
 

SYNSPUNKTER FRA ENKELTE ELEVER I ELEVRÅDET SAMT KLASSEMØTER. 

 

Uttalelsene har kommet fram på følgende måter. 

 

Første til fjerde trinn har uttalt seg i klassemøter i dag. 

Jeg har kalt inn elevrådsrepresentantene i femte til sjuende trinn hit til skolen for å snakke med dem. 

Representanten for 5. tr. Kunne ikke møte, fikk ikke tak i vara. 

Representanten på 6. trinn kom. 

Representanten på 7. trinn kom ikke. 

 

Følgende synspunkter kom fram: 

Det er generelt et gjennomgående syn at det er dumt at Kirkeby skal legges ned. 

Hva er bra med Kirkeby: 

De nevner få elever, liten skole og at flere trinn går sammen. God skole og gode lærere som ser meg. 

Lite konflikter, men nære venner, lite erting. Så nevner de uteområdet med skogen, fotballbane, 

håndballbane, skiløype etc. De nevner at lekser blir gjort her med lærer. Føler at dagene er trygge og 

gode. 

Fordeler med ny skole: større skole – flere venner. Spennende med ny lekeplass, nye klasserom, 

Ydalir er en ny og fin skole med mange nye lekemuligheter.  

Ulemper med ny skole: at ikke alle vennene blir samlet videre, redde for å miste kontakt med 

klassekamerater, kjenner ikke lærere der. Det er større skoler og lettere for å bli smittet. Redde for å 

bli stengt ute. Kanskje man ikke blir så populær og at det er sjeldnere å få ballen. Redd for at 

bestevenner blir skilt og at kameraten finner seg en ny bestevenn. 

Forslag på hvordan de skal få det bra på ny skole: de ønsker å bli møtt med spørsmål om de skal være 

venner, at ting blir sagt på en hyggelig måte, og at noen trøster da de er lei seg. 

Skoleveien: noen er ukjente med busskjøring og synes det er litt skummelt, kanskje bussjåføren ikke 

vet hvor de bor. De fleste ga uttrykk for at busskjøring skal gå greit. 


