
Innspill til ny samfunnsplan – Fauske kommune  

Vestymyra skole – 1. – 4. klasse  

Hva gjør en plass til et bra sted å bo på? 
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Hva er bra med 

Fauske? 
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Hvis du var sjef for en dag? 
 At alt var gratis, gjøre ting billigere 

 Være snill mot fattige, gi dem penger 

 Ha større fokus på forsøpling 

 Bygge ut Fauske, med flere bygninger og butikker 

 Ha fokus på miljøet, redusere gassutslipp og verne miljøet 

 At jente og guttelag i fotball har like mange treninger. Rettferdighet 

 At jenter og gutter tjener det samme. Rettferdighet 
 Gjøre helgene lengre 

 Laget en gaming butikk 

 Laget en ny karateklubb  

 Lagd en gotteributikk  

 Lagd en plass der en diskuterer rettigheter 

 Kjøpt meg en gamingsettup med ps5  

 At det var et fast sirkus og tivoli på fauske 

 Tatt med hele klassen og få alt istedenfor å kjøpe  

 Kunne laget bøker  

 Litt mat er gratis  

 Vannsklie i svømmehallen  

 Gjort alt gratis 

 Få større turnehall på fauske  

 Større fotbalhall  

 At vi kunne overnattet på skolen å sett film hele natta 

 Spist masse is 

 Bygd et større uteområde på skolen 

 Gitt alle et godt liv – hus og penger 

 Kjøpe alt jeg vil ha 

 Gi mat og drikke til de som er fattig 

 Kjøpe mer utstyr til skolen og bygge den ut 

 Gi klær og hus til de som mangler det. De klærne jeg har vokst ifra ville jeg gitt videre 

 Gjort lekser 

 Passet godt på Fauske Kommune 

 Hatt pysjamasfest på skolen 

 Hatt overnatting på skolen 

 Gitt alle en magisk blyant og et magisk viskelær til alle – slik at det de tegnet ble til 
virkelighet. 

 Hjulpet de nye menneskene som er flyttet til Fauske Kommune 

 Kjøpt et hoppeslott som var større en skolen, og hatt overnatting og pysjamasfest på 
skolen. 

 Laget en tidsmaskin, slik at de som har tatt dårlige valg kan gå tilbake i tid og gjøre om 
på det.  

 Vi skulle hatt mange lærere i klasserommet sånn at alle fikk hjelp 

 Laget et godteriland 

 Hatt en innendørs slalåmbakke 
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 Lage et badelandbygg som er 250 m langt og hadde 100 sklier 

 Ha et tivoli hele året 

 Lekerom på biblioteket i huset mitt 

 Ha ei stor kake som er helt til skyene 

 Det skulle vært kort tid å reise til besteforeldrene mine 

 IKEA på Fauske  

 Sjokolade i badekaret mitt 

 Butikk som heter Normal 

 Jeg vil ha en sjokoladefontene i byen 

 Alle fikk en egen sipline til skolen og i hele verden 

 Gratis sjokolade og softis hver dag 

 Drikke så mye cola som vi vil  

 Kortere skoledag 

 Telefon og Ipad var gratis 

 


