Uttalelser fra elevråd ved Ness oppvekstsenter om skolestruktur i Verdal kommune
Vi har satt opp et skjema ut fra punktene på skrivet fra rådmannen. Hver rad tilsvarer et
punkt, i samme rekkefølge som i skrivet.
Verre
-inkludering og mulighetene
til tilrettelagt opplæring for
alle. Vi tror ikke alle som har
det vanskelig blir sett på
store skoler.

Bedre

Det samme

- tilgang til spesialrom og
grupperom
- vi tror ikke at vi vil få det
samme skoletilbudet på stor
skole
-mange ukjente voksne og
elever på SFO
- kaos med store rom og
mange barn
- tilgang til helsesøster mm.
- kjenner få eller ingen på ny
skole
- vanskelig å bli kjent med
alle, vanskelig å få seg gode
venner, vi blir ny på skolen
- redd for at de skal le av oss
- mer skjult mobbing på
store skoler
- vi har fått mange nye
uteting som vi ikke kan
bruke. (Klatrestativ,
sykkelbane, klatretårn mm.)
- På en stor skole er det ikke
sikkert vi vet hvor vi skal,
hvor rommene er
- vi lærer mer på liten skole
fordi vi får masse hjelp.
Slipper å sitte å vente lenge
når vi trenger hjelp
- alle lærerne kjenner oss,
og vet hvordan hver og en
av oss lærer best
- tror det er skummelt å
være på gruppe med elever
vi ikke kjenner så godt
- vi mister tilbudet om

- flere elever av samme
kjønn i en klasse
- vi kan få nye kompiser
- flere å leke med

- kanskje større lekeområde
- andre leker
- nye pulter og stoler?

gården i 3. og 4. klasse
- må lære nye rutiner
- mange regler vi ikke kan på
ny skole
- lang skolevei, må sitte mye
på buss (Noen håper på
gangvei.)
- vi flyttet til Ness for å
slippe å kjøre til skolen
- mindre fritid pga. bussing
- vi får dårlig helse av å sitte
stille så mye

- slipper å gå til skolen
- litt artig å ta buss

Andre uttalelser fra elevene:
-

Politikerne ødelegger for oss
Vi mister minner fra bygda vår
Vi mister kjærligheten til bygda vår
Vi lurer på hvordan politikerne som har bestemt at skolen skal legges ned hadde følt
det om de hadde vært i samme situasjon
Vi tror ikke politikerne tenker på hva vi ungene føler om dette
Hvordan sparer de penger på å legge ned skoler?
Vi flyttet til Ness for at jeg skulle få gå på en liten, koselig og trygg skole

