Høring skolestruktur
Hei! Dette er vårt svar på høringsnotatet fra elevene ved Leksdal skole og
elevrådet. Alle elevene på vår skole har blitt hørt først klassevis og deretter
videreformidlet til og drøftet hos elevrådet på disse punktene. Alle har fått være
med på å si sin mening. Elevene virker veldig enige i hva de synes. Mange har
sterke meninger og følelser rundt dette. Dette er hva vi kom fram til.
HØRINGSUTTALELSE I SKOLESTRUKTURSAKEN
I forhold til:
Inkludering og
muligheter til
tilrettelagt
opplæring for alle
elever

Tilgang på
spesialrom og
grupperom

Mest mulig likt
skoletilbud til alle
elever i
kommunen
SFO

Tilgang til
skolehelsesøster
og miljøarbeidere

Det blir bedre, med
tanke på:

Det blir samme, med
tanke på:

Det blir verre, med
tanke på:
Det blir større klasser,
færre lærere.
Alle kjenner ikke
hverandre like godt når
det er så mange.
Lettere at noen faller
utenfor. Blir ikke like
lett å se de som har det
vondt når det er så
mange.
Ved en stor skole blir
det færre voksne som
kan følge med i
friminuttene og å gi
hjelp i timene.
Blir mest sannsynlig
Men det blir ikke så
flere, bedre og nyere
lang tid på hver
spesialrom. Musikkrom,
klasse/gruppe for det
forsøksrom ol.
er mange som skal
dele. Mindre tilgang,
med så mange klasser
og elever. Rom oftere
opptatt.
Blir mer likt, ift at alle går i omtrent like store klasser. Men tilbudet blir ikke
bedre. Og det blir ikke likt ift tilhørighet/nærhet til skolen. Mest mulig likt
tilbud er ikke alltid det som blir mest rettferdig eller best for alle.
Barn/voksne er individer med ulike evner, behov og ønske om tilhørighet.
Fint å kunne bo der en vil og få et bra skoletilbud i sitt nærområde.
Bedre at det blir flere å Spørs på hvor det blir – kjøreavstand. Vi har
leke med. Nyere bygg,
allerede et veldig trivelig og godt SFO tilbud på vår
eget bygg???
skole.
Det blir bedre SFO-tilbud til de som ikke har tilbud
i dag, men for Leksdal betyr ikke det noe, for vi
har SFO.
Tror det blir bedre
Men det blir kanskje
tilgang til helsesøster
travelt til helsesøster
da hun er der oftere.
og mye kø?

Sosialt miljø,
vennskap med
jevnaldrende….

Det blir flere å leke
med, og vi kan bli kjent
med nye barn.
Kan bli flere muligheter
for å få venner, elevene
kjenner elever fra
andre steder i Verdal.

Mobbing

Fysisk skolemiljø,
universell utf….

Tror det blir bedre mtp
universell utforming,
fordi det finnes mer
utstyr, nyere bygg.
Positivt med et
ordentlig bibliotek.

Læringsutbytte

Nyere, bedre utstyr,
spesialrom vil virke
positivt.
Positiv for elever med
utfordringer, flere som
er like, har samme
behov.

Noen tror
læringsutbytte blir det
samme.

Ikke så sterke/trygge
vennskap.
Mindre samhold
mellom de fra samme
bygd.
Lenger å kjøre til
venner. Må bli kjørt.
Lengre til møteplass,
eks skolen, i fritida.
På vår skole er alle
venner og alle kjenner
hverandre.
Ikke greit hvis vi blir
delt opp i ulike klasser
og ikke får gå sammen
med de andre
Leksdalingene.
Lettere å bli tilsidesatt
og ikke sett av trygge
og kjente voksne med
så mange barn.
Rivalisering mellom
barn fra ulike bygder.
Vi tror også det er flere
som blir terget på store
skoler, fordi de ikke
kjenner hverandre.
Tror det blir mer
mobbing og færre
voksne som kan passe
på når det blir mange
elever.
Vi er allerede heldige,
som har skogen så nært
skolen, en fantastisk
lekearena, som vi
gjerne vil beholde. Vi
har mange leker, og
mye å holde på med i
friminuttene. Vi har
ellers også et fantastisk
uteområde, med
mange muligheter for
lek og spill.
Mer uro og bråk i store
klasser, og det blir
vanskeligere å bli sett
og hørt
Vi er fornøyd med
læringsutbytte på vår
skole. Det er artig å

Skolevei

Noen får kortere (bare
hvis Stiklestad)

Noen får samme
avstand
(bare hvis Stiklestad)

lære her.
Vi lærer mye i små
klasser, og vi får gjøre
mye forskjellig.
Det blir mindre
læringsutbytte i større
klasser, pga mindre
voksne pr elev,
dårligere bøker, lettere
å gjemme seg bort,
flere som er utrygg i
stor klasse, ikke så
fleksibelt vil virke
negativt.
Dyrere for kommunen
med mer busskjøring.
Farlig gjennom Klinga
(sykkel)
Ingen kan gå/sykle til
skolen.
Det blir lengre busstid
hvis vi må bytte skole.
Dårlige busser, dårlige
veier og forurensing.

Konklusjon
Vi elevene ved Leksdal skole er kritiske til at skolen vår skal legges ned med
tanke på å spare penger. Vi er glad i skolen vår og ønsker ikke en ny og større
skole å gå i. Bevar Leksdal skole! Tiden i en større skole kommer fort nok i
ungdomsskolen. Barndommen er så kort. La den være lykkelig i trygge, vakre og
kjente omgivelser. Blant kjente, omsorgsfulle og trygge voksne og barn.
Vi tenker også på fremtiden i bygda vår, våre kommende barn og barnebarn. At
også de skal ha en skole i bygda å dra til og glede seg over, med en kort og
trivelig skolevei. At de fremdeles skal ha en skole, som samler bygda, både store
og små. Retten til å velge hvordan de vil leve på en god måte. For oss er dette
det gode liv!
Med vennlig hilsen: Elevene og elevrådet ved Leksdal skole

