Spørsmål til Ungdomsrådet 5. juni 2014 og deres råd til planprosessene

Livsglede og utfordringer
Hva er de to beste tingene med å bo i Levanger? Hva gjør at du trives?
-

Plasser for å møtes, for eksempel ungdomshus, kulturskole, Magneten

-

Et stort kjøpesenter, Trønderhallen, parker,- og at vi har familie, venner og fellesskap

-

Trives i en «litt mindre by», der det ikke er alt for mye folk. Levanger er en fin by.

-

At Levanger er et «lite» sted, gjør at det er lettere å føle trygghet.

-

Mye å være med på.

-

Liten og fin by.

Hva tror du andre tenker om dette?
Det samme..

Hva tror du /dere at ungdommer synes er vanskelig med å være ungdom i Levanger?
Kanskje litt mye grupperinger- vanskelig å passe inn
Lite steder å møtes
Lite kollektiv transport for de som bor unna møteplassene- vanskelig å komme seg dit
Noen kan havne litt mer utafor- vanskelig å komme seg dit folk er og sånn..
Langt til venner
Lite arrangement
Ikke det beste miljøet.
Noen kan føle seg litt utrygge på grunn av tilbud om hasj (i området rundt ungdomshuset.)

Skole motivasjon
Hva gjør at skoleelever blir motivert for å lære?
Gode skolesamfunn
Interessante tema
Læringsmetode (noe kan være bra, og noe utrolig dårlig)
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Litt mer aktivitet på skolen
Flere praktiske fag
Mer aktivitet i de teoretiske fagene
Å bli oppmuntret til å gjøre det bra, og å bli oppmuntret når man gjør det bra!
Artigere og litt mer spennende læremåter.
Gode lærere.
Godt klassemiljø

Fritid
Hvordan skape gode steder å treffes på fritida for ungdom i Levanger?
Lage arrangementer spesielt for ungdom.
Ungdomshuset bør være der det er nå! (Fra alle gruppene!)
Mer aktivitet, fellesskap og samhold, slik at det blir mindre bruk av rusmidler.
Vi har det greit som vi har det i dag også..men ungdomshuset kan stå der det er!
Plasser med tak og benker.
Arrangere konserter.
En plass man kan gjøre noe sammen.
Aktiviteter.
Andre spørsmål som det er lurt å spørre om?
Nei.

