NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE !!!
KONTRAKT MED VELGERNE
FOR
BARN OG UNGE
2011 – 2015

1

MED NANNESTAD FRP I POSISJON
SKAL FØLGENDE PROSJEKTER FOR BARN OG UNGE
STARTES OPP,
UMIDDELBART ETTER VALGET
Prosjekt

Beskrivelse

NY UNGDOMSSKOLE

Bygningsmessig er vår nåværende ungdomskole i svært
dårlig tilstand. Vi vil starte kartlegging av behov,
plassering og økonomiske beregninger for hva som vil
være den gunstigste løsningen både med tanke på
læringsmiljø og økonomi.
Starte opp arbeidet med kartlegging for mulig samarbeid
med fylke og nabokommuner om etablering av
svømmehall, evt. i forbindelse med Nannestad
videregående skole. Når to kommuner bygger sammen, får
anlegget status som regionalt anlegg, og det utløser noe
større tilskudd.
Nåværende svømmefasiliteter på ungdomskolen og
Preståsen barneskole, skal kunne benyttes i mye større grad
av folk flest. Kommunen skal ha ansvar for bemanning i
åpningstiden.
Det skal bygges en hall som tilfredsstiller krav for
håndball og ha en spilleflate på 44 x 22m med
sikkerhetssoner.
En slik stor hall muliggjør langt flere aktiviteter enn en
liten hall vil gjøre. Det skal investeres med tanke på
fremtidige behov.
Det skal opprettes en arbeidsgruppe, hvor mandatet er å
komme med forslag til en skole som organiseres og drives
med fokus på prestasjoner og trivsel, som gir tydelige krav
til kvaliteten i den opplæringen som blir gitt.
Politikerne skal ta sitt ansvar som skoleeiere og stille krav
til målbare resultater i Nannestadskolen.
Lærerne er elevenes viktigste ressurs i skolen. Vi vil derfor
sørge for en høyere lærertetthet. Lærere, elever og foreldre
skal jobbe målrettet mot felles kartlagte målbare resultater.
Vi vet at økt fokus på resultater i seg selv kan bidra til økt
motivasjon og læringsutbytte.
Alle elever skal klare å knekke ”lesekoden” i løpet av
første klasse.
Det skal bevilges midler til skatepark på de skoler som
fortsatt ikke har fått etablert dette. Driftsstyrene på skolene
skal ha ansvar for fremdrift av prosjektene.
Vi var første politiske parti som gikk ut og sa at vi ikke
ønsket salg av Holter kulturhus. Vi la frem forslag til
vedtak i kommunestyret i mai 2011 om fortsatt drift.
Sammen med styret skal vi finne en løsning for driften.
Nannestad FrP ønsker å starte et forsøksprosjekt hvor

SVØMMEHALL FOR ALLE

STOR FLERBRUKSHALL
PÅ MAURA

GRUNNSKOLEN – ØKT
LÆRERTETTHET, BEDRE
RESULTATER OG
KVALITET

SKATEPARK PÅ ALLE
SKOLENE
STOPPE SALG AV
KULTURHUSET I HOLTER
(Løken skole)
TRIVSELSPROSJEKT
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BARN / UNGDOM / ELDRE

ØKT ØKONOMISK
STØTTE TIL LAG OG
FORENINGER
ØKE BEVILGNINGER TIL
FRIVILLIG ARBEIDE

STØTTE ETABLERING AV
LYSLØYPER
TILRETTELEGGING AV
FRILUFTSLIV OG
NATUROPPLEVELSER
FOR ALLE
VARMESTUE PÅ
NORDÅSEN SKISTADION
JA-HOLDNING TIL ALLE
PRIVATE OG NÆRINGSAKTØRER

