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- Bedre informasjonsflyt mot arrangement  

- God kommunikasjon mellom aktørene  

- Mer informasjon og tilbud til folket  

- Mange som flytter hit som ikke vet hva som foregår – avhengig av hvem du kjenner for å få 

informasjon  

- Inkludering mot innvandrere og nyinnflytta – hvordan blir det tatt imot? Lav terskel for å 

prøve nye ting – eks prøve gratis på musikkskolen  

- Mer og bedre samarbeid mellom lag og foreninger og kulturskole, samt helse ol 

- Mer informasjon om turmuligheter 

- Flinkere til å reklamere for andre – eks bibliotek for kulturskolen 

- Flere samarbeidsmøter mellom kultur eks om ideer eller arrangement  

- Prøve å unngå konkurranse mellom kultur internt  

- Gratis arrangement hvor alle deler av kultur kan få vise seg frem – eks Rørvikdagene – 

Kolvereiddagene eller andre, eks kulturnatt årlig arrangement  

- Markedsføring av tilbud  

- Mange som ikke vet hva som finnes – vanskelig å nå ut – hvem fikk egentlig med seg at det 

skulle være et arrangement?  

- Pris – holder mange utenfor tilbudene  

- Bra med kulturtimen – men viktig å evaluere form og innhold  

- Barna må få god informasjon om tilbud som eksisterer  

- Tenke både på unge og eldre i forhold til pris og tilgjengelighet  

- Må ha skyss til tilbudene  

- Få studentene hjem – eks sånn hjem til jul tilbud – ta med alt av tilbud både fotball og 

kulturskole  

- Samhandling – viktig med treffpunkt – må ryddes plass i kalenderne for dette  

- Åpningstider og tider for arrangement – er med å ekskludere eller inkludere  

- Nå ut til folk  

- Tilgjengelighet – mangle på kollektivtilbud  

- Vidsyn – må tørre å løfte blikket – for å få til bedre samhandling – se større på egen rolle  

- Informasjon – hvordan nå den rette målgruppen?  

- Lag og foreninger bør bli oppfordret til å legge ut i kalenderen – men hvordan nå de eldre?  

- Kollektivtransport – bør være buss eks hver gang det er kino 

- Ungdom og inkludering – ungdomsklubb – møtested for ungdom som ikke holder på med 

sport eller kulturskole – både på Rørvik og Kolvereid  

- Innflyttermappe – alt som skjer i kommunen, fra buss og butikk til arrangementer og 

fritidsaktiviteter  


