Høringsnotat «skolestruktursaken» fra elevrådet ved
Stiklestad skole
Dette mener vi om skolesaken i Verdal:

1A
-

Riv skolen på øra, så de kommer hit.
Jeg vil gå oppi Vuku! Pappa jobber der.
Jeg vil gå på en annen skole.
Ikke riv Leksdal.
Jeg vil være på denne skolen.
Legg ned Leksdal og Verdalsøra. Behold Stiklestad.
Jeg vil beholde skole her, men bygge ny.
Riv denne og bygg ny. Vi har jo gått her i over 100 dager!!
Jeg vil ha denne skolen.

1B
Hei! Vi hadde så vidt en samtale om dette, og elevene er veldig positive til at det skal bygges
ny skole. Det er spennende med nye vegger og nye dører. Og kanskje også en ny skolegård!
De var litt bekymra for hvor de skulle ha skole mens den andre skolen ble bygd, da.
Ellers var det litt vanskelig å se for seg å gå på en annen skole, eller at noen andre skulle
komme hit. Men både Vuku og Øra var jo kule plasser å kjøre buss til. Og hvis de gikk på Øra
slapp de å ta buss til svømminga. Og de kunne se svømmehallen hver dag. Men flertallet var
enig om at de ikke ville flytte bort fra Middelaldertunet på Stiklestad.

2A

2B

-

Ønsker at vi pusser opp den skolen som vi har. Kanskje bygge på.

-

Vil ikke ha for stor skole.

Ønsker ikke å gå på en annen skole. Her har vi et fint uteområde.
Artig om de i Leksdal kommer hit. Får flere venner.
Bra som det er, i forhold til antall barn.
Vil ha skolen som den er, for det er mange minner som vi forbinder med skolen. Liker
godt den skolen vi har nå.

-

Elevene vil ha skolen de har, slik som den er – men den kan gjerne «pyntes» litt mer.

-

Ikke lurt å pusse opp alle skolene, bruker mye penger.

-

NY SKOLE HER, LEKSDAL HIT

-

STIKLESTAD TIL VUKU

-

STIKLESTAD TIL ØRA

-

Skolen skal bli her for evig og alltid
Jeg har lyst til å gå på Øra
Verdalsøra
Vuku
Skolen skal stå
Her
Være her
Øraskolen

Greit å dele skole med Leksdal fordi det er barn de kjenner der.
Liker skolen sånn som den er, og vil ikke gå på skole andre steder enn Stiklestad.

3A
De på Leksdal kanskje bli lei seg fordi de må flytte fra skolen sin.
Elevene må ta buss, kanskje de liker å sykle \ gå til skolen.
-Det går ikke hvis de MÅ ta buss
Det blir veldig fullt på skolen!
Det blir kaos når vi skal ut!
Det blir ny fotballbane!
Kanskje lettere å få seg nye venner?

Mange jeg kjenner går oppi Vuku, noen andre har venner og søskenbarn der.
Redd jeg må flytte dit.

Liker ikke Øraskolen så godt. For stort!
Redd jeg roter meg bort.
Der er det svømmehall, vil dit!
Barneskolen er grei, men vil på ungdomsskole Vuku
ANNET: En elev sa at det var få elever På volden skole,
kanskje noen flytter fra VOLDEN, fordi det er lang skolevei til Vuku.

3B

-

Bli her
Øraskolen, fordi der er søskenbarnet mitt
Dette er verdens beste skole – jeg vil bli her
Øra – større plass til fotballtrening
Øra er den beste

4.Kl


Leksdal kan flytte til oss. Det blir mindre kaos med idretten da.



Vi kan flytte til Vuku, for den skolen er større og nyere.



Vil bevare skolen vår!



Alt.2b er best.



Verdalsøra, Leksdal og Stiklestad slåes sammen på Øra.



Flytt sammen med Verdalsøra.



Alt.2c er best.



Alternativ 3!

5A

Skoleavstemming 5A
Alle i klasse 5A tok handsopprekning i klassen tirsdag 21/3-17. Alle 14 deltok.
1. Uteområdet:
- lek
- plass å bevege oss på
2. skolevei:
- vi blir i fysisk form når vi må gå til skolen
3. SFO-tilbud i nærområdet:
4. Passe antall elever<.
-Enklere for lærere å se alle elevene.
5. Nærmere fritidsaktiviteter:

-mer plass-mindre grupper.
6. Plass til utetimer (skog, bekk o.l)
-lite å utforske på øra

5B
Synes alternativ 3 var best. Fordi det er bra uteområde. Skolen er i nærheten av oss, trygg
skolevei for de fleste. Det er mer miljøvennlig med kortere skolevei. Skolen blir et naturlig
samlingspunkt også utenfor skoletiden. Mindre tid med nåværende venner.
VI VIL HA DENNE SKOLEN!

6.kl
Det som er bra:
- Vi får bo der vi bor
- Flere venner, mye ting.
- Enklere
- Ny skole på Stiklestad
Dårlig:
- Bussforurensing
- For mange elever
- Lang tid på buss
- ikke buss
- Langt til SFO og skole(Vuku)

7.kl
Skolestruktur
Skoleskyss og skolevei
Å få seg venner
Ha noen å leke med
Mobbing
Uteområde å leke på
SFO
Fritid
Det blir stort hvis alle ungdomsskoleelevene skal samles, liker å kjenne de jeg skal starte på skolen
med.
Vil gå på ungdomsskole i Vuku, blir ikke så mange elever.
Tror ikke det er lettere å få venner på stor skole.

Tror det kan være lettere å få venner på stor skole.
Vil ha skolestrukturen som før, ikke så lang skolevei.
Lang skolevei- travlere på fritiden.
Sfo: vanskelig med SFO i Vuku for foreldre som bor i Leksdal eller Stiklestad. Langt å kjøre, rekker ikke
frem. Lang tid på skole + SFO for små barn.

Elevrådet ved Stiklestad skole