pensjonister/eldre som ønsker det, bidrar med frivillig
innsats på våre barne- og ungdomsskoler. Skolene våre
skal, som i livsgledeprosjektet, bidra med å øke livsgleden
for både barn, pleietrengende og eldre i vår kommune.
Andre kommuner som har iverksatt slike prosjekter, har
høstet svært positive frukter ved slikt samarbeid.
De eldre bidrar med sitt nærvær og sin livserfaring til
barna, og barna gir mye glede i retur.
Kartlegge det reelle behovet for økonomiske bevilgninger.
Tettere samarbeid med Idrettsrådet.
Fordeling av midler til lag og foreninger skal foretas av
politikere.
De frivillige er en av samfunnets bærebjelker. Veldig
mange frivillige organisasjoner har som mandat å tilby
helsearbeid, omsorg og pleie og de ønsker å samarbeide
med kommunene.
Gjennomgang av hvilke løpende oppgaver de frivillige kan
gjennomføre for Nannestad kommune.
Kartlegge det reelle behovet for økonomiske bevilgninger,
gjerne fra sak til sak hvor de frivillige kan bidra.
Bevilge tilstekkelige midler for etablering av lysløyper.
Etablere prosjekt i samarbeid med frivillige, politikere og
kommunen. Få fortgang i planene.
Tilsvarende prosjekt er gjennomført i Austevoll kommune
(FrP-styrt).
Offentlig-privat samarbeid skal tilrettelegge naturstier for
helårs bruk for alle kategorier naturentusiaster
Alle våre budsjettforslag de siste fire årene har hatt med
bevilgninger til varmestue – skulle vært startet opp.
Prosjektet settes i gang i samarbeid med idrettsrådet
Et mottaksapparat bestående av ledende politikere skal
etableres. Løpende kontakt med næringsaktører som
ønsker å etablere seg i Nannestad.
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Skoler
Fremtiden sitter på skolebenken.
FrP vil prioritere våre barn i Nannestad.
Det er av avgjørende betydning for våre
barns utvikling hvilke stimulanser de får fra
de er små. Det er selvsagt foreldrene som må
ta hovedansvaret for et barns utvikling, men
fra de første spedbarnskontroller, via
barnehager, SFO, barneskolen, og frem til
avslutning i 10. klasse på ungdomsskolen er
det ikke få timer kommunen har ansvaret for
våre barn. Det er derfor av stor betydning at
kommunen er sitt ansvar bevisst som
skoleeier, og sørger for at det finnes gode
tilbud tilpasset det enkelte barn.

For å heve kvaliteten på skolene våre, mener
Nannestad FrP, at den viktigste
suksessfaktoren er godt kvalifiserte og
motiverte lærere. Vi vil gjøre de gode
lærerne bedre gjennom planmessig videreog etterutdanning.
Nannestad FrP ønsker at skolene i enda
større grad prioriterer basisfagene
matematikk, norsk og engelsk.
Lærerne er våre barns aller viktigste ressurs i
skolen. Vi mener derfor det er viktig at
lærerne bruker mer av sin arbeidstid på
skolen i kontakt med elevene.

Med Nannestad FrP i posisjon vil vi i
Nannestad heve kvaliteten og resultatene på
skolene våre betraktelig. Vår skolemodell er
laget i samarbeid med flere erfarne lærere.

Vi vil jobbe for at skolefritidsordningen
(SFO) får et tilbud som inneholder mer
fysisk aktivitet, sang, dans, drama og musikk.
For å få til dette, vil vi at SFO skal
samarbeide tettere med idrettslag og
kulturskolen.

For å skape en god skole, er det viktig å ha
fokus på læring, skolens og lærernes status
og den faglige fremgangen hos elevene. For å
skape fokus på dette vil Nannestad FrP ha
jevnlig kartlegging i basisfagene. Resultatene
av disse skal brukes i utviklingssamtaler med
elever og foresatte. Elever, foresatte og
lærere må samarbeide for å oppnå best mulig
faglig utbytte hos hver enkelt elev.

Vi ønsker å prioritere midler til skolen slik at
vi kan komme på samme nivå som
fylkesgjennomsnittet når det gjelder
lærertetthet. Vi foreslo et løft for skolene på
3 050 000 kr i budsjettet for 2011, men ble
dessverre nedstemt. Vi har også vært
pådrivere for å få best mulig skolebygg i
kommunen vår i den siste valgperioden.

Klassenes resultater skal være tilgjengelig for
lærere og skoleledere på den enkelte skole.
Resultatene skal brukes som et verktøy for
hver enkelt lærer til å sette inn støtet der det
trengs. Skoleledere vil også ha et unikt
verktøy for å kunne bistå lærere der det
trengs.

Vi skal heve kvaliteten i
skolene våre ved å ha økt
fokus på læring og økt
status til skolen i samfunnet.
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Lærlinger
Stat, kommuner og fylkeskommuner står for
bare en av fire lærlingeplasser.
Privat sektor drar det tyngste lasset og sikrer
tre av fire lærlingeplasser.
Mangel på lærlingeplasser fører til høy risiko
for at ungdom dropper ut av skolen eller
stryker på fagprøven.

