Høringsuttalelse om skolestruktur i Verdal kommune
fra elevene ved Ørmelen skole
Med tanke på inkludering og mulighetene til tilrettelagt opplæring for elevene tror vi at
små skoler vil ha større mulighet til å tilrettelegge opplæringen til hver enkelt elev
pga. at det er færre elever og dermed lettere for læreren og få oversikt og ha tid til
hver enkelt elev. Store skoler kan være en god arena for å finne flere venner og det
kan da være lettere å bli inkludert.
Vi mener at tilbudet i forhold til spesialrom og grupperom vil være tilnærmet likt
dersom Ørmelen skole og Verdalsøra barneskole blir slått sammen eller om de vil
fortsette delt som nå.
Forskjellene for oss som elever ved Ørmelen skole, dersom vi blir slått sammen med
Verdalsøra, blir blant annet lengre skolevei. Det kan også bli flere elever å velge
mellom når man skal få seg venner. Det kan være både positivt og negativt at det blir
fire paralleller i stedet for to som vi har nå. Det som kanskje ikke trenger å bli så bra
er at man kan komme i en annen klasse enn vennene eller de man er trygge på og
kjenner godt fra før. Større klasser kan også føre til mindre hjelp av de voksne i
timene. Flere er enige om at Stiklestad, Vinne, Ørmelen og Verdalsøra er eller blir
såpass store skoler etter nedleggelser/sammenslåing at de bør bestå som i dag.
SFO på Ørmelen er ny og kjempebra nå. Den på Verdalsøra er også forholdsvis ny.
Det vil bli veldig mange flere SFO-barn dersom skolene blir slått sammen. Da kan det
bli mer uoversiktlig for de yngste elevene, men det blir også flere å velge mellom når
man skal leke.
Tilgangen til skolehelsesøster/PPT/miljøarbeider vil antagelig bli det samme ved
sammenslåing som dagens situasjon. Kanskje det kan bli mindre tilgang på dem
ettersom det blir flere elever, men det er ønskelig at dagens tilbud består.
Ved sammenslåing vil det bli en mye større skole og mange flere elever. Dette kan
føre til at sjansen for å få flere nye venner øker. Sjansen for at flere elever kan føle
seg usikre og utrygge vil også kunne oppstå. I dagens skolestruktur føler vi at alle
elevene kjenner eller vet av alle de andre elevene ved Ørmelen skole. Dette vil endre
seg når elevtallet fordobles.
I forhold til mobbing tror vi det kan gå begge veier. Når man har flere elever å velge
mellom vil alle kunne få seg venner og dermed også få støtte fra vennene i stedet for
å stå helt alene dersom mobbing oppstår. Det kan også bli mer mobbing siden flere
mobbere kan slå seg sammen og det kan bli flere «offer» som kan mobbes. Ved
større skoler kan det være vanskeligere å oppdage mobbing. Dersom det blir færre
lærere/voksne blir det enda vanskeligere å få hjelp om man blir mobbet.
På Verdalsøra er det godt tilrettelagt med heiser slik at handikappede har tilgang på
hele skolen. Det har vi ikke på Ørmelen. På Ørmelen er det også dårlig luft og
ventilasjon på klasserommene, særlig på våren/sommeren. Det er også veldig kaldt i
klasserommene på vinteren. Dette regner vi med er i orden på Verdalsøra siden

skolen er såpass ny som den er. Vi tror at klasserommene på Ørmelen er større enn
på Verdalsøra, slik at vi har bedre plass, men en del av våre bygninger er gamle og
av dårlig kvalitet. En del bordkledning ser ut til å være råtten og moden for utskifting
enkelte steder. I forhold til uteområdet mener vi at Ørmelen har større plass enn
Verdalsøra og dermed også mange flere muligheter enn uteområdet på Verdalsøra.
På Ørmelen er potensialet veldig bra, men vi har langt å gå før vi har et godt utnyttet
uteareal her. Vi tror det kan bli trangt med så mange elever på uteområdet på
Verdalsøra. Siden det er veldig mange elever som spiller fotball er vi også redd det er
for få fotballbaner til å dekke opp dette behovet ved Verdalsøra.
Vi mener at man lærer mer i klasser med færre elever. Lærerne får til å hjelpe flere.
De som er faglig flinke og de som trenger mer hjelp kan få dette pga. at lærerne har
bedre tid til hver enkelt elev i mindre klasser. Ved store klasser vil mange elever sitte
på plassen sin uten å få den hjelpen de har krav på eller trenger. Det kan være
utfordrende å lære nye ting på en ny skole med nye klassekamerater rundt seg og
nye voksenpersoner, men det kan også være positivt for at man kan stifte nye
bekjentskaper og få seg nye venner.
I forhold til skolevegen vil den bli lengre for de aller fleste elevene ved Ørmelen skole
dersom skolene blir slått sammen. Det vil også være kun et fåtall av elevene som vil
ha krav på skoleskyss. Elevene må krysse mange veier, en elv og må gjennom
sentrum for å komme seg til skolen. Det kan være utrygt for mange elever. Flere har
gitt uttrykk for at det er nettopp den korte skolevegen og nærheten til skolen som gir
økt trygghet i hverdagen.

Hilsen elevene ved Ørmelen skole v/elevrådet

