Til Kommunestyret i Sunndal
Vi i elevrådet ved Tredal skole ønsker å si hva vi mener om forslaget som har
kommet om at Tredal skole skal legges ned og at vi skal begynne ved Sande
skole.
Tredal skole betyr veldig mye for oss. Det er trygt her og alle kan være seg selv.
Alle på Tredal skole har minst én venn og vi trenger faktisk ikke å bruke
vennebenken. Her har vi et veldig godt skolemiljø.
På Tredal skole er vi ikke for mange, men heller ikke for få. Lærerne har god
oversikt over elevene og hva som skjer rundt omkring. Vi har bussvakt som
passer på at alle blir med bussen og hvem som skal hit og dit. Det er trygt.
Vi kan navnene til hverandre. Da er det lett å få hjelp. Både ute og inne. Både
voksne og barn er veldig hjelpsomme.
Hvis det oppstår et problem, så løses det. For vi gir ikke opp så lett.
Lærerne og de andre voksne på skolen er kjempesnille og flinke, og de vet
hvordan de skal hjelpe oss. Rektor Tove er snill, og hun kjenner alle. Her på
skolen tar lærerne hensyn til at vi elever er forskjellige, slik at vi kan være oss
selv.
Vi var i mange år mottaksskole, og vi mener selv at vi er ganske flinke til å ta
vare på nye folk og hverandre. Her på Tredal skole føler vi oss som hjemme.
Vi finner på mye artig, og vi elever får bli med å lage både film og teater.
Vi på Tredal skole elsker skolen vår!

Dette er det vi syns er negativt/dumt med nedleggelse og at vi begynner ved
Sande skole:
Det er ganske mange elever på Sande skole fra før av. Hvis vi kommer blir det
ganske mange, og det kan bli litt trangt. Og det kan bli langt å dra for de som
ikke får buss.
Det kan også være vanskelig for lærere å ha oversikt over alle elevene. Det er
heller ikke sikkert at Sande skole vil at vi skal komme over dit. Det er ikke
sikkert at alle på Tredal tør å være seg selv hvis de begynner på Sande.
Det bli mange navn å lære og huske. Vi får nok ikke Tove Hansen som rektor
hvis vi begynner på Sande. Tove er kjempesnill og kjenner alle elevene på
Tredal skole.
Kanskje mister vi leker som vi har og som Sande skole ikke har. Vi mister de nye
leketøyene vi har fått i løpet av i fjor. Det blir heller ikke så gøy hvis vi må flytte
alle ting og saker.
På Sande har de nok ikke samme tradisjoner som vi har. Vi har spesielle ting vi
gjør her på Tredal som er kjempegøy.

Vi syns det er dumt at vi må dele opp klassen hvis vi begynner på Sande skole,
fordi vi har mange minner med klassen vår og skolen vår. Det kan også være
vanskelig å finne ut hva du skal gjøre i friminuttene og hvem du skal være med,
siden det blir veldig mange folk. Her på Tredal har vi full kontroll på absolutt alt
som skjer og vet hva vi skal gjøre.
Siden det er så mange elever på en plass, så kan det fort blir uenigheter og
konflikter. Hvis vi har en konflikt i klassen her så ordner de voksne det med en
gang. Men det kan ta lengre tid i en stor klasse, og flere kan blande seg inn, slik
at det blir en stor greie.
Det kan bli mye og forholde seg til på Sande skolen og utrygt for noen barn. Det
kan bli nye regler å venne seg til.
Det er ikke bare negativt å slå sammen Tredal skole og Sande skole. Det er
mange ved Tredal skole som vil bli kjent med nye folk. Og det er mange fra
Tredal skole som kjenner folk fra Sande skole fordi de går på samme aktiviteter.
Vi får nye lærere, vi får større område og nye leker å leke med. Vi kan møte
mange folk som man kan trives med!
Og selvfølgelig, så kan kommunen spare penger.

Vi forstår at det kan bli veldig langt å kjøre fra Gjøra og ned til Sande, hvis Gjøra
skole blir lagt ned. Men, hvis vi bare fyller på med elever på Sande skole, så blir
jo skolen der mindre og mindre, på en måte. Hva om de som bor nede på øra
heller kan komme hit til oss? Hvis Løykja skole flytter ned til Sande skole, så kan
like mange elever som bor nede på øra komme hit til oss? Eller, alle ved Løykja
skole kan få begynne her på Tredal. Da trenger ikke venner på Sande bli delt
opp. Da blir det ikke så trangt på Sande og vi på Tredal blir litt flere. Og det er
kjekt.
For her er vi gode på å ta godt imot folk!
På vegne av elevrådet ved Tredal skole, 26.05.21
Karen Aaram Vike, Ane Røsdal Ramsøy-Halle, Odin Koksvik Gjøvik,
Linnea Jenstad Innerdal, Ingrid Engen, Yahya Yusuf og Andreas Bergslid.
Monica Kårvatn - kontaktlærer for elevrådet.
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