
Kafédialog Hellvik – bord 2 

Hvordan kan vi skape en inkluderende og sunn grunnskole? 
RÅDATA 

 

• Viktig med god overgang barnehage  skole 

• Viktig med godt samarbeid mellom ulike instanser om utsatte grupper 

• Godt samarbeid hjem – skole 

• Oppdaterte på læremidler 

• Kompetente lærere 

• Viktig med stabile lærere 

• Viktig å jobbe med relasjoner og tillit. Åpent, trygt miljø 

• Sosial kompetanse 

• Fysisk aktivitet må prioriteres 

• Barnehage og skole henger sammen på Hellvik. 10-årig skole 

• For små klasser skaper utfordringer for enkelte elever 

• Ungdomsskoletrinnet bør flyttes til byen 

• Flinke LÆRERE 

o Fokus på trygghet 

• Noen elever skaper uro og utrygghet for andre 

• Skolen er for teoretisk 

• Må lære tydelig håndskrift 

• Veldig inkluderende og miljøskapende med kantine. Frukt til alle 

• Uteområder som gir rom for lek og fysisk aktivitet 

• Skolen må bli mer praktisk 

o Læring gjennom praktisk arbeid 

• Bruke lokale ressurser, lokal historie 



• Viktig med mestring 

• Viktig med et gjensidig hjem – skole-samarbeid 

• God plass, godt utstyr, gode lærere 

• Utfordrende med for små klasser 

• Lag, foreninger, foreldre og besteforeldre som ressurs i skolen 

• Liten skole gir små valgmuligheter (valgfag, språkfag) 

• Mer individuell tilpassing for elever også de flinke!! 

• Læring må være meningsskapende 

• Forutsigbarhet i om at skolen må bestå – gjelder også ungdomsskolen 

• Nok ressurser økonomisk og menneskelig til å drive utkantskoler 

• Viktig med gode lærere som ser det enkelte barn 

• Nok barnehageplasser og boliger er viktig for å styrke skoletilbudet 

• Viktig for Hellvik og for skolen at u-trinnet består 

• Forby mobiltelefon i skoletiden! 

• Det må være lov med mobil i skoletiden! 

• Fritidstilbudet på Hellvik er viktig for at skolen skal fungere godt 
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