Hva betyr det for oss i vårt nærmiljø?
Gokstad Nærmiljøutvalg inviterer deg til pizzakveld med idèmyldring.
Tema for kvelden er: Hva er «det gode liv» for deg og oss som bor i Gokstad skolekrets?

Tid: mandag 28. november kl. 18.00
Sted. GØIFs klubbhus – Myreskauen 20
Påmelding innen 15.11 til: anette.hvidtsten@vtfk.no eller SMS til 93894300

•
•
•
•
•
•
•
•

Hvordan kan vi skape gode møteplasser i vårt nærmiljø?
Hvilke lokaler og uteplasser har vi?
Hvordan kan vi videreutvikle Kyststien og GØIF-anlegget?
Hvordan kan skolen, nærmiljøutvalget, GØIF og beboerne samarbeide bedre?
Hvor og hvordan kan vi legge til rette for aktiviteter og møteplasser for ungdom?
Savner dere aktivitetstilbud til de yngste barna?
Har vi møteplasser for pensjonistene våre?
Hvordan etablere kontakt mellom innbyggerne våre på tvers av alder?

Nærmiljøutvalget får tildelt økonomisk støtte fra Sandefjord kommune hvert år. Det er åpent
for alle å søke støtte til ulike arrangement, aktiviteter m.m.
Har du gode ideer du ønsker å dele?
Ønsker du å søke om støtte til planlagte aktiviteter eller sammenkomster?

Send søknad og ideer på mail til Gokstad NMU v/leder Anette Hvidtsten. anette.hvidtsten@vtfk.no
https://www.sandefjord.kommune.no/Kultur-og-fritid/nardemokrati/

Velkommen!
Utdrag av vedtektene finnes på baksiden av dette dokumentet.

Nærmiljøutvalget skal:

• Etablere, utvikle og sørge for drift og vedlikehold av attraktive og trygge arenaer og områder for
uorganiserte aktiviteter for barn og unge i nærmiljøet, i samarbeid med barn og unge i lokalmiljøet, og
deres foresatte.
• Tilrettelegge for kommunikasjon med brukere og driftere av anlegg.
• Utarbeide og følge opp individuelle vedlikeholdsplaner for aktivitetsanlegg som utvalget har initiert
og/eller har ansvar for. 2.2 Sosialt nettverksarbeid og aktivitetstilbud – «Livet mellom husene»
Nærmiljøutvalget skal:
• Ta initiativ til sosiale nettverkstiltak for barn og unge i nærmiljøet, i samarbeid med skole,
foreningsliv og andre aktører, med særskilt vekt på barn på mellomtrinnet (5.-7. klasse).
• Ivareta å utvikle eksisterende aktiviteter og tradisjoner.
• Ha løpende dialog med deltakere og drivere av tiltak. De sosiale nettverkstiltakene bør ha minst
følgende standard/omfang:
• Ett arrangement/tiltak for opplevelser og tradisjoner pr år.
• En samling for drøfting av behov og tiltak pr år.
• To samlende arrangementer/tiltak pr år

