Høringsuttalelse fra elevrådet ved Volden skole vedrørende
«Vurdering av skolestruktur og ny forskrift til skolekretsgrenser i
Verdal kommune»
Saken ble behandlet i Elevrådet 13. mars 2017.
Elevrådet la fram sitt forslag til høringsuttalelse for elevene på 5.-7. trinn, som støttet Elevrådets
forslag, og hadde noen tilføyelser.
Hva elevene på 1.-4. trinn tenker, er skrevet sist i denne uttalelsen.

Inkludering og mulighetene til tilrettelagt opplæring for alle elever
1. Frykter at vi ikke får like mye hjelp på grunn av større klasser.
2. Tror det blir vanskelig å bli inkludert fordi det er stor avstand mellom hvor de bor.
3. Vi kan få nye venner og vi har venner der fra før. Det er trygt i Volden, fordi her kjenner vi
alle.
4. Tilrettelagt opplæring: det er bedre i Volden, fordi da er vi mindre elever og da har læreren
mer tid til oss. Vi kan også være med i flere grupper i Volden.
5. Noen mener det blir omtrent det samme, men det kan ta lengre tid til vi får hjelp.
6. Vi frykter at det ikke blir samme opplegg når det gjelder musikk.

Tilgang til flere spesialrom
1. Vi vet ikke hvor mange spesialrom det er i Vuku, men i Volden har vi nok.

Mest mulig likt skoletilbud til alle elevene i kommunen. Har dere samme tilbudet i
dag? Hvordan vil det kunne bli?
1. Alle bør ha mest mulig likt skoletilbud. Derfor bør alle elever gå på skole i nærheten av der
de bor

SFO-tilbud. Vil det bli bedre eller dårligere tror dere?
1. Vil bli bedre i Vuku. SFO i Volden er lagt ned.

Tilgang til skolehelsesøster/ PPT/ miljøarbeider
1. Vi tror det blir verre, fordi det er mange som kanskje trenger hjelp, og da kan det bli
vanskeligere å får hjelp.

Sosialt miljø/ Vennskap med jevnaldrende og hvordan vil det være på ny skole i forhold
til din gamle skole?
1. Det er både fordeler og ulemper. Fordelen er at vi har flere å velge blant. Ulempen er at det
kanskje ikke er like enkelt å bli venner med elever i andre klasser.
2. Det sosiale miljøet er bedre der de kjenner elever fra flere trinn.

Mobbing. Blir det mer eller mindre eller det samme tror dere?
1. Vi tror det blir mer mobbing i Vuku, fordi det er flere elever der og at de ikke kjenner
hverandre så godt.
2. Det er ikke mobbing i Volden. Det tror vi er fordi alle kjenner hverandre. Vi kjenner også
foreldrene til hverandre.
3. Og hvis det blir mobbing, så tar vi det med en gang, og da blir det alltid slutt på det.

Fysisk skolemiljø og universell utforming (handikappede, heis/ ikke trapper), inneklima,
størrelse på rom/ skole, uteområde
1. Det er bedre uteområde på Volden enn på Vuku. Ellers tror vi at fysisk skolemiljø er like bra.

Læringsutbytte
1. Vi tror vi lærer mest/ best i Volden. Her får vi raskere hjelp av læreren.

Skoleskyss
1. Elever ved Volden skole får lengre reisevei enn det som står i NOU 1995:18 det er ikke til
barns beste. Det blir i strid med barnekonvensjonen

Skolevei
1. Det blir dårligere skolevei. Mye av veien er jo det samme, men de får 11 km i tillegg hver vei.

Hva tror elevene i 1.-4. trinn?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vi kan få nye venner og treffe noen gamle venner.
Det blir lengre skolevei, spesielt for de som bor i Vera.
Vi må bli kjent med en ny skole og det kan bli litt mye å venne seg på.
Det blir mange på skolen, det liker jeg ikke.
Vi mister tradisjonene fra Volden.
Er epent på å se på lekeplassen.
Noen gleder seg til å få ny gymsal.
Redd for at klassene blir delt.
Redd for trusler fra større elever.
Det er kjekt med lengre busstur.

Hilsen Elevrådet ved Volden skole

