såååå sårt behov for??? Man får det til i nabokommuner og steder mindre enn Kapp.
Hvor er satstingen på tilbud på Kapp. 7-8 år for å få en større KIWI butikk. Nå må
tilbud til barna komme. Flerbrukshall, badeplass/stupebrett, friidrettsbane,
svømmehall. Skal man få folk til å flytte til Østre Toten må man satse på
barnefamilier og yngre, og bedre markant det brede tilbudet. For ikke å snakke om
SFO!!! DET er et eget kapittel. Stengt når skolen har fri og 9 uker sommerferie!
Hvordan skal familier få den kabalen til å gå opp med et syltynt og lite gjennomtenkt
tilbud på Hoffsvangen. Det var noe jeg har på hjertet og som jeg deler med MANGE.
Flerbrukshall må komme raskt og først!!!
10. sep 2020 kl. 16:13
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Har trygge skoleveier!!! Småskolene blir borte og avstanden blir større mellom hus og
skole. Men uansett skal man ikke behøve å ta buss 800m fordi veien er alt for utrygg
Barnehager som...

Bemanningstettheten må økes! Barna fortjener å bli sett, hørt og få mer innflytelse på
dagen sin. Korona-perioden med kortere åpningstider, større bemanningstetthet viser
at det er dette som skal til
Skoler som...
Gratis Sfo -må henge litt mer sammen med dagens samfunn som at begge foreldre
jobber, utfordrende både med tanke på hverdager og ferier
Fritid som...
Gir barn og ungdom trygge veier å ferdes på mellom skole, vennebesøk, og idrett
Helsetjenester og -tilbud som...
Godt samarbeid mellom de forskjellige tjenestene og kort ventetid
Annet
Tilbudet "politikameratene" må tilbake. Ungdom som mangler gode rollemodeller og
autoritære voksne som dem er trygge på er en mangel på
10. sep 2020 kl. 21:50
Alder
32
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Barnehager som...
Skoler som...
Fritid som...
Helsetjenester og -tilbud som...
Annet
Til barnehage,skole,helsesektor osv så er det BEMANNING som trengs, det kunnes
ned til beinet der det ikke kan kuttes! Kvaliteten på tilbudene er alt for dårlig, for
ingenting følges opp slik det bør.. Ansatte i kommunen tynes på en helt uforsvalig og
lite menneskelig måte slik det er nå!
11. sep 2020 kl. 8:26
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Har levende grender med skole og idrettslag.
Barnehager som...
Er trygge og gode med nok voksne. Normen for antall voksne skal ikke bare
overholdes mellom kl 10 og 14. Barna trenger voksne tilstede hele dagen. Ja, det
koster mer penger, men er ikke barna, kommunens fremtid, verdt det?
Skoler som...
Ikke er for store. Det skal være rom for å se hvert enkelt barn og møte deres
individuelle behov. Det blir en komplett umulig oppgave for lærerne hvis klassene blir
for store. Det blir ikke igjen tid og rom til alle når enhetene blir for store. Barna er
Østre Totens fremtid. Ikke kutt i fremtida! vår.
Fritid som...

Har et tilbud som de aller fleste kan delta på. Ved kutt i grendeskoler vil også de
lokale idrettslagene sakte mens sikkert død ut. Man får ikke samme tilhørighet til
grenda si, når skolen blir borte.
Helsetjenester og -tilbud som...
Helsesykepleier mer inn i skoler og barnehager. Særlig på ungdomstrinn
Annet
Hvis dere ønsker tilflytting av barnefamilier til kommunen vår må det legges mer til
rette for at hverdagskabalen til hver enkelt familie har mulighet til å gå opp. Jeg vet
ikke om jeg skal le eller gråte når jeg tenker på SFO-tilbudet i denne kommunen.
Mangel på fleksibilitet, pris og hva som blir servert av mat. Her MÅ det skje
forbedringer. Hvorfor får andre kommuner til dette, men ikke Østre Toten?
