
Elevrådet ved Fagernes skole- høringsinnspill til skolestruktur nordre Ringsaker 

 

Elevrådet ved Fagernes skole har sett på følgende punkter i konsekvensutredningen de vil gi 

et høringssvar til: 

 Brukermedvirkning – elevrådet hadde en delt tilbakemelding på bruk av Padlet, de 

aller fleste elevene hadde fått sagt det de ønsket, mens andre opplevde at de fikk for 

liten tid og at det var vanskelig å finne tilbake til det de hadde begynt å skrive på. 

 Fysiske læringsmiljø- elevrådet stiller seg undrende til antall klasserom som det er 

vist til i konsekvensutredningen, slik de ser det er det 5 + SFO-rom som også kan 

benyttes som klasserom og skolekjøkken- og ikke 3 klasserom + SFO-rom. De trekker 

også fram alle grupperommene de har som gjør at man kan dele opp trinnene. 

Elevene opplever ikke at det er nødvendig med et eget musikkrom, og at det ikke går 

utover undervisningen at man bruker grupperom eller klasserom. 

 Fysiske innemiljø- elevene er godt fornøyd med det fysiske innemiljøet, de trives og 

synes de har god plass. Det eneste de trekker fram er vannkvaliteten, vannet smaker 

ikke godt og vannkranene er ikke helt bra. 

 Fysisk utemiljø- skolegården er fin med tilgang til ballbinge, huske,sandkasse, 

fotballbane og skog. Men elevene kunne gjerne har tenkt seg enda flere utfordringer 

som for eksempel et klatrestativ og slåballstativ. De trekker også frem nærmiljøet 

med turmuligheter, blant annet til en egenbygd gapahuk, mulighet for praktisk 

undervisning ute og konkrete oppgaver med å kunne sette opp handleliste og handle 

på Kiwi. De trekker også frem mulighetene de har til å ha svømmeopplæring i Næra, 

noe som både er gøy og viktig. 

 Vennskap, opplevelse av å høre til- Elevene opplever ikke at noen blir holdt utenfor,  

de har alltid noen de kan leke med. Flere trinn kan samarbeide om ulik lekaktivitet 

ute, for eksempel  «Dødball». 

 Anbefalingen i konsekvensutredningen- Elevrådet ved Fagernes skole er opptatt av å 

beholde skolen i bygda, de begrunner det blant annet med at det vil bli flere folk i 

Næroset ettersom det bygges stadig flere hus. Det nye boligfeltet vil bli fint og ligger i 

gåavstand til skolen. Ei bygd som får flere barnefamilier vil trenge en skole. Skolen er 

den nyeste i nordre Ringsaker og har plass til flere elever. 

 


