Innspill fra Austafjord skole - mellomtrinnet

Torsdag 24.09.20 - kl. 9.00-11.00

Fra kommunen: Dag Roar Opdal

Hva er bra med den plassen du/dere bor?
-

Det er butikk i nærheten
Det er ikke så mye trafikk
Jeg er tett på naturen
Det er ikke så mye folk her
Det er mye forskjellig å finne på
Jeg kan kjøre med bår og traktor
Du kan sykle langt uten å være redd for å møte store biler
Vi bor ikke så langt i fra bestemor og bestefar, så vi kan sykle til dem
Bestemor jobber på en butikk så de har hele tiden noe godt å spise
Gressklipper er kult
Fint her
Vi kan gå dit vi vil
Vi har skole, butikk, barnehage og fotball
Det er stille og fredelig
Alle kjenner alle
Det er fin natur
Lite trafikk
Skole, barnehage og butikk
Lite og trivelig lokalmiljø
Jeg liker Austafjord fordi det er en liten plass og alle kjenner alle
Skole er koselig og vi er ikke så mange – det er alltid noen å være sammen med.
Vi tar det vi får – vi har en matbutikk og det er det
Jeg er veldig glad for at jeg bor der jeg bor
Det er rolig her
Vi bor nær butikken
Frihet
Mye natur overalt.
Bor nært skolen
Det er ikke noe bra – kun kjedelig å bo på Borgan
Vi har en bra skole, barnehage og butikk
Lite folk
Mange folk
Nydelig og digg plass med butikk
Bra det er skole her
Bra det er butikk
Bra det er fotballtrening
Det er bra det er lite trafikk

-

Det er bra vi kjenner de fleste på skole og på stedet.
Kan gjøre hva vi vil uten å tenke på trafikken
Skole og butikk er bra å ha
Fin natur
Ikke mye folk her
Liker at det er stille og rolig
Butikken ligger like ved huset mitt 😊
Det er liksom en lekeplass på skolen der jeg kan kose meg
At det ikke er et «rotthål» som Rørvik
Vi har ikke trafikk

Hva kan du gjøre for å ta vare på miljøet?
-

Sykle
Padle
Plukke søppel
Miljøvennlig skolebuss
Kjøre elbil
Låne utstyr til f.eks. fotball eller håndball i stedet for å kjøpe nytt
Sykle/gå til skole og trening
Kjøpe brukte klær og ting
Kjøpe mer miljøvennlige produkter
Man kan sitte på skolebussen hvis man skal på trening
Kjøpe kortreist mat
Gi bor ting og klær
Ikke kaste søppel i naturen
Ikke kjøp så mye -æ tenk over om du har bruk for det
Lade strøm med solcelle
Ikke reise hele tiden
Ikke lade hele tiden
Bruk de klærne du har hjemme
Ikke kjøre så mye – sykle mer
Ikke kaste mat og søppel
Plante mer trær
Sykle mer
Lade på solceller
Ha flere søppeldunker
Plukk søppel
Resirkulere mer
Færre fabrikker
Miljøvennlig byggemateriale
Hydrogen busser og biler
Vindmøller
Solenergi
Vannkraft

-

Ikke tenne bål
Plukke søppel
Sortere søppel
Kjøre mindre bil
Gjenbruk
Sykle mer
Ha sykkelutleie
Legg solcellepanel på skolene
Sortere alt det vi kaster
Reis mindre og hvis di må reise reis miljøvennlig
Legg solcellepanel på hustakene
Leie ut elsykler
Bruk solceller i stedet for vindmøller
Ikke kast søppel i naturen
Reis litt mindre eller kom det fram på annen måte
Kjør litt mindre – sykle selv
Samkjør med andre hvis du skal på trening osv.
Gi bor klærne du ikke selv bruker til noen som trenger de
Resirkuler mer
Plukk søppel
Ikke kast søppel i naturen
Bruk solceller i stedet for vindmøller
Plukk søppel
Gi klær du ikke bruker til noen som trenger dem
Ta å samkjøre mer
Resirkuler
Gi gamle klær som du ikke bruker til noen som trenger det
Samkjør med andre når du f.eks. skal på trening
Plukk søppel
Bruk solceller i stedet for vindmøller
Ikke kast søppel i naturen
Kjøpe brukt
Samkjør når du skal til Rørvik – dit der det mange som drar
Resirkulere
I stedet for å reise på møter overalt så kan vi ta møtene på Skype eller annet nettsted
Spise kortreist mat
Kjøpe produkter av papp i stedet for plastikk
Sykle i stedet for å kjøre bil og buss der vi har muligheten
Minske reisingen’
Gjenbruk
Bruke kollektivtransport
Selge ting og tang og klær som vi ikke har bruk for
Bruk mere ullklær
Papirposer på Joker og alle andre butikker
Flere busser
Sykler mer
Flere vindmøller

-

Ikke kast for små klær – du kan bruke stoffet til noe annet
Bruk vannhjul
Ikke kjør bil
Kast søppel i søppelkurven

Hva skal til for at du trives på skole og i fritiden
Deltar du på fritidsaktiviteter i så fall hvorfor/hvorfor ikke
-

Kanskje en zipline
Flere musikktimer på skolen – vi har bare 1 time i uken
Volleyballnett ute i skolegården
Pusse opp bassenget slik at vi kan bruke det
Klatre park/vegger
Håndballbane på Austafjord
Ny fotballbane
Dansetreninger på Austafjord så vi kunne lært oss nye danser
Jeg har det topp på skolen
Jeg deltar på fritidsaktiviteter og det er gøy og jeg har stort konkurranseinstinkt
Flere fergeruter ut til Borgan
Fotball er artig og jeg liker å delta på kamp
Ny fotballbane
Jeg deltar ikke på flere fritidsaktiviteter fordi da må vi til Rørvik noe som tar 45 min.
med bil
Jeg trives helt perfekt på skolen
Jeg har vært med på håndball men det ble litt for mye for da måtte vi til Rørvik rett
etter skolen to ganger i uka
Jeg er med på fotball for det kan vi drive med her bare noen minutter unna der jeg bor
Jeg er også med på kunst og da tar jeg bussen til Rørvik av og til
Bruker mikrobølgeovnen!
Jeg ser på TV
Jeg spiller dataspill
Jeg er på fotballbanen
Jeg er på jakt
Jeg vil ha flere utetimer på skolen
Jeg har det topp på skolen
Speiderleir
Flere aktiviteter
Fritidsklubb
Åpne bassenget for da behøver vi ikke å kjøre til Rørvik men kan heller sykle
Savner at bassenget ikke er åpnet på Austafjord
Ønsker sykkel og skatebane på skolen
Jeg går på volleyball
Savner kanskje sykkel- og skatebane
Jeg liker å drive med volleyball

-

På fritiden liker jeg å danse, hører på musikk og snakke med venner
Jeg går eller skal begynne å gå på turn
Skolen er perfekt
Klatring
Zipline
Jeg kan ikke være med på idrett fordi ingen kan kjøre oss
Snekring
Jeg har det bra på skolen
Zipline
Driver med fotball fordi det er best
Jeg har det helt perfekt
Jeg er med på fritidsaktiviteter fordi det er sosialt
Spillekvelder eller lignende på biblioteket
Det må tilrettelegges slik at de som er avhengige av ferja også kan delta på fritiden
Det er fotballbane og klatrestativ her men hva skal de holde på med de som ikke liker
å gjøre disse aktivitetene?
På skolen trenger vi noe tilbud for alle

