
Q6 Hvordan kan vi sørge for at flere får en utdannelse for framtida?
Answered: 80 Skipped: 30

# RESPONSES DATE

1 Sørge for ein best muleg barnehage, grunnskole med SFO, ungdomsskule og sikre at Nome v.g.
skule får bli og får utvikle seg i takt med utviklingen. Kreve at alle barn av innvandrarar går i
barnehage og SFO.

4/27/2018 1:30 PM

2 Sikre lærlinger jobb 3/18/2018 10:19 AM

3 Lær barn og unge til å være kreative, la de få utforske og reflektere seg fram til løsninger på skole
og barnehage . Ikke la barn bli passive og bare sitte å ta i mot kunnskap. Tenk nytt iforhold til
undervisningsmetoder i utdanningen.

3/17/2018 8:20 AM

4 Være i forkant, tilby relevant utdanning 3/15/2018 6:28 PM

5 Jobbe godt med skoletilbudet, se elevene slik at de ønsker å gå på skolen. 3/15/2018 5:45 PM

6 Tidlig innsats. mer menneskelige ressurser inn i barnehage og skole, slik at alle blir sett og
opplever mestring. Bygge mennesker som har tro på seg selv og sine evner.

3/14/2018 11:23 PM

7 Stoppe kutta i skolen. Invester i barna våre. Administrasjon og politikere må tåle budsjettmessige
overskridelser i skolen, det er ikke sløsing.

3/14/2018 10:50 PM

8 Være gode i barnehage / grunnskole, samt styrke de videregående skolene i kommunen 3/14/2018 10:30 PM

9 Programmering i skolen. Fokus på omsorg. 3/14/2018 9:52 PM

10 Innføring av Programmerin som et fag på lik linje med Matte,Fysikk,Kjemi,Norsk ovs,
programmering bør innføres senest i andre klasse

3/14/2018 10:24 AM

11 At det er lettere og få seg en omskolering. Unge er for unge til å vurdere hva di skal utdanne seg
for all fremtid.

3/13/2018 10:15 PM

12 Gi folk mulighet til økonomisk støtte dersom det trengs for utdannelse. 3/13/2018 8:02 PM

13 Stå opp og gjøre noe fornuftig 3/13/2018 7:34 PM

14 Meir brukarstyrt Videregåande , 3/13/2018 7:12 PM

15 Samarbeid skole og næringsliv. Foreldreinformasjon! Foreldre må forstå at det ikke bare er
høyskole/universitet som gir adgang til et godt yrkesliv.

3/13/2018 6:53 PM

16 Gi støtte økonomisk. 3/13/2018 6:49 PM

17 Nome Kommune må ansette en karriereveiler på ungdomstrinnet. Denne personen må komme fra
en bedrift i det private næringsliv som har vært igjennom store omstillingsprosesser og
digitalisering. Personer som har vært igjennom dette veit hva næringslivet etterspør. Det vet ikke
en avdanket lærer på 60 år som kun har jobbet i det offentlige.

3/13/2018 5:45 PM

18 Mer kurs for de som ikke kan data.Nok informasjon i skolen om utdannelse 3/13/2018 5:07 PM

19 Det bør være en karriereveileder ansatt i kommunen som veileder ungdomstrinnet i god til før de
skal søke videregående skole. Denne personen MÅ komme fra næringslivet. Personen bør
komme fra en bedrift som har vært igjennom store omstillingsprosesser og digitalisering. En lærer
på 60 år har ikke vært igjennom disse prosessene.

3/13/2018 5:05 PM

20 Bevisstgjøring rundt dette i alle alderstrinn. 3/13/2018 4:57 PM

21 Være tydelig på hvilke utdannelse som man har bruk for. Større muligheter for utplassering. 3/13/2018 2:44 PM

22 Legge listen lavere 3/13/2018 2:35 PM

23 Opplysning 3/13/2018 1:30 PM

24 God veiledning om alle tilbudene som finnes i nærheten. Motivere, og bistå med at det finnes
tilrettelegging.

3/13/2018 1:05 PM

25 God oppfølging og informasjon 3/13/2018 1:04 PM
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26 Som tidligere, la det være gjevere å komme seg ut i jobb/kontra sitte hjemme. Støtte mer på dyr
utdanning? Jeg hadde aldri mulighet til "dyr" utdanning pga dårlig økonomi hos mine foreldre

3/13/2018 12:27 PM

27 Tidlig innsats - man ser alt tidlig i bhg hvem som sliter. Arbeider man riktig her og at barna får
mest mulig tilrettelagt for en god utdanning er grunnlaget for videre utdanning lagt.

