Rapport fra framtidskveld for ungdom 22.11.14
Lørdag 22. november arrangerte ungdomsrådet i Båtsfjord en såkalt Framtidskveld.
Målgruppen var ungdom i alderen 13-20 år. Bakgrunnen for møtet var at ungdomsrådet
ønsket innblikk i hvordan ungdom i Båtsfjord har det, hvordan vi kan gjøre flyttingen av
ungdomsklubben best mulig og hva de ønsker at ungdomsrådet skal jobbe med.
Framtidskvelden ble avholdt samtidig med aktivitetsnatta i idrettshallen, og hele 50
ungdommer deltok.

Leder i Båtsfjord ungdomsråd
Marius Eriksen

Hva er bra med å være ungdom i
Båtsfjord?






















Mange forskjellige idretter
Mange fritidsaktiviteter som skaper
fellesskap
Mange aktiviteter i regi av
ungdomsleder
Gode venner!
At vi kan skape oss en god framtid
Vi bli respektert av de som er yngre
enn oss
Gatekjøkkenet
Idrettshallen
At vi har basseng
Bra miljø
Ungdomsklubben
At alle kjenner alle
At skolen har lagt bassengtimen
etter kl 14
Mange er sosiale og vi kan møtes
ute
Vi trenger ikkje flytte hjemmefra
etter 10. klasse
Mange butikker
Familien min bor her
At jeg har kjæledyr
Nok mat
Vi får være med å bestemme
Mye brae folk

Hvordan kan vi gjøre det bedre å bo i
Båtsfjord?



























Håndballag
Politikere med godt humør som er
hyggelige med hverandre
Billigere priser på mat
Større basseng
Ha flere aktivitetsnetter
Mindre forsøpling
Gode politifolk
Få flere dyr
Mer skolefrukt
Fotballbane
Bedre politikere
Paintballklubb
Nytt bordtennisbord på klubben
Butikker som selger spill
At vi beholder vgs
Samarbeid med nabokommuner
Gjøre Båtsfjord penere
Dans på kulturskolen
Volleyballtrening
Innendørs møteplass i ukedagene
Billigere bensin
Nytt biljardbord på klubben
Bedre mat i kantina på skolen
Bedre lærer
Fast tannlege
Hundetrening










Lage plass til å diskutere
Vegg med speil på dansegulv
Selge brus
Masse lys
Nye gardiner
Røykmaskin
God musikk
Spillrom

Hvordan gjør vi ungdomsklubben på
skansen bra?













Nytt musikkanlegg
Dansetilbud
Filmkvelder (kinosalen)
Internett
Nytt biljardbord
Massasjestol
Male
Paintballtilbud
Discokule
Masse puter
Sette opp idéboks
Mat

Hvilke saker/prosjekter bør
ungdomsrådet jobbe med?

















Paintball
Aktivitetsnatt
Tur til Sverige/Finland
Skateboardbane
Innendørs møteplass for ungdom
Buss til Båtsfjord skole om vinteren
Å samle ungdom til å plukke
søppel
Dansekurs
Nye pulter og stoler på skolen
Handball og basketballtrening
Bedre ungdomsklubb
Nytt utstyr på ungdomsklubben
Nye basketkurver i idrettshallen
Nye mopeder på skolen
Større basseng med
stupemuligheter
Vgs