11. sep 2020 kl. 19:51
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Er bygd av kommunen og leies ut som en "leie før eie" bolig! Jeg og andre godt
voksne, som av helsemessige grunner aldri har fått skapt en karriere eller et høyt
inntektsnivå, trenger også en mulighet for å komme inn på eie-markedet. Det er
særlig viktig at enslige forsørgere får denne muligheten, slik at barne våre slipper å
bli en av de "nyfattige". Det er sosialt stigmatisernde å stå utenfor eiemarkedet,
samtidig som det gjør barnefamilier utsatt. Barn trenger stabilitet og trygghet over tid,
og det er det vanskelig å skape i en vanlig leiesituasjon, da man aldri vet hvor lang
tid man kan bo der, eller hvilket nabo-miljø man "utsettes" for. Med skolebarn kan
man ikke bare flytte til en ny leiebolig på privatmarkedet, da prisene er svært høye,
boligene ofte dårlige og i for lang avstand til nærskole. Med énlav inntekt blir man
ofte nødt til å velge dårlige eller for små boliger. Dette er ikke kun individets ansvar.
Det bør også være et boligpolitisk anliggende å sørge for at alle (med skolebarn) har
muligheter for et langsiktig, trygt og godt botilbud.
Barnehager som...
LIgger tett på, har nok utdannet personale, har nok plasser og er fleksible ift opptak.
Skoler som...
Har har nok personale (!), særlig miljøarbeidere, som evner å sette klare grenser og
ha en oppdragende rolle sammen med lærerne. Som kan følge opp fra dag én, der
hvor det foreligger disipliære/ adferdsprolemer. Disiplinen og resepkten for voksne er
generelt for dårlig, hvilket gir problemer langt nedover i barneskolen. Hvis vi ikke
kommer dette til livs, vil vi få mange unge og voksne,som ikke klarer å tilpasse seg til
samfunnets normer og regler og fungere ift videre utdanning og jobb. Dette vil igjen
gå ut over velferdsstaten, både sosialøkonomisk (flere på trygd f eks) og i form av
dårlig fungerende familier, med relasjonelle/ sosiale problemer. PALS-regler er et
kjempebra initativ, men det skal mer til for at de yngste skal lære seg det de ikke har
lært hjemmefra: Nemlig å respektere venner og voksne.
Fritid som...
Subsidieres av kommunen. Familier med lav inntekt særlig éninnteksfamilier har ikke
mulighet for å sende barna sine på fritidsaktiviter som koster flere tusen kroner, slik
"vanlige" familier har, hvilket skaperutenforskap for barna. Mitt forslag er at
kommunen betaler f eks opp til 1500,- eller 2000,- per år for "fattige" barns

fritidsaktiviteter, på den måten av foreningen/arrangøren mottar pengene direkte, ikke
barnefamilien. Eller at barnefamilien legger ut får pengene tilbake ved framvisning av
kvittering fra foreningen.
Helsetjenester og -tilbud som...
Tenker forebyggelse! Og som ikke kun sitter "på kontoret" (tenker da særlig
helsestasjon), men som er ute i feltet sammen med miljøarbeiderne på skolen (og
pedagogene i barnehagene) og jobber forebyggende med psykisk og fysisk helse:Alt
fra tannhelse til skoletrivsel og hjemmemiljø. Det er viktig at det foregår en
minimumsopplæring på fysisk og psykisk helse, relasjoner og samarbeid/konflikt,
samt "hjemmemiljø"/ barns rettigheter på skolen, for ikke alle barn lærer det
"grunnleggende" hjemmefra, og dette bidrar f eks til disiplinproblemer i skolen.
Skolen har (kanskjemotvillig) fått et stadig større ansvar også for oppdragelse, og
behovet for oppdragende innsatser vil bare øke i framtida. Ikke minst bør politiet
være synlig overfor elevene med jene mellomrom - som samarbeidspartner og
rollemodeller, ikke "trussel".
Annet
Nav bør tilføres ressurser for å bli mer brukerorientert, slik at intensjonen med at
brukeren skal høres og være "samarbeidspartner" i større grad føres ut i praksis.
Som det er nå, gjør travelhet og byråkratiske føringer, at den ansattehar for liten tid/
fokus på kartlegging og at brukeren har lite han/hun skulle ha sagt i det større bildet.