3/13/2018 12:17 PM

28 Informasjon må inn i mye større grad alt på ungdomsskolen. 3/13/2018 11:42 AM

29 legge til rette 3/12/2018 8:50 PM

30 utdannelse er viktig. Men skolesystemet kunne vært annerledes. tatt hensyn til at man lærer ulikt.
Jeg tror at man burde hatt mindre fokus på masteroppgaver, men heller tatt litt utdannelse
underveis i livet. ting endrer seg fort. Ellers er det viktig å få frem at vgs er flinke til å tilrettelegge
for de fleste. Det må jobbes godt tverrfaglig, og man MÅ begynne å ha fokus på livet i skolen. på
Helse, økonomi og hva er normalt og ikke. Vi trenger unge som er trygge og opplever mestring.

3/11/2018 1:00 PM

31 Mer fokus på yrkesrettede fag. 3/7/2018 1:48 PM

32 Utdannelser må være mer praktisk rettet, for mye teori gjør at flinke praktikere faller av. 3/6/2018 11:12 PM

33 Oppmuntre og få vekk mobbing på skolene! 3/6/2018 5:15 PM

34 Satse på nok lærere i skolen, her har kommunen gått i feil retning i det siste med å endre på regel
for når et trinn skal ha mer enn 1 kontaktlærer. Klassestørrelser på 15 er ideelt og en investering i
fremtida! Klasser på 23 og oppover skaper skoletapere som faller av utdanningsløpet.

3/6/2018 3:52 PM

35 utdannelse på forskjellige nivå 3/6/2018 12:19 AM

36 Skole plikt fram til ferdig videregående 3/5/2018 7:04 PM

37 Sette fokus på IKT opplæring i grunnskolen. God skole i Nome, men opplever veldig lav
kompetanse på IKT. Være stolt av Nome VG. Gi de yrkesfagene en høyere status. Sørge for god
offentlig kommunikasjon til Notodden og Skien for skoleelever.

3/5/2018 4:53 PM

38 Internett Internet Internett Du kan utdanne deg til hva som hels over internett i dag. Voksne som
trenger å fremtidssikre utdannelsen sin, kan finne online kurs; enten norske eller utenlandske.

3/5/2018 3:18 PM

39 Meir utdanning skje i bedrifter 3/3/2018 3:30 PM

40 God voksentetthet i skoler og barnehager 3/3/2018 11:36 AM

41 Bedre tilbud til de skoleflinke elevene 3/2/2018 12:05 AM

42 God kollektivtransportmulighet til skolene 2/27/2018 9:11 PM

43 Tilpasset opplæring hvor mer av spesialundervisningen integreres i de ordinære klasserommene.
Eks. "Dovremodellen"

2/27/2018 9:51 AM

44 Ved å gi de en god barndom som gir trygge voksne. Godt bibliotek, og nok voksenpersoner rundt
hvert enkelt barn.

2/26/2018 11:14 PM

45 God rådgivn.tjeneste i ungdomsskolen, lærere og foreldre har ofte store ambisjoner på vegne av
barna og er kanskje for lite oppdatert på samfunnets behov?

2/26/2018 7:46 PM

46 ingen formening 2/26/2018 5:02 PM

47 Utvide faglinjene på yrkesskole 2/26/2018 12:49 PM

48 Tilrettelegge for tilbud der karakterene ikke er gode nok for de linjene man ønsker å søke på.
Bruke mer tid på å snakke om viktigheten av fagarbeid

2/26/2018 10:00 AM

49 starte med ungdomskole, og foreldrene bør oppmuntre sine barn for det 2/26/2018 1:17 AM

50 La ungene lære viktigheten av utdanning fra barnehagen 2/26/2018 12:25 AM

51 Ha fler studier, tilby fler nettstudier med lærer kontakt og samlinger lokalt. Lettere å forsøke å heve
kompetanse. Kostnad er en viktig faktor

2/25/2018 11:53 PM

52 De som ikke trives på skole må på et tidligere stadie ut i bedrifter å få muligheten til å smake på
arbeidslivet. dette kan gi effekt begge veier

2/25/2018 11:21 PM

53 Høyne statusen til fagarbeidere/yrkesfag. Styrke rådgivningstjenesten i skolen 2/25/2018 10:53 PM

54 Inspirasjon. Gode lokale skoler. 2/25/2018 12:19 PM

2 / 3

Folkets melding til Nome kommune



55 Dersom grunnskolen er god, så er det lettere å beholde lysten til å lære. I Nome burde det være
mulig med flere kurs/klasser for voksne.

