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Høringsuttalelse fra Verdal ungdomsråd
Verdal ungdomsråd behandlet «skolestruktursaken» i sitt møte 27. mars d.å. og vedtok
følgende uttalelse - basert på utdelt tema-ark:















Postadresse:
Johannes Bruns gt. 2
7650 Verdal
Tlf. 74048200

Når det gjelder inkludering vil det bli bedre, da det vil bli flere «å spille på».
På små skoler kan man lettere falle utenfor. Én - og ingen flere – liker for
eksempel å spille sjakk. På en stor skole er det sikkert flere som liker det, og
da er du i et miljø.
Noen skoler har i dag mange grupperom, men ved bygging av nye
skoler/tilpasning av de vi har i dag, vil det sikkert bli bedre med grupperom
og spesialrom.
Vi mener at skoletilbudet vil bli bedre og mere likt for alle elever i Verdal’n
hvis det blir færre skoler. Det er viktig at det ikke er stor forskjell på om du
feks går på skole i Garnes og ikke på Ørmelen. Alle fortjener er godt
skoletilbud.
I dag er skolehelsesøster mye opptatt, vi opplever å bli avvist, da det er mye
møter o.l. de er på. Har for lite tid på skolene i dag. Noen ganger får vi høre
at vi må komme neste dag de er der. Men den dagen er kanskje ikke «den rette
dagen». Håper og tror dette vil bli bedre. Miljøarbeiderne oppleves som mer
tilgjengelig.
Det sosiale miljøet kan bli vanskelig for noen fra starten av når de begynner
på ny skole, men dette tror vi vil bedre seg fort.
Når det gjelder mobbing kan det være vanskelig å se hvem som blir mobbet
hvis skolen blir veldig stor, og mobberne vil få flere å mobbe. Men kanskje
kan store skoler være mer proffe på å se mobberne slik at de får «tatt de»
tidligere.
Tror det fysiske skolemiljøet vil bli bedre. I dag er det kaldt i klasserommene
på flere skoler, og så er det veldig varmt når det er varmt.
Vi tror at læringsutbyttet kan bli mere likt, og også bedre for mange, hvis det
blir færre skoler. Det er større mulighet for at undervisningsopplegget er
forskjellig fra skole til skole når det er 10 skoler imot feks 4 skoler. Flere
lærerressurser vil være samlet og kan diskutere hvordan de vil ordne
undervisningsopplegget.
Det er selvfølgelig viktig at ingen elever får kjempelang skoleveg, og det gjelder
spesielt for de som går i småskolen.
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