
 

1 
 

INNSPILL FRA ELEVRÅDENE I FAUSKESKOLENE  

Elevrådene på Fauskeskolene ble tidlig involvert i arbeidet, og ble bedt om å komme 

med innspill når det gjelder Fauske i framtiden.  

Elevrådene ble tildelt følgende spørsmål:  

1) Hva gjør et sted bra å bo på? 

2) Hva er det beste med plassen du bor på? 

3) Hvis du var sjef i Fauske for én dag, hva ville du gjort? 

 

Fauske kommune mottok svar fra følgene elevråd: 

- Sulitjelma skole 1. – 10. trinn 

- Vestmyra skole 1. – 4. trinn  

- Vestymra skole 5. – 7 trinn 

- Vestmyra skole 8. – 10. trinn  
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SULITJELMA  SKOLE 
 

1. Hva er det som gjør en plass/et sted bra?  

For å gjøre et sted bra trengs det et trygt og godt samfunn med tilbud for alle i alle 

aldersgrupper.  

2. Hva er det beste med plassen du bor på? 

I vårt nærområde benytter vi naturen til å stå på slalåm, spille fotball, gå tur, trene på 

apparatene som er satt opp og nyte naturen. I tillegg benytter vi oss av de få 

tilbudene vi har som Sumo, organisert idrett, klubben og å være sammen med folk i 

alle aldre.  

3. Hvis du var sjef for én dag, ville du … ?  

Forbedre økonomien ved å endre pengebruken i kommunen og se på hva vi har 

behov for. Prioritere de unge og de gamle med gode tilbud for disse 
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VESTMYRA 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 

 Lage et badelandbygg som er 250 m langt og hadde 100 sklier 
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 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 
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VESTMYRA SKOLE 5. – 7 TRINN  

Hva er det som gjør en plass/et sted bra?  

- Det er bra at vi har ballbinge på skolen. 
- Gratis å gå på skolen. 
- At det er fritidsaktiviteter. 
- At det er barnehageplasser. 
- Butikker. 
- At det er transport (tog og buss). 
- At det ikke er rotete og skittent i gatene. 
- Kinotilbud. 
- Familie og venner. 
- Butikkene. 
- Restaurantene. 
- Hyggelige folk. 
- Idrettshall. 
- Skiløype. 
- Sosiale folk. 
- Nav. 
- Sparebank. 
- Møteplasser. 
- Park. 
- Strøm. 
- Internett. 
- Hus. 
- Bra klima. 
- Ungdomsklubb. 
- Idrettsaktiviteter for å forhindre rusmiljø i Fauske: fekting, basket og dans.  
- Venner. 
- Ulike aktiviteter. 
- Riding. 
- Beholde ungdomshuset og dans. 
- At det er trygt. 
- Terrengsykkelbane med hopp. 
- Trampolinepark. 
- Vannsklie. 
- Fritidsaktiviteter. 
- Politiet må finne ut hvem gossip-brukeren er. 
- Ny ungdomsklubb. 
- Snille folk. 
- Ikke mobbing. 
- Ha venner. 
- Fotballbaner. 
- Ikke hærverk. 
- Bra skole. 
- Leksefrie skole. 
- Lekeland og badeland. 
- Gratis skolemat og varm mat på fredager. 
- Ikke tyver. 
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- Bra klima. 
- McDonald’s. 
- Ikke dop. 
- Godt klassemiljø. 
- Lekeplasser. 
- Bedre uteområder. 
- At  det er gode fritidstilbud, både idrett og kultur. 
- At det er natur rundt oss. 
- At det er gode skoler med nok lærere i skolen. 
- At det er lite koronasmitte. 
- At vi ikke forsøpler, og at det er gode muligheter for å kildesortere søppel. 
- Godt utvalg med butikker. 
- At det er lite kriminalitet. 
- At det er trygt. 
- At det er lite forurensing. 
- At det er leirskoletilbud for skoleelever. 
- At det er muligheter for utdanning i kommunen med videregående skoler. 
- En lekepark. 
- Universitet. Slik at vi kan studere i vår hjemkommune. 
- Utvikle friluftsområdene mer, for eksempel med flere gapahuker og 

rasteplasser. 
- Flere uorganiserte fritidstilbud, for eksempel lasertag. Utvikle klatretilbudet 

mer. 
- Turistforeningshytter ved Vallvannet, området mellom Fauske og Valnesfjord. 
- Hytter og overnattingstilbud ved vann i kommunen. 
- Få flere ting å gjøre i bassenget, sklier og stupetårn. 

Hva er det beste med plassen du bor på?  

