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Hva er bra med å vokse opp i Folldal? 
• Bra kulturliv  

• En bra kulturskole som har bidratt til at kommunen ble Norges musikkommune  

• Det er trygt å vokse opp her  

• Gode sosiale forhold  

• God plass   
 

Hva skal til for at flere vil flytte til Folldal? 
• Bedre markedsføring av kommunen og tilbud  

• Skape flere jobber  

• Flere aktiviteter/tilbud på kveld for ungdom. Ønsker seg et møtested i hverdagen. Vinteren 
blir ofte lite sosial da det er kaldt og få alternativer der ungdom kan oppholde seg.  

• Idrettshall   

• Gang og sykkelveg til Krokhaug, slik at man kan bo der og ferdes trygt til sentrum  
 

Hvor mener dere at nye boliger skal bygges? 
• Å bygge ut i sentrum er mest aktuelt  

• Legge til rette for tilflyttere som jobber fra nett  

• Ikke ta områder som berører masse natur eller dyrket mark  

• Bygge på solsiden av dalen  

• Det er bedre for ungdom hvis man bor i nærheten av hverandre og kan møtes fysisk. 
Fokusere på de tettstedene vi har i kommunen.   

 

Hvor pleier barn og unge og møtes på fritiden? 
• Man møtes ofte på kafe på butikkene  

• Fotballbanen/skoleområdet på sommeren  

• Flerbrukshuset oppleves som stengt på ettermiddag og kveld. Kan vestibylen åpnes opp, slik 
at det kan være en møteplass for ungdom på ettermiddager? Det vil være et tiltak som 
krever lite, da det er sittegrupper og internett. Ungdommen må selv holde det ryddig  

 

På hvilke områder opplever dere at skolen leverer godt? 
• Undervisning har blitt noe mer praktisk, men fortsatt ønskelig med mer variert undervisning. 

F.eks. flere eksperimenter i naturfag  

• Fagene skal være interessante  

• Elever på videregående opplever annen faglig undervisning enn i grunnskolen. Kan 
grunnskolen bygge på erfaringer fra videregående?  

• Digitale hjelpemidler som Chromebooks hjelper til å holde systemer. Enklere enn da det var 
papir  

• Skolemiljøet oppleves som trygt og godt  



Hvordan kan kommunen nå ungdommen med informasjon? 
• Viktig å bruke flere digitale kanaler  

• Flere ungdommer bruker nok Facebook enn kommunens nettside, de fleste ungdommer 
bruker nok mest Youtube, Snapchat og TikTok.   

 

Har dere lyst til å bo i Folldal når dere blir voksne? 
• Har lyst til å bo her. Men mindre fristende dersom det blir få barn i kommunen og lange 

avstander til jevnaldrende  

 

Hva skal til? 
• Idrettshall  

• Gang- og sykkelveg  

• Flere barn i kommunen  
 

 