Trusselen for å bli fratatt eller ikke få innvilget en ytelse er så stor, at dersom man
sier "feil" ting, gjør maktubalanse at mannen i gata føler seg utsatt. Mange ansatte
gjør en god jobb og ønsker geniunt å hjelpe, men de har ingen opplæring/ tradisjon i
å være nærværende overfor brukeren (medmenneske) og slippe sin fasade av
"profesjonalitet" og regelverk. Dette skaper en avstand til bruker, der det finnes kun
én auktoritet rundt bodet (Nav veilederen), og brukeren havner i en rolle der
vedkommende vinner mest på å samarbeide ukritisk og legge egne, innerste behov
til side. Det er flott at Nav har et styrke-/ressurssyn ift. brukeren, men det er ikke alltid
det riktige: Det gjør at de ikke "hører" når brukere legger fram reelle
problemer/forhindringer i å søke, finne, fastholde jobb. "Alle" skal passe inn i et
system, og de som ikke gjør, blir tapere. Det er ikke nødvendigvis enkeltmennesket
det er noe feil med når det ikke kan få jobb. Arbeidsmarkedet er ikke åpent nok for
folk med nedsatt funksjonsevne (i praksis), og de private aktører som skal hjelpe dem
med særlige behov/ utfordringer ut i jobb mangler coaching-kompetanse. De (eks
Hapro, Joblearn som eksempler) er en god støtte ift jobbsøk og har super oversikt
over arbeidsmarkedet, men evner ikke å hjelpe med de bakenforliggende grunnene
til at areidsdyktige og -villige folk ikke kommer i jobb. De trenger å lære å se/ coache
mennesket bak - ikke kun se/selge faglige kompetanser. Helt konkret trengs det
kommunale tiltak via Nav, for å hjelpe både unge og godt voksne som år etter år går
ledige, med å komme inn hos arbeidsgivere og bevise sin verdi (ikke skrive enda en
søknad om praksisplass eller jobb). En slags "tvungen"intervensjon (overfor
arbeidsgivere, helt eller delvis finansiert av kommunen/Nav), der godt kvalifiserte
mennesker gis plass og mulighet til å bevise sin verdi og få gode anbefalinger, slik at
de i neste omgang kan få en betalt jobb. Det ser ut som behovet er særlig stort blandt
høyere utdannede med funksjonshemninger, (tidligere) rusproblemer, og lign. - folk
som trenger utfordringer og mer "krevende" stillinger enn bare å sitte i ei kasse eller
montere muttere i en fabrikk (for å stille det på spissen). Det må være et mål at
"utsatte" skal kunne stå i jobb over tid, og slippe å gå inn og ut av tiltak,
praksisplasser og småjobber i (ti)år etter (ti)år. Nav må være mye raskere ute med

oppkvalifisernde tiltak ( f eks utdanning), ekte coaching - ikke kun arbeidsveiledning (f
eks i samarbeid med rask psykisk helsehjelp, psykologer, etc.), og sette konkrete
krav til arbeidsgivere om å bidra til sysselsetting. Mange arbeidsgivere fraskriver seg
ansvaret for å motta gratis, velfungerende arbeidskraft - fordi de ikke har "tid" til
opplæring og oppfølging. Her bør det ligge føringer fra kommune og stat, som gjør at
flere kommer i meningsfuldt arbeid mye raskere.
12. sep 2020 kl. 18:26
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Barnehager som...
Skoler som...
For å bli en god oppvekstkommune mener jeg at man må ha ett mye større fokus på
innholdet i tjenestene skole og SFO gir. Alle barn har heldigvis tilbud om plass i
vanlig skole. Og når det er sagt, mener jeg at det er hevet over enhver tvil at mer og
annen kompetanse enn bare lærere må inn i skolen i enda større grad. Samfunnet
kan ikke forlange at pedagoger skal ha kompetanse om ulike diagnoser, vite hvordan
man kan avdekke om et barn bor sammen med foreldre som ruser seg, er psykisk
syke eller er voldelige eller hvorfor et barn har utfordrende atferd eller kunnskap om
hvordan håndtere disse utfordringene. (Og lista fortsetter.....)Lærerne er pedagoger
som skal undervise og har bare 2 hender. Det heter seg at alle har rett på tilpasset
undervisning, også selv om du ikke har noe diagnose eller sakkyndig vurdering og
enkeltvedtak. Dette er vel og bra, og skulle egentlig bare mangle. Dette betyr at
arbeidsmengden til læreren kan bli ganske voldsom dersom alle elevene med behov
for tilpasning skal bli møtt på sine behov og rettigheter på både en faglig, juridisk og
etisk forsvarlig måte. Jeg mener derfor det er nødvendig med flere hender og
kompetanse. Jeg er redd det blir drevet mye “brannslukking” rundt om og at lærere
(og andre i skolen) må prioritere hvor de mener “skoen trykker mest” og ta valg ut ifra
det ift hvem som skal få hjelp og ikke. Og da er det ingen tvil om at dersom du som
elev “bare” sliter faglig, men sitter på plassen din, har med deg det som er forventet
og er blid og hyggelig, taper. De voksne i skolen vil stort sett bruke tid på den som
“skriker høyest” i form av utfordrende atferd eller språk, noe som er naturlig for å
forsøke å skape en viss ro i klassen. Skolen må slutte å “se ann” unger som strever,
det er urettferdig å ikke handle med en gang “magefølelsen” sier at her “skurrer det”.