- Bra skole. 
- Bra vann i kommunen. 
- Snille lærere på skolen. 
- Gode fritidsaktiviteter. 
- At vi har venner. 
- Gatafestivalen og tivoli. 
- Trygge hjem. 
- Frisk luft. 
- Strandpromenaden. 
- Kino. 
- Få være med venner. 
- Idretten sin. 
- Fin skole. 
- Lærer på skolen. 
- At jeg har skog rett bak huset der jeg bor. 
- Naturen. 
- At jeg bor nært alt jeg trenger. 
- At jeg har mange venner i nærheten. 
- At vi ikke har naboer så tett på. 
- At vi bor på et lite sted der vi kjenner hverandre godt. 
- At vi har ei badestrand på Lund. 
- At det er lite kriminalitet. 
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- Føler oss trygg her. 
- Har mange forskjellige organiserte fritidstilbud. 
- Har basseng som vi kan være i. 
- Liten plass og ikke så mange folk. 
- Det er et bra Amcarmiljø. 
- SKS-arena er et bra sted. 
- Naturen er nydelig og gir deg mange muligheter.  
- Folk bor sentralt og nært sentrum. 
- Fauske har gode butikker. 
- Fauske er passe stort. 
- Trygg skolevei og fin skole. 
- Mange flinke lærere. 
- Bra at vi har mulighet til å gå på ski og gå på fotball. 
- Vi har fin slalåmbakke. 
- Bra at det er mange fotballbaner. 
- Gode turstier. 
- Lite korona. 
- Det er bra at turn skal starte på Finneid. 
- At det er håndball. 
- «Big bite». 
- Vi føler oss trygge. 
- Snille folk. 
- Ikke så stor by. 
- Lite trafikk. 
- Gata festivalen. 
- Ishallen. 
- Stort hav og gode fiskemuligheter. 
- Crossbane. 
- Naturen. 
- Butikkene. 
- Mange fritidsaktiviteter. 
- Lite samfunn der mange kjenner hverandre. 
- Fin utsikt. 
- Venner og familie. 
- Stor shoppegate. 
- Skolen. 
- At vi har de tilbudene som vi har her på Fauske. Kulturskolen, ulike idretter, 

Fauske fritidssenter, kino, svømmehall og slalåmbakke. 
- Nye skoler. 
- At vi kan reise enkelt, bor nært et sykehus og flyplass. 

Hvis du var sjef for én dag, ville du … ?  

- At idretter ble billigere eller gratis. 
- Få Burger King til Fauske. 
- Få større badeland med sklie og 5m stupebrett. 
- Bedre løpebane i idrettshallen. 
- Ikke hugge ned skogen. 
- Gi mat til de som trenger det. 
- Starte opp marmorgruve. 
- Gjort det ulovlig å drikke alkohol på konserter. 
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- Gratis lunsj på skolen. 
- Få butikken «Normal» og «H&M» til Fauske. 
- Trampolinepark. 
- Slutt på narkomiljøet og få avrusningstilbud. 
- Få mer fram at vi har et avrusningstilbud. Bedre rus og psykiatritilbud. 
- Travbanen brukes. 
- Ville betalt tilbake gjelden. 
- Ville lage et tilbud som gjør Fauske attraktivt. 
- Ville bestemt at det skulle bygges lasertag-lokale og trampolinepark. 
- At SKS arena skulle blitt større. 
- Hvis det var penger igjen, ville jeg ha brukt det på godteri. 
- Hørt på hva vi unge har ønsket oss i bassenget og skaffet det for å glede 

