Pzst! 3 ting…
«Logo/illustrasjon»

Temaplan for ungdom
Inderøy kommune 2022-23

Forord
Ungdomsplanen bør si noe om hvordan ungdommen bør ha det
på Inderøy, at ungdommen skal få være med å bestemme
(Inderøyungdom 16 år)

«Pzst! 3 ting…» er Inderøy kommunes temaplan for ungdom. Planen er tverrfaglig, og ligger
planteknisk under Kommuneplanens samfunnsdel for Inderøy kommune 2021-2033.
Ett av hovedmålene for befolkning og levekår (kap, 7.1.2) i Kommuneplanens samfunnsdel
(s. 18) er, at:
* Inderøy skal være den beste kommunen å være ungdom i, med fokus på
møteplasser og tilgjengelige voksne som bryr seg
Det følges opp med et delmål om, at:
* Det skal lages en overordna, tverrfaglig temaplan for ungdom (24-timer)
På bakgrunn av dette ble det gjort et forarbeid til planprogram for ungdomsplan med
utgangspunkt i innspill fra ungdom de to siste årene, gjennom folkehelseprogrammet Ung i
lag (2020-23) og ABSOLUTT-programmet (2020-22). At ungdom opplever reell medvirkning
er avgjørende. Det er derfor lagt opp til gjennomgående ungdomsrepresentasjon – fra
planlegging til ferdig produkt. Ungdomsrådet har hatt ansvar for å planlegge og lage planen i
samarbeid med et bredt spekter av ungdom, og å legge den fram for høring og politisk
behandling.
Ungdomsrådet har så gjennomført questback for elever ved Inderøy ungdomsskole og
Inderøy videregående skole. Innspillene har de bearbeidet i en workshop med ungdom som
meldte sin interesse, representanter fra elevrådene, lag og foreninger. Med seg har
ungdomsrådet hatt ei plangruppe bestående av en representant fra helsestasjonen, en fra
ungdomsskolen og tre fra politikken. Ungdomskontakten og enhetsleder for kultur har
bistått som prosessdrivere og sekretærer.
«Pzst! 3 ting…» er laget av, om og for ungdom. Den er basert på summen av innspill, og
gjenspeiler hva som er viktig for ungdom. Planen skal være lett tilgjengelig og skal
kommunisere med ungdom. Den vil derfor få et ungdommelig uttrykk og en noe
utradisjonell form. Planen vil produseres som tekstdokument, i nettversjon, i plakatform
(med QR-koder) og som video.
«Pzst! 3 ting…» skal være en levende plan som blir brukt av ungdom sjøl, av kommunestyret
og andre som trenger ungdommens stemme for å nå Inderøy kommunes mål om å bli den
beste kommunen å være ungdom i. Temaplan for ungdom skal evalueres og behandles i
ungdomsrådet og kommunestyret årlig.
Vedtatt 17.06.2022.
Innspill til planen har kommet fra ungdom i Inderøy i perioden 2020-2022

Ungdom i Inderøy
trøng å
- bli sett
- bli hørt
- bli kjørt

«Illustrasjon»

Innspill til planen har kommet fra ungdom i Inderøy i perioden 2020-2022

Ungdom i Inderøy trøng å

BLI SETT
Visste du at…
Alle barn har rett til å ikke bli forskjellsbehandlet på grunn
av sin egen eller foreldrenes kultur, hudfarge, kjønn, språk,
religion, bakgrunn, funksjonsnedsettelse eller mening
(Artikkel 2, FNs konvensjon om barnets rettigheter – kortversjon)

- Snakk med oss om hvordan vi faktisk har det!
- Ungdom skal ha det bra og hjelpe hverandre
- Det skal være gøy å være ungdom i Inderøy
- Det er viktig for ungdom å ha venner
- Det er viktig for ungdom å bli akseptert som den vi er
- Ungdom føler at det er mye press
- Ungdom trenger å stole på at voksne bryr seg, holder
taushetsplikt og behandler oss rettferdig
- Ungdom syns stort sett at Inderøy er et fint sted å
vokse opp

Innspill til planen har kommet fra ungdom i Inderøy i perioden 2020-2022

Ungdom i Inderøy trøng å

BLI HØRT
Visste du at….
Alle barn har rett til å si sine meninger og ha innflytelse i
saker som angår dem
(Artikkel 12, FNs konvensjon om barnets rettigheter – kortversjon)

- Ungdom skal være med å bestemme,
ikke bare for seg sjøl men for fellesskapet
- Sett av tid til å snakke med oss om hvordan vi har det
på skolen og hvordan vi vil at folk skal være mot
hverandre!
- Ungdom vil være med å fikse ting som faktisk kan
være interessant for ungdommer
- Ungdom vil være med å gjøre Inderøy til et bedre sted
- Ungdom ønsker billig og god mat
- Ungdommens dag – arena hvor ungdom kan komme
med innspill, og samtidig ha artige opplevelser i lag
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Ungdom i Inderøy trøng å

BLI KJØRT
Visste du at…
Alle barn har rett til lek, fritid og hvile, og til å delta i kunstog kulturliv
(Artikkel 31, FNs konvensjon om barnets rettigheter – kortversjon)

- Det er viktig for ungdom at alle er inkludert
- Hjelp ungdom å komme seg til møteplassene som
allerede fins!
- Støtt ungdom som ønsker å skape trygge
møteplasser!
- Løft fram alle grendene!
- Ungdom ønsker seg en aktivitetskalender som sier hva
som foregår hvor, når og for hvem
- Ungdom vil at alle skal finne noe å gjøre sammen med
andre på fritida som passer for seg
- Vær fleksible og engasjerte voksne og hjelp til å bygge
flokken!
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Lenker
Aktivitetskalender
Inderøy ungdomsråd
Ung i Inderøy
(eksempler – relevante lenker for ungdom i Inderøy)

Referanser
FNs barnekonvensjon
Barne- og ungdomskulturmeldinga
Kommuneplanens samfunnsdel, Inderøy kommune
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