
 

 

 

 

 

Oppdrag Innovasjonscamp Bamble 2021 - Vekst i Bamble! 
Dere skal nå være med på en innovasjonscamp! Innovasjonscamp er en treningsleir i 

kreativitet, og i dag skal dere bruke deres kreative hoder til å være med på å gjøre 

Bamble enda litt bedre! Dere skal velge ett av tre oppdrag, og valgmulighetene er: 

skolemiljø på Bamble ungdomsskole, fritidstilbud for barn/ungdom i Bamble kommune 

eller klima/miljø i Bamble kommune.  

  

1. Skolemiljø på Bamble ungdomsskole 
Våren 2021 skal dere være de første som går på Bamble ungdomsskole, og dere blir 

veldig viktige for hvordan skoledagene skal være der. Alle skoler har en skolekultur, som 

vil si at man f.eks er flinke til å inkludere alle i det sosiale, er flinke faglige eller har gode 

aktivitetstilbud. Bamble ungdomsskole har muligheter til å få til alt dette og mye mer! Om 

dere velger dette oppdraget, skal dere komme med en løsning på hvordan man kan få 

den beste skolekulturen i Vestfold og Telemark (eller kanskje i Norge) på deres Bamble 

ungdomsskole! Noen stikkord er: fellesskap, inkludering, dyktige faglig og praktisk, 

aktiviteter, sosiale tiltak, motivasjon, stemning, glede, hygge. Hent gjerne inspirasjon fra 

bøker, filmer, internett eller annet for å lage en ny løsning for hvordan man har det på 

ungdomsskolen. 

Dere kan sette en plan for hele skoleåret med planer for hva som skal skje underveis, 

eller gå dypere inn i ett eller noen få tiltak. Dere kan ta for dere alle trinnene eller lage en 

plan for hva som skjer på hvert av trinnene, så det blir litt forskjellig. Kanskje også noe 

skal gjelde hele ungdomsskolen? 

Målsetting: gjøre Bamble ungdomsskole så bra den kan være for elever og ansatte! 

 

2. Fritidstilbud i Bamble kommune 
Dere har fått ansvaret for å etablere og drive et fritidstilbud for ungdom i alderen 13-16 

år i Bamble kommune. Det skal være et fellesskap utenfor skolen der alle føler seg 

velkommen. Ta gjerne utgangspunkt i interesser eller hobbyer som dere har, og husk å 

undersøke behovet til de som skal bruke tilbudet. Ha i bakhodet at noen har samme 

interesser som deg/dere og noen har ikke. Faller dere, eller noen dere vet om, utenfor de 

ungdomsfritidstilbudene som er i dag? 

Hvordan kan dere få til at ungdommer kan treffes? Hva skal fritidstilbudet inneholde? 

Hvor ofte vil dere ha aktiviteter/åpent? Hvordan skal dere få ungdom til å bruke tilbudet? 

Hvem må dere gjøre avtaler med? 

  

  

  



 

 

 

 

 

  

3. Klima og miljø i Bamble kommune 
Sirkulærøkonomi er en måte å tenke på som gjør at vi holder ressurser i sirkulasjon over 

lengre tid, som gjør at vi ikke trenger å stadig hente nye ressurser fra naturen. I tillegg er 

denne tankegangen med på å gi økt verdi til de ressursene vi allerede har, som gjør det 

mer sannsynlig at de blir kildesortert og gjenvunnet. Dette kan gjelde klær, datamaskiner, 

lamper, iPader, el-sykler, møbler, oppbevaring etc. Et godt tips er å tenke på hvilke 

materialer som er lette å bruke igjen før man begynner å tenke på en løsning. Tenk gjerne 

over hva som går i restavfallet eller spesialavfallet i dag. I tillegg er det en mulighet å 

begynne med saker og ting som dere vet at ofte blir ødelagt! 

Dere skal lage en løsning som gjør at det man har i dag får lengre levetid. Tenk gjennom 

at det bør være bygd/designet så det ivaretar tankegangen om gjenvinning, reparasjon 

og ombruk. 

 

4. Bamble som attraktivt bosted.  
Mange kystkommuner sør i Norge sliter med synkende befolkningstall, og lever mye på at 

det skal komme turister i sommermånedene. Dette gjør at Bamble kommune, og mange 

andre må finne på noe smart for å få folk til å bli boende der – i tillegg til at nye skal 

ønske å flytte dit. Det er mange elementer som kan påvirke at folk flytter et sted, men det 

viktigste er antakeligvis arbeidsplasser. I tillegg er det relevant å tenke på at kvalitet på 

skole/barnehage, naturen, infrastruktur (for eksempel sentrum, helsetjeneste, veier), 

bosted (hus/leilighet/eiendom) og idretts- og kulturtilbud har mye å si. Bamble kommune 

har fergeleie, kystlinje, skogsområder og motorvei, men fremdeles synkende 

befolkningstall.  

 

Deres oppdrag er å lage en konkret løsning eller et konkret tiltak for å gjøre Bamble 

kommune til et mer attraktivt bosted. Dere kan selv bestemme målgruppe eller 

målgrupper, og skal argumentere for hvorfor denne målgruppen treffes. Det er ikke et 

krav at dere plasserer det dere ønsker å gjøre, men dere bør tenke over hva løsningen 

trenger av ressurser og plass. 

 

 


