
Høringsinnspill skolestruktursaken nordre Ringsaker – Elevrådet ved Åsen skole 

Elevrådet ved Åsen skole har plukket ut følgende punkter som de vil komme med innspill på i 

skolestruktursaken: 

 Brukermedvirkning- elevene opplevde medvirkningen gjennom Padlet som en fin 

måte å kunne komme med sine innspill. Samtidig er de noe usikre på om alle svarte 

riktig eller turte å si hva de faktisk mente. De synes det er fint at de gjennom et 

høringsinnspill kan belyse saken fra sitt ståsted. 

 Fysiske læringsmiljøer- det blir trukket frem i rapporten at Åsen skole mangler 

spesialrom for naturfag, musikk og kunst og håndverk. Elevrådet  mener det er feil at 

de ikke har et fungerende kunst og håndsverksrom. De påpeker at rommet som i dag 

brukes til kunst og håndverk inneholder det de trenger. Elevene ser heller ikke at det 

er noe problem å kunne gjennomføre ulike kunst og håndverks oppgaver i et vanlig 

klasserom. Det gjelder også for musikk og naturfagsundervisningen, elevrådet trekker 

fram mulightene som også finnes ute- spesielt med tanke på naturfag og forsøk. 

 Fysisk innemiljø- skolen er gammel, men elevene opplever at innemiljøet ble mye 

bedre med det nye ventilasjonsanlegget. De trekker frem at det kostet mye, og 

undrer seg over at man velger å koste på skolen så mye, hvis den ikke skal kunne 

brukes videre. De er fornøyde med klasserommene, garderobene og  toalettene inne, 

men synes at toalettene ute er dårlige. 

  Fysisk utemiljø- elevrådet trekker fram alle mulighetene de har ute i skolegården og 

i sitt nærmiljø. De opplever at skolegården er innholdsrik og at de alltid har noe de 

kan gjøre i friminuttene eller på fritiden. I nærmiljøet har de mange turmuligheter og 

steder de kan gå til for å ha uteskole. Elevrådet konkluderer med at de er super 

fornøyde med skolens utemiljø. 

 Vennskap, opplevelse av å høre til- elevene trekker frem at det er et godt miljø, alle 

har noen å være med. Alle kjenner hverandre og man leker på tvers av trinn. 

 Anbefalingen angående skolestruktur i nordre Ringsaker- elevrådet mener 

anbefaling om kun å beholde en skole er feil, og at flere skoler bør beholdes. De 

undrer seg over hvorfor Åsen ikke er en av skolene man vurderer å beholde. Elevene 

trekker frem at Åsen har en perfekt beliggenhet i midten og at de med sitt skolemiljø 

ikke opplever at det er mobbing ved deres skole. 

 