All tid vi bruker på “å vente”, er tid vi kunne brukt på å hjelpe eleven med det som er
vanskelig og dermed unngå at utfordringene øker eller at eleven blir “hengende
etter”. Skolen må slutte å “sette” ufaglærte til å hjelpe elevene som strever uten å gi
de nødvendig opplæring, veiledning og oppfølging. Det er dårlig gjort ovenfor eleven
og det er dårlig gjort ovenfor den voksne. Skolen må slutte å si at; “Denne eleven får
ikke skolen til, vi må ha hjelp fra helse- og sosialfaglige”, for så videre å la være å gi
den helse- og sosialfaglige tid til å forbered seg, planlegge tiltak og evaluere. Vi må
slutte å tro at det holder å være vernepleier, barnevernspedagog eller sosionom og
bare ved å tråkke over dørstokken til klasserommet, fikser “problemet”. Det er jo ikke
slik at det er nok å være norsklærer heller, at det holder å komme når det ringer inn
og gå når det ringer ut. Noe kan du sikkert klare å formidle, men med tid til for-og
etterarbeid, vil nok timen bli bedre. Dette gjelder i aller høyeste grad for helse- og
sosialfaglige også. 11 % trekk pga skoleferie må vekk for helse- og sosialfaglige. Ja
til bunden og ubunden tid for de også. Vi må begynne å gi helse- og sosialfaglige (og

lærere) tid til å kunne gi ufaglærte veiledning og vi må begynne å gi ufaglærte tid til å
delta på veiledning. 11 % trekk pga skoleferie må vekk for ufaglært også. Hva med å
starte dagen èn time tidligere og ha foreks “Mårramøte” for alle ufaglærte, sammen
med helse- og sosialfaglige/lærere, hvor veiledning og planlegging kunne foregått?
Dette ville ført til kompetanseoverføring rundt alle “casene” vi har, der flere enn bare
noen sitter på kunnskap og kjennskap til enkeltelever og hvor det da kanskje kan
unngås at det er så sårbart ved fravær blant de voksne. Skolen må begynne å sette
av tid til veiledning og samarbeid mellom lærere, ufaglærte og helse- og sosialfaglige.
Også må vi slutte å være sure på ufaglærte (lærere og helse- og sosialfaglige) som
“ikke gjør jobben sin”, når det ikke blir gitt tid til opplæring. Det er sjelden
“rakettforskning” det helse- og sosialfaglige “holder på med”, men det må læres,
øves, evalueres og veiledes. Ikke er det slik heller, at dersom du har hatt 3 kurs eller
vært på 4 møter ift autisme for 3 år siden, så er det bare å “gjøre det samme igjen”
når det kommer en ny elev med samme diagnose. Vi jobber med mennesker og
ingenting er statisk ved det. Vi må slutte å tro at selv om vi har erfaringer fra tidligere
elever med den ene eller andre utfordringen, så trenger vi ikke tid til forbredesler,
planlegging, evalueringer og veiledning. Jeg tror det er sjelden at en mattelærer
klapper sammen boka i juni og snur den og begynner på nytt igjen når august
kommer, og om så er, tror jeg at en lærer som forbereder seg på nytt, gjør en mye
bedre jobb. Slik er det også for helse- og sosialfaglige. Noen erfaringer har vi gjort
oss og har derfor en pekepinn på hva som kan være hensiktsmessig og ikke i ulike
“case”, men med tid for- og etterarbeid, blir det mye bedre. Vi må slutte å si at “det
hjelper ikke med helse- og sosialfaglige i skolen”. Det kan være vanskelig å “måle”
effekten” av “oss”. Det er ikke bestandig at vi kan “bevise” at den innsatsen som ble
lagt ned på barneskolen førte til at “Silje” ikke ble ei som droppet ut av videregående.
