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________________________________________________________________________

Høringsuttalelse om skolestruktur fra elevrådet ved Vuku
Oppvekstsenter, avd. ungdomsskole.
Basert på utdelt ark med spørsmål har elevrådet uttalt dette på vegne av
alle elever ved ungdomsskolen:
Inkludering og mulighet for tilrettelagt opplæring:
Vi tror dette vil bli vanskeligere på større skoler. Mange elever og
vanskelig å tilrettelegge for alles behov.
Grupperom/spesialrom:
Usikker, kommer an på hvordan skolen blir bygd/omgjort og hvor mange
elever som går der.
Mest mulig likt skoletilbud, er det likt i dag?
Det generelle skoletilbudet er ikke likt med tanke på hvordan skolen er,
hva vi har på skolen og hvordan skolen er bygd (f.eks. kantine, uteområde
og tilgjengelig og oppdatert utstyr). Med tanke på opplæringstilbudet er
det mer likt i dag.
Helsesøster/ppt/miljøarbeider og tilgjengelighet:
Noen mener her tilgjengeligheten vil bli dårligere, da det er flere elever
som tar opp tiden til disse. Andre mener det nok vil bli det samme, så
lenge alle disse samles på de større skolene.
Sosialt miljø og vennskap:
På små skoler tvinges alle til å være sammen og være venner, mens på
større skoler er mulighetene større for å finne noen som er lik deg selv.
Du får flere å spille på. En del elever har i prosessen ment at det sosiale
miljøet vil bli verre på store skoler, med mer mobbing og utestenging.
Men elevrådet snakker om at det er lettere å finne venner på store skoler.
Det fremkommer litt blanda følelser på dette punktet.
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Mobbing:
Det kan bli mer mobbing på store skoler fordi det er flere mennesker,
kanskje lettere å skjule det og flere muligheter for å finne noen å mobbe.
Fysisk skolemiljø og universell utforming (handikappede, heis/ ikke
trapper), inneklima, størrelse på rom/skole, uteområde.
Dette mener vi vil bli bedre på større skoler.
Læringsutbytte:
Elevene tror dette blir dårligere ved evt sammenslåinger eller store
skoler, da det er flere elever og lærere/voksne får mindre tid pr elev.
Skolevei:
Det kan bli veldig langt for noen, og det er ikke bra for de minste. Elever
fra Vera eller Sul kan få rundt 1 time i reisetid en vei, og det mener vi er
for mye for barnetrinnet. Vi mener det generelt vil bli dårligere, da veldig
mange elever vil få lengre skolevei.
Til slutt:
Flesteparten av elevene ønsker to ungdomsskoler.
På vegne av elevrådet ved Vuku ungdomsskole

