
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva er bra med plassen du bor på? 

 

  

Vi har det meste av det vi trenger Vi har god mat Det er lite folk og alle kjenner alle 

Folk er veldig snille  

Det er fin natur 

Det er lite forurensing 

Det er kort veg til skolen 

Det er mange fine plasser å dra til 

Mange strenger  

Mye skog 

Mange fjell vi kan gå tur på 

Det er bra at vi fikk ny skole  

Skolen er fin  

Vi har en fin fotballbane og fin 

lekeplass  

Liker den nye bli-med-parken 

Det er lite trafikk  

Stille og rolig 

Tursti til Vattin  

BUA – vi kan låne masse ting gratis 

Kort veg til ulike plasser 

Lett å dra på besøk til venner 

Idrettslag  

Sjøen  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva skal til for at du trives bedre på skolen og i fritiden? 

 

 

 

  

At 6. og 7. klasse kunne vært sammen i 

friminuttene 

Likestilling mellom gutter og jenter 

Rettferdighet i klassen  Hvis vi hadde hatt en ordentlig 

friidrettsbane  

Lengre friminutt 

Leksefri skole 

Mindre lekser 

At man kan gjøre lekser på 

skolen 

Større lekeplass på skolen 

En snurreleke til  

Skatepark  

Trampolinepark  

Basketballbane 
Godteributikk 

Dyrebutikk 

Flere klesbutikker 
Gressbane i stedet for 

kunstgress 

Varm lunsj  

At alle er venner  

Mamma skal ha mindre stress så jeg 

får det bedre 

Mere gym 

Kantine på barneskolen  

Mer tid til venner  

Mere fotballtrening for jentene  

Etter skole klubb  

At det går an å leie hallen og 

utstyr der 

At jeg blir frisk så jeg kan bli 

med 

Bevar skog og tre som vi kan leke i 

At Kolvereid fortsetter å være Norges minste 

by – ikke bli for stor 

Stå opp for andre. 

Vær grei.  

Ikke baksnakk 

At folk respekterer 

hverandre 

Mindre bråk i klassen 



 

Hva kan dere gjøre for å ta vare på miljøet? 

Arv mer klær/kjøp brukte klær 
Ta mere kollektiv 

transport 

Spis mindre kjøtt 

Ta mindre fly 

Ta tog i stedet for fly 

Ikke kast plast i naturen 

Plukk søppel 

Ikke kast mat. Spise opp maten 

Resirkuler søppel 

Pant flasker 

Sykle/gå til skolen 

Gå mere til venner og 

aktiviteter i stedet for å kjøre 

Ta i bruk solcellepanel  

Plastikk burde bli dyrere 

Bruk handlenett så vi kan bruke det igjen  

Handle mindre  

Ikke kjøp ting du ikke trenger 

Ta vare på levende ting i naturen som 

planter og dyr 

Ikke kjøp så mye treverk fra 

regnskogen 

Komposter matavfallet  

Ikke sløs med vann 

Ikke vask klær så ofte 

Ikke dusj hver dag 

Bygg flere vindmøller 

Elbil i stedet for 

bensin/dieselbil 