Nannestad FrP sier:
•
•
•
•
•

Kampen mot frafall i den videregående
skolen er en av de viktigste utfordringene
norsk utdanningssektor og norsk økonomi
står overfor.
Da er det avgjørende at unge mennesker
under utdanning får lærlingeplasser.

•
•
•
•

Det offentlige må ta et større ansvar for å
sikre unge mennesker nødvendig
yrkespraksis.

•

Nei til mobbing og vold
Ja til økt fokus på læring i skolen.
Ja til økt status til skole og lærere.
Ja til at vi som politikere er bevisste i
vår rolle som skoleeiere.
Ja til å bruke mer penger på
skolemateriell.
Ja til mer IKT-kompetanse og IKTutstyr inn i skolene.
Ja til sikrere skoleveier.
Ja til yrkesrettede valgfag på
ungdomsskolene.
Ja til svømmeopplæring og
regelmessig svømmetimer i
grunnskolen.
Ja til nødvendig utvidelse av skolene.

I tillegg til at elever som ikke får
lærlingeplass, er det staten som blir den store
taperen og får regningen når unge mennesker
faller fra videregående utdanning. Da er det
et paradoks at det er næringslivet som tar det
største løftet for å skaffe nok lærlingeplasser.
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Forebyggende barne- og
ungdomsarbeid
Vi er av den oppfatning at en av
kommunenes viktigste oppgaver er
forebyggende barne- og ungdomsarbeid.
Nannestad FrP vil støtte og oppmuntre til
fortsatt frivillig innsats og være positiv til
bevilgninger som bidrar til dette. Spesielt
gjelder det områder som inkluderer barn og
unge.
Kulturelle aktiviteter utvikler individuelle,
kunstneriske og sosiale ferdigheter.
Dette beriker fellesskapet, gir samhold og
øker trivselen i bygd og by.
Vi foreslo styrking av midler for tiltak for
barn og unge med til sammen 750.000,øremerket lag og foreninger i budsjettet for
2007 – men, ble dessverre nedstemt. De siste
års budsjettforslag har vi ligget flere
hundretusen over posisjonspartienes
bevilgninger til lag og foreninger.
Vi vet at bortfallet av tippemidler gjør at den
økonomiske situasjonen for mange lag og
foreninger vil bli svært vanskelig i tiden
fremover.

Ungdommen
De aller fleste ungdommer i Nannestad har et
positivt oppvekstmiljø der hjem, skole,
fritidsaktiviteter, idrett og foreningsliv er
viktige elementer.
Dessverre vil noen miljøer og enkelte
ungdommer alltid falle utenfor. Vi ser det
som naturlig og påkrevd at foreldre,
foreninger, lag og kommune samarbeider
aktivt for å forhindre at ungdomskriminalitet,
rusmiddelmisbruk og utvikling av destruktive
og voldspregede miljøer får feste i
Nannestad.
Tettere samarbeid mellom skole, barnevern
og politi for å kartlegge eventuelle problemer
så tidlig som mulig.

Kultur og fritid
Mangfoldet i lokalkulturen gir oss
opplevelser og gjør oss gladere og friskere.
Barn og unge trenger et nyskapende,
inkluderende og et miljøvennlig
lokalsamfunn med fokus på utdanning og
kultur.

Nannestad FrP sier:









Vi fortsetter jobben med at lokale lag
og foreninger skal få bedre
rammebetingelser og forutsigbare
forhold.
Kulturskolen får så gode vilkår som
mulig, og det tilstrebes et nærmere
samarbeid mellom grunnskolen,
kulturskolen og skolekorpsene.
Friluftsområdene våre skal kunne
brukes hele året. Vi vil bidra med
merking og rydding av turstier og
tilrettelegging for lysløyper.
Gå mot at dugnad og annet
inntektsgrunnlag skattelegges.
Arbeide for å styrke aktiviteter i
nærmiljøet, ved blant annet å utvikle
mer formelle samarbeidsordninger
med velforeninger og lignende, samt
gi disse økonomisk støtte til
virksomhet i nærmiljø.

Barnehager
“Barn er jordens levende blomster.”
Maksim Gorkij

Fremskrittspartiet mener det er et kommunalt
ansvar å legge til rette for at det til enhver tid
er nok barnehageplasser i Nannestad, slik at
de som ønsker det, får plass i nærmiljøet uten
å måtte stå på venteliste eller kjøre barna sine
til andre siden av bygda for å få
barnehageplass.
Nannestad FrP er positive til barnehager med
alternative opplegg, f eks frilufts- gårds- og
musikkbarnehager.
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