
Høringssvar om Framtidas skole i Os fra elevene på mellomtrinnet ved Os skole, juni
2021.

Spørsmål og svaralternativer har blitt gjennomgått i fellesskap og forklart for elevene. De har
også kunnet stille spørsmål om det som har vært uklart for dem. Spørsmålene er utarbeidet
av elevrådet på mellomtrinnet med utgangspunkt i de offisielle høringsspørsmålene.

Spørsmål Elevenes svar

Vil du ha oppvekstsenter i
Dalsbygda

Nei: 24 stk.
Vet ikke: 2 stk.

Mener du det er en god ide å
samle hovedtrinn på hver sin
skole?

Nei: 26 elever

Hvor vil du ha 1.-4. trinn? Os: 24 stk
Dalsbygda: 2 stk.

Hvor vil du ha 5.-7. trinn? Os: 25 stk
Dalsbygda: 1 stk

Har du et annet alternativ? Omtrent halvparten av elevene har skrevet noe her. Ca
halvparten av dem igjen svarer nei, mens resten ønsker at det
bygges en ny skole hvor elevene fra Os og Dalsbygda kan gå
sammen.

Mener du Os kommune skal
ha to skoler?

Nei: 22 elever.
Ja: 4 elever.

Hvis du ser bort ifra
lokalisering. Kunne du sett for
deg å samle 1-7. trinn?

Ja: 19 stk.
Nei: 7 stk.

Hva synes du om læring på
tvers av klassetrinn? (fådelt
eller fulldelt)

Positive til fådelt: 14
Positive til fulldelt: 12

Ønsker du å utdype noe
spesifikt rundt dette?

“Jeg syntes det er mye bedre med fulldelt skole jeg føler meg mye

trygere med min egen klasse”.

“Fordi når det er fådelt så blir man kjent med flere, men det har blitt

fiendtlighet mellom mellomtrinnet A og B så jeg hvet ikke helt.”

“Jeg syntes at alt burde være på os. Dalsbygda og os burde være

sammen uansett siden det blir vi på ungdomskolen og

klassemiljøet blir mye bedre om man kan gå sammen fra første

klasse.”

“Legge ned begge skolene og bygge en helt nye i sentrum av

kommunen”



“jeg tror at fådelt skole er det beste siden det er nok mange som har

eldre venner.”

“Jeg tror elevene får jo det bedre med fådelt men det kan vørr bedre

klasse miljø hvis klassene er hver for seg”.

Her har elevene i hovedsak fordelt seg på at hhv max 15 og max 30 minutters reisetid er
forsvarlig. Flertallet av de resterende ligger i mellom dette.

Har du noen andre tanker
rundt reisetid?

Her har 7 elever gitt et opplysende tekstsvar, og alle handler om
at bussturen blir for lang for mange av elevene (Tufsingdalen)
dersom hele eller deler av barnetrinnet havner i Dalsbygda.

Er det noe du vil ta opp som
ikke er nevnt i undersøkelsen,
eller som du vil utdype?

“vi burde være på os skole fordi vi har mer og gjøre her.”

“vi burde vere på os for os har svømmebaseng stor fin hall”

“Vi burde være på Os fordi vi har mer aktiviteter”

“Jeg synes at vi burde tenke på elevenes beste og ikke på bygda.
Jeg synes også at vi burde være på Os fordi Dalsbygda kommer til
Os når de begynner på ungdomskola uansett.”

“Jeg syns alle burde være på Os fordi vi har svømmehall og mer
aktiviteter.”

“Jeg synes at Dalsbygda skal til os for os har flere ting som,
basseng og større bibliotek og masse mer.”

“Hvor mye kommer det til å koste?”

“Alle elevene burde være på Os fordi Os ligger mer i sentrum i
kommunen, og i Os så er det ny idrettshall, basseng og stor
fotballbane rett attmed skolen + at det ikke er langt til tannlegen
hvis man har tannlege-time i skoletiden.”

“Som sakt jeg vil at dalsbygda skole skal komme ti os for os har
sløyden en splitter ny idrettshall og svømmehall har vi og men vi
har også kunst og håntværk sal og en diger fotball bane og ball
bingen”

“At det blir dyrt og ha 2 skoler selv om det er litt flere der og her.



Bare legg ned begge skolene og bygg en ny. det hadde vært best.”

“De som begynner i på mellomtrinn som bor i Tufsingdalen blir det
neste en time og et kvarter det blir alt for lang og vi kjøre langt nok
som det er. Også er det litt styr og først gå på os i fire år og så flytte
til Dalsbygda i tre år og så flyte tilbake i os i tre år. Og vi har en hall
basseng for da må vi kjøre fra Dalsbygda bare for og ha en time
svømming men vis vi har en stor skole på os der vi har basseng og
da blir det mindre ( ikke kjempe mye da ) forurensning.”

“det er en ny og fin hall i os og i dalsbygda bruker de bare
samfunnshuset så alle burde være i os sånn at vi ikke kaster bort
hallen”

“jeg syntes vi burde være på Os fordi vi har en svømme hall og en
veldig ny gymsal”

“Om hvis noen i 1kl skal ta en buss i 1 time!!”

“Os er mere i mitten av kommunen og har også svømmebasseng
og en sørre hall.”