Eller at det mest sannsynlig hadde “gått ått skogen” med Thea om hun ikke fikk
videre “EIBI-opplæring” i skolen (en evidensbasert intervensjon for barn med
autismespekterforstyrrelser som er meget hensiktsmessig å videreføre i fra
barnehage) Men på mye har vi målinger som sier noe om at endringer har skjedd
etter at “vi kom inn”, det er bare at ingen etterspør dem. Gi oss tid og rom til å
kartlegge omfanget av utfordringene ungene står ovenfor, gi oss tid til å samarbeide
med foreldre, gi oss tid og rom til å utarbeide tiltak, gi oss tid og rom til å drøfte,
veilede og evaluere i team og gi oss anledning til å vise resultatene før det slenges ut
av det blå, at det ikke hjelper med “oss” i skole. Dessuten er vi for få ift behovet og
når dermed kanskje ikke alle. Også helse- og sosialfaglige i skolen må bruke sin tid
der de mener “skoen trykker mest”, derfor blir det både urettferdig og direkte feil å
hevde at det “ikke hjelper med helse- og sosialfaglige i skolen”. Også må vi slutte å
bruke argumentet om at “antall barnevernssaker har økt på tross av at skolen har
helse- og sosialfaglige.” Det er nettopp derfor vi har flere barnevernssaker!! Vi er i
skolen OG kan å avdekke dem. Hurra!! Det er på tide å se på skolestrukturen. Om
det er fornuftig å lage 1 barneskole og 1 ungdomsskole, er jeg ikke sikker på, men at
innholdet må ses på og at måten skolehverdagen er bygd opp på må omstruktureres,
er jeg sikker på. Og jeg er helt sikker på at mange sitter med mange (både
innbyggere og ansatte) ideer på hvordan vi kan fornye oss, uten å ta
konsulenthonorar 😊😊 Vi må begynne å gjennomføre “tidlig innsats” og vi må begynne
å mene at vi er “Et lag rundt” eleven, ikke bare fine ord på planleggingsdager. Når det
gjelder SFO, vil mye av det samme gjelde som i skolen. Det må gis rom for at de
ansatte for tid og mulighet til opplæring og veiledning. (Se begrunnelse ift skole)
Kravet om voksentetthet bør økes. Elever som har “full oppdekking” i skolen pga sine
utfordringer, bør også gis dette i SFO og ikke “stjele” fra grunnbemanningen, dette gir

et dårlig tilbud til alle parter og vil ofte føre til at de voksne ikke føler de strekker til
eller mestrer oppgaven de er satt til. Dette gjelder særlig elever som strever sosialt,
SFO er en arena hvor det er mye “løsere” rammer enn i skolen (og det skal det være,
det er jo “fritid”), noe som fører til at det er enda vanskeligere å mestre de sosiale
utfordringene, særlig uten hjelp fra en voksen. SFO er en ypperlig arena å øve
sosiale ferdigheter på, men da må det være nok voksne og riktig kompetanse. FerieSFO på skolen du går. Dette har jo med trygghet å gjøre. Fleksibilitet ift behovmuligheter til å velge forskjellig tilbud fra ei uke til en annen. (Noen jobber turnus/skift
eller har 2 hjem med ulike behov) Det bør selvfølgelig være innenfor “rimelighetens
grense”. (måneds oppsigelses tid/endring av behov foreks.)
Fritid som...
Helsetjenester og -tilbud som...
Annet
15. sep 2020 kl. 8:20
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Et sted å bo som...
er trygt og inkluderende
Barnehager som...
bryr seg om enkeltindividet
Skoler som...
tillater ulikheter og tilpasser de enkeltes nivå
Fritid som...
er tilpasset de som ikke driver med korps eller idrett.
Helsetjenester og -tilbud som...
De som ønsker å bo på sykehjem må få plass. De som bor hjemme og trenger hjelp,
må få det og det må være tid til å se hele mennesket - og ikke bare sykdom
Annet
Billigere renovasjon og kommunale avgifter. Skape flere arbeidsplasser