2/4/2018 3:47 PM

56 Riktig holdning. Det er ofte holdninger, gode og dårlige, man «arver» hjemme fra 2/4/2018 11:23 AM

57 Understreke allerede i grunnskolen viktigheten og betydningen av alt arbeide, også håndverk og
annet kroppslig arbeide. Lette muligheten for ådrive med det på deltid.

1/31/2018 11:56 PM

58 ved å ha en plan for hvordan Nome kommune skal beholde Nome VGS, avdeling Lunde og Søve. 1/31/2018 9:25 PM

59 Be om frivillige som kan tilby leksehjelp på ungdomsskolenivå 1/30/2018 3:06 PM

60 At utdannelsen er så omfattende/allsidig/god som mulig mht.å møte de behov som vil komme 1/29/2018 8:11 PM

61 Ved å ha utdanningstilbudene nær og i egen kommune 1/29/2018 6:03 PM

62 Omstilling blir viktigere i fremtiden en nå, basis er det viktigste, grunnsteinen 1/27/2018 5:06 PM

63 Krav og forventninger til ungdom. System som fanger opp «verstingene» som havner på utsiden. 1/26/2018 3:20 PM

64 Det gode arbeidet som blir gjort i våre barnehager og to 10-årige skoler må videreføres med klare
ambisjoner med kvalitetivt gode resultatet i de kvalitetsmålibger som gjøres og som sikrer at våre
skoler leverer på høyt nasjonalt nivå

1/26/2018 12:04 AM

65 Mer praksis og praktiske fag på ungdomskolen. 1/25/2018 3:51 PM

66 Skolen må også være med på samfunnets utvikling. IKT situasjonen på Holla 10 årige har ikke
vært optimal. En god skole og oppfølging i hjemmene som har behov for det kan bidra.

1/25/2018 12:48 AM

67 Betale for rett utdanning 1/24/2018 10:29 PM

68 Gjere det attraktivt og informere om kva det er å satse på. 1/24/2018 9:47 PM

69 Holde skolen interessante skoler/linjer innenfor kommunen. Reklamere godt for yrker man ser vi
vil trenge mange av.

1/24/2018 5:56 PM

70 Data er veldig viktig, og det å kunne bruke og forstå data som eit verktøy er viktig allerede i
barneskulen og ungdomskulen. Dette er viktig både for kontotyrker og håndtverksyrker.

1/24/2018 10:29 AM

71 Gode grunnskoler er viktig. Der blir evnene stimulert, lærelyst blir vekket. 1/24/2018 7:38 AM

72 Påvirke videre utvikling og trygging av Nome vgs. Tiltak for å hindre frafall i vgs. - i noen tilfeller
kan skoletrøtte bli motivert av entreprenørskap i skolen. Jobbe med utfordringer innen mobbing og
annen utenforskap. Viktig for Nome også å ha en god høgskole i Bø.

1/24/2018 1:25 AM

73 Skoler i nærmiljø - gir også arbeidsplasser ... 1/23/2018 11:18 PM

74 Fokus på skole muligheter og jobbmuligheter info 1/23/2018 10:44 PM

75 Viktig med god rådgivning og å legge vekt på hvor viktig utdannelse for framtida er. 1/23/2018 10:28 PM

76 Grunnlaget må legges i grunnskolen. Lær kidsa koding, alle alderstrinn må lære koding. Fokus på
kvalitet i hele grunnskoleløpet.

1/23/2018 10:14 PM

77 Nome kommune må, ikke minst i disse regionreformtider, være meget bevisst på å bidra til å sikre
at Nome videregående skole kommer sterke, og helst styrket, ut av fusjonen med Vestfold. En
lokal vgs er også en aktør for kurstilbud for voksne, enten det er helsefag, maskinkurs, agronomi
eller annet.

1/23/2018 8:13 PM

78 Samme som på forringe side. 1/23/2018 8:01 PM

79 Godt bemannede barnehager og skoler. Tidlig innsats ruster barna og gjør dem istand til å fullføre
et utdanningsløp.

1/23/2018 8:00 PM

80 F.eks tilby desentralisert utdanning i midt telemark. F.eks sykepleier. Viser til tiltak i agder på dette
mellom vestre del av agder og høyskolen der. Da beholder en folk under studie og lettere å
rekruttere

1/23/2018 7:54 PM
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