barna. 
- Håndball-lagene skulle ha fått bedre håndballer. 
- Dyrepark på Fauske. 
- Prioritere mer penger til brøyting og strøing. 
- Bygd en klatrehall. 
- Bli lov å kjøre snøskuter. 
- Slå sammen Fauske Sprint og Finneid idrettslag fordi vi er en så liten plass. 
- Sette ut stupebrygger ved Vallvannet og på Lund. 
- Utleie av vannskuter. 
- Jobbe med et hefte av gangen (fagmessig). 
- Holde sosiale områder åpne (SKS arena). 
- Tråkke skiløyper, lage akebakker. 
- Bygge tivoli. 
- Forbedre parken. 
- Få et sted hvor vi kan ha løse hunder. 
- Strippeklubb og opplæring på pole Dance. 
- Oppgrader kino. 
- Mindre lekser. 
- Gjort endringer i Fauskebadets åpningstider. 
- Fått høyere stupetårn og sklie i bassenget. 
- Fjernet søppel i Dalanelven. 
- Fått ordnet med en farlig utkjørsel i Kvitlyngveien. 
- Flere forestillinger i kinoen. 
- Større uteplass utenfor Amfi beregnet til større barn. 
- Satt ut flere søppelbokser i skolegården til Vestmyra skole. 
- At Vestmyra skole kan sortere plastsøppel. 
- Kantine på skolen. 
- Passe på at det er nok lærere i skolen. 
- Fått en restaurant under vann og en butikk. 
- Mindre/ingen lekse til elever. 
- Gitt mat til de som ikke har penger. 
- Gitt flere klesbutikker. 
- Få McDonald’s her. 
- Flytte butikken «Enter» inn på Amfi. 
- Få butikkene «Normal» og «H&M» hit. 
- Få terrengsykkelbane med hopp hit. 
- Få trampolinepark til Fauske. 
- Få ny ungdomsklubb. 
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- Få kantine på skolen. 
- Få bedre mobildekning. 
- Gjort alt gratis. 
- Bygd ut bassenget, fått stupebrett og sklie. 
- Bygge nytt basseng. 
- Gratis buss. 
- Få rideskole til Fauske. 
- Gjøre det dyrere for tobakk. 
- Alt gratis i butikkene. 
- Lage finere by. 
- Leksefri skole. 
- Bedre lønn til lavtlønte. 
- Kortere skoledag. 
- Flere fotballcuper. 
- Sandbane. 
- Betalt for å gå på skolen. 
- Valgfri dag på skolen. 
- Få flere fotballbaner. 
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VESTMYRA SKOLE 8. – 10. TRINN  

Hva er det som gjør en plass/et sted bra?  

- Hyggelig folk 6 

- Fint område 6 

- Fin natur 4 

- Bra miljø 11 

- Fritidsaktiviteter 11 

- Mange steder å samles på både ute og inne 8 

- Lokaler er holdt vedlike 6 

- Åpent miljø, alle kan stole på hverandre 2 

- Oversiktelig plass 1 
 
 
Hva er det beste med plassen du bor på?  
 

- Hyggelige folk 6 

- Mange fritidsaktiviteter 9 

- Ryddig sentrum 1 

- God tilgang på natur 8 

- Lite og greit miljø. Kjenner nesten alle. 3 

- Bra at vi har flere treningssenter 8 

- Korte avstander- Alt er nært 9 

- Fungerende ungdomsråd 9 

- En bra ungdomsklubb 3 

- Fin ny skole 8 

- Klungsettmarka 6 

- SKS arena 8 

- Rosa marmor 7 

- Kjøpesenter 6 

- Alle er på samme skole 1 

- Slalombakke i nærheten 9 

- Bra internett 6 

- Lett å få venner 3 

- Kino 9 
 

Hvis du var sjef for én dag, ville du … ?  
 

- Gratis aktiviteter for alle 

- Tale om et mer bærekraftig Fauske  

- Gratis parkering i fritidsområdene 

- Flere lekeplasser og akebakker 

- Kommunal ryddedag 

- Bedre badeplass med stupetårn  

- Lage trampolinepark (rush)  
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- Bygge/kjøpe kulturhus med dansesaler.  

- Få styr på Fauske sin økonomi  

- Få starbucks eller expresso house  

- Bruke de tomme lokalene i stedet for å bygge nytt.  

- Kunst på den nedbrente møbelring veggen 

- Utetreningspark 

- Nye gardiner på VGS 

- Løpebane på rundt Fauske KGB 

- Mere fysak i grunnskolen 

- Nye skolepcer 

- Bytte ut big bite med subway  

- Liten cafe med badestranden på Lund (med utsikt mot havet) 

- Flere klesbutikker  

- Leksefriskole  

- Varmmat på skolen 

- Burger king 

- Lovlige scooterløyper 

- Eget håndballag for gutter på Fauske  

- Større garderober  

- Bedre dusjer i idrettshallen 

- Stikkkontakter ved gulvet i idrettshallen 

- Oppgradering i garderobene i idrettshallen 

- Dobørster på doene på skolen 

- Bytte ut gummikulene på kunstgressbanene (SKS-arena) med miljøvennlig 
produkt. (slik som i nordlandshallen i Bodø) 

- Renovere fotballbane på Leivset 

- Reparere holtanveien (asfalt) 

- Bytte alle lysene på lystestoplene ut med LED-lys 

- Mc donalds på Fauske 

- Gjenvinne varmen fra Iris til SKS-arena 

- Lengre intervall på lysene på stadion. 

- Spare strøm på fotballbanen på Finneid.  

- Legge asfalt på veien opp til skistua. Brøyting. 
 

 


