Nå skal dere få høre hva vi tenker om hvordan det er å være elev på skolen vår. Solvang
skole. Skolen vår heter SOLVANG og verdiorda våre starter med skolen bokstaver:
SAMARBEID, OMSORG, LÆRING, VERDIER, ANSVAR, NYSGJERRIGHET og GLEDE
__________________________________________________
Skoletida er noe alle har med seg hele livet. Derfor må det være godt å være elev på skolen.
Og det er det. En må bare være våken hele tiden når en har med barn å gjøre.
Det verste for barn er å føle seg utenfor. Å ikke føle at en hører til. Da vil en bare stå der,
utenfor, og ikke tørre å gå bort til de andre heller. Det er ikke bra for barn å ha det slik. Barn
kan bli veldig redde for å gå på skolen da.
Elever på 7. trinn
__________________________________________________
Vi synes det er ukult å plage andre ved å stenge ute. Da er det fint at det er mange voksen
med gule vester ute som er klare til å se oss og hjelpe oss.
Hvis alle har det gøy i friminuttene, er det artig i timene også. På en måte for da har en med
seg gleden fra ute inn igjen. Så trenger en ikke være redd for å gå ut igjen.
Elever på 7. trinn
Glede er noe spesielt.
Det er lett å se hvis noen ikke er glade, og det er lett å se hvis det er motsatt. Da har vi lært
at omsorg er å bry seg. Bry seg om. Gå bort til andre og se om du kan hjelpe. Være en venn.
Heldigvis er det ikke lov å plage andre på skolen vår. Det hender jo at noen gjør det likevel,
men da merker vi at det hjelper å si ifra. For vi har ansvar alle sammen for å hjelpe
hverandre. Vi kjenner at vi får god samvittighet og at vi gjør noe veldig, veldig viktig.
Elever på 7. trinn
___________________________________________________________________________

Vi må samarbeide mye med hverandre. Noen ganger er det vanskelig, men egentlig fint. For
da blir vi flinkere og alle får sagt meningen sin. Vi ser at mange flere har lyst til å snakke om
viktige ting når en er i samarbeid. Så flott at vi har samarbeid som verdiord!
Elever på 7. trinn

