Opplysninger om deg/dere som har svart
Skal følge med temakort(ene) du/dere svarer på.
Det er ønskelig å ha noen opplysninger om de som har gitt tilbakemeldingene (ikke hvem):
Av de som svarte var _____3_ kvinner og _______2_ menn, i alderen fra __31____til
___37____år.
For fastboende:
Hvor i kommunen bor du (Nerstad,
Prestfoss, Nedre Eggedal, Eggedal, mv)?
Prestfoss

Hvor jobber du?/ Evt hvor går du på
skole?
Sigdal Kommune

For fritidsbeboere:
Hvor er fritidsboligen?

Hvor er hjemstedet ditt?

TEMAKORT – Sigdal innen 2035
Om ønskelig kan dette skjemaet/temakortet brukes som tilbakemelding på dine/deres innspill
til samfunnsdelen.

SVAR PÅ ETT ELLER FLERE SPØRSMÅL:
Engasjerte og fornøyde barn og unge
Tenk dere året 2035; hva er gjort for at barn og unge har det bra i Sigdal: Hvilke tilbud,
hvilke bygg/hvor og hva gjør at barn og unge foretrekker Sigdal framfor andre steder?
Evt. støttende spørsmål.
• Hvordan blir Sigdal en kommune med god (folke)helse for alle og en kommune der innbyggerne og
fritidsbeboerne kan leve gode og meningsfylte liv?
• Hvordan blir Sigdal en framtidsretta og god kommune å bo i, vokse opp i, gå på skole i og ha fritidsbolig i?
• Hvordan blir Sigdal en kommune som fremmer likestilling og utjevner ulikheter i levekår?

Sånn vil vi ha det:
SKOLE: Som småbarnsforeldre er fokus stort på framtida til barna og mye av tankene går
mot skolesituasjonen i bygda. Vi mener det er bekymringsverdig dersom man ikke snur i
tankegangen rundt antall skolebygg som skal driftes mtp elevantallet. Vi tenker da på
Nerstad og Prestfoss skole. Det er ønskelig om man tenker klassemiljø fremfor å holde liv i
alle tre skolebyggene. Tar jeg mine egne to døtre som eksempel hvor den eldste på 5 år,
er de totalt 5 jenter i kullet tilhørende Prestfoss skole, den yngste på 3 er den eneste jenta
i sitt kull tilhørende Prestfoss skole. Prestfoss og Nerstad ligger 7 minutter fra hverandre i
effektiv kjøring, dvs for 7 minutter kan man få et mer stabilt klassemiljø hvor barna er
sammen med de i egen aldersgruppe. Dette mener vi vil gi barna et mer stabilt klassemiljø
enn om man praktiserer «fådeling». Vi håper man kan vurdere gevinstene av å slå
sammen Prestfoss og Nerstad barneskole uavhengig om det blir den ene eller andre
lokasjonen. Elever fra de to barneskolene har allerede felles fritidsaktiviteter og
samhandler på andre plattformer.

BARNEHAGENE: Jeg vil uttrykke en glede over at Kommunen har valgt å satse på
Prestfoss barnehage og bygge ut til tross for at man har full barnehagedekning i Sigdal. I
eierstyret i Prestfoss Barnehage er vi som småbarnsforeldre helt klare på at dette var viktig
i takt med utbyggingen av feltet på Standsbråten, og få barnefamilier til å bosette seg her. I
vår hverdag teller hvert minutt, og de minuttene man evt må bruke til å kjøre frem og
tilbake for å levere og hente - 2 ganger hver dag, kan være helt avgjørende. Vi mener det
er helt essensielt for satsingen rundt det nye boligfeltet. Man kan snakke om dystre tall for
fremtida med rapporter og tall som er spådd, men lever man etter dette kommer man
ingen vei! Da blir det en selvoppfyllende profeti.

