
Hva skal til for at du trives bedre på skolen og i fritiden?       Innspill fra elever ved Nærøysundet skole 29.09.20 

Deltar du i fritidsaktivitet(er) i så fall hvorfor/hvorfor ikke?                      

 

 

- Det må være lov å ha med mobiltelefon på skolen og bruke den i friminuttet 

- Jeg går på fotball fordi jeg ikke vil være hjemme 

- Mindre lekser 

- Få bruke telefonen – nevnes flere ganger 

- Hjemme turn 

- Fordi jeg helst vil gå på turn, men får ikke lov så da går jeg på fotball 

- Jeg rir på hest fordi jeg synes det er gøy og veldig mye å jobbe med. Jeg har likt ridning siden jeg var liten og har ridd i ett år 

- Få ha med mobiltelefoner, og få ha tyggegummi 

- Må få lov til å ha friminutt inne (valgfritt) – ønsker å ha lengre og mer friminutt 

- Mer morgentid og mer fritid 

- Gjøre mer gøye ting 

- Mer mat og helse 

- Mindre lekser – nevnes flere ganger  

- Det er plagsomme lærere 

- Mindre timer på skolen 

- Mer tid hjemme 

- Ha mere gym og artigere ting i gymtimen – mer gym nevnes flere ganger 

- Vil ha mindre skole  

- Jeg deltar på fritidsaktivitet fordi det er så kjedelig å være så mye hjemme 

- Jeg deltar på fritidsaktivitet fordi mamma sier at jeg må 

- Deltar på turn fordi det er gøy 

- Å få være med venner 

- Spiller fotball fordi det er gøy, spennende og gjort det siden jeg var liten 

- Jeg deltar på turn og fiolin. Turn fordi det er gøy, og fiolin på fordi det spilte farfar 



- Mer overnatting ute i friluft. Helst en uke av gangen 

- Liker å stå på slalåm. Det er mye fart i det. 

- Jeg deltar i turn, piano og 4H. Det er gøy og jeg ønsker å delta 

- Hvis jeg skal trives på skolen så ønsker jeg at vennene mine flytter tilbake hit og at korona blir borte for alltid og ikke viser seg igjen  

- Jeg spiller fotball fordi jeg liker å være med kompiser  

- Drill og turn 

- Skole er kjedelig, fotball er gøy 

- At vi får lov til å ha med godteri på skolen. Deltar ikke på fritidsaktiviteter fordi jeg ikke gidder 

- Film på fredager, ønsker kantine 

- Mindre mobbing 

- Mer kunst og håndverk 

- Flere tegnetimer 

- Jeg deltar i handball fordi jeg synes at det er morsomt 

- Ikke ha matte. 

- Hvis det ikke var søppel i naturen 

- Mer matpauser 

- At vi får flere leker 

- Deltar på fritidsaktiviteter fordi jeg liker å være aktiv og det er artig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hva er bra med plassen du bor på? 

 

 

- Mye venner og de mobber ikke. De er snille 

- Det er en liten plass, og det er ikke så mye søppel her. Det er heller ikke krig 

- Familie som støtter deg 

- Vi har rent drikkevann, vi har råd til mat, drikke og frukt  

- Vi har mange leger og mye medisiner 

- Det er fred 

- Mange venner å leke med 

- Det er butikk. 

- Å få en butikk i nærheten så det er bare å sykle til skolen  

- Det er ikke kidnappere her 

- Skole er «bra» 

- At det ikke er krig 

- At vi har ferskvarer der vi bor 

- At vi har tilgang på mat og vann  

- At vi har mange gårder der vi bor 

- At alle har bursdag 1 ganger i året og ikke 2😊 

- At det ikke er Covid 19 her 

- At vi har mange toalett 

- At vi har ipader på denne skolen  

- Det er der sjø er det lett å få jobber 

- Fordi at det er slitt og at det er bra 

- At jeg har en familie og at vi ha telefon og internett. Venner og at vi har en fin plass 

- Har en fin utsikt til havet, har en båt med fullt av treverk og byggegreier 

- At vi har en stor trehytte, diger eiendom vi har solkollen.  

- Har et fint rom med stjernehimmel 



- Viker å sykle i. liker å spille musikk mens vi desser. Har to trampoline og venner som bor i nærheten 

- At en har en fin utsikt, og at man bare kan gå til vennene sine  

- Marøya  

- Bra at man har en nedoverbakke fordi da kan man ake 

- Bra å ha en stor tomt for da kan man ha et stort hus  

- Det jeg bor er det fin utsikt, og jeg kan bare gå til en strand 

- Sykle i flere timer 

- Gå til gapahuk som er bare 2 minutter unna og grille på Eidshaug 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

- Pante mer, fryse ned mat og kildesorter 

- Plukke søppel, gå mere, fiske fisk 

- Gå / sykle til jobb 

- Unngå å hugge skog 

- Ikke kast søppel i do eller i havet  

- Ikke kast olje i havet eller i naturen 

- Hjelp miljøet 

- Ha solcellepanel til huset 

- Unngå bruk av bil, kasting av mat og dusj fem minutter annenhver dag 

- Spis grønt  

- Ikke kast søppel i naturen 

- Gå til skole  

- Ikke kast klær. Gi det heller til de som trenger det 

- Ikke kjøre bil hver dag 

- At vi snakker mer om det på skolen 

- Sykle minst en gang i året til og fra skolen 

- Lag mindre ting av plast 

- Synge en ikke gjøre miljøet dårligere sang 

- Bruk søppelbøttene 

- Kjør tesla / elbil  

- Spare vann  

- Ikke drep så mye dyr 

- Bruke ting om igjen 

- Gå mer 

 Flere ting notert men mye av det samme som overnevnte. 

Hva kan dere gjøre for å ta vare på miljøet? 


