
Uttalelse fra elevrådet ved Røkland skole angående budsjettkutt 

Elevrådet har fått informasjon om at skolen skal spare 2,5 millioner. Dette er ikke greit. Dette vil først 

og fremst gå utover oss elever, som syntes det er meget urettferdig at politikernes handlinger skal 

straffe oss. Vi synes at når kommunen feilberegnet budsjettet for flere år tilbake, er det ikke riktig at 

de skal kreve tilbake pengene nå. At skolen brukte alt for mye penger for flere år siden, kan ikke gå 

utover oss som går her I DAG! Skal dette virkelig straffe fremtiden til elever ved Røkland skole? 

At skolen skal spare så mye penger vil gå utover at: 

• Lærere mister jobben 

• Større arbeidspress på lærere 

• Mindre lærere ute på inspeksjon i friminuttene, dette kan medføre mer mobbing 

• Ingen sosiale turer 

• Klasser blir sammenslått, og dette fører til: 

- Dårlig arbeidsro 

- Lite hjelp, fordi det blir alt for mange elever på en lærer 

- Elevene får dårligere kompetanse i de sammenslåtte fagene 

- Må jobbe i bøker som ikke passer års trinnet du er i. Eks: det er litt upassende å ha om 2. 

Verdenskrig før 1. Verdenskrig. 

- Dårligere karakterer når man må jobbe mye selvstendig og får lite hjelp 

- For små klasserom til så mange elever, dette gjør at man ikke klarer å følge 

koronarestriksjonene 

- Elever kommer til å trives mindre og det blir dårligere motivasjon 

Vi, elever her på skolen synes det er veldig trist at vi opplever daglig fattigdom. Vi får ikke ukeplanen 

i papir, får ikke farge på utskriftsark, dårlig og gammelt utstyr, kan nesten aldri dra på turer og har 

ikke råd til å gi ut ny blyant engang. Vi som går i 10. klasse har også kun fått deltatt én gang på 

tinestafetten, fordi hvert år når vi har spurt om å få dra har vi bare fått svar om at vi ikke har råd. Dette 

syntes vi er veldig trist og ødelegger det sosiale miljøet elevene skal ha på skolen. 

 

Hvis dette ikke gjøres noe med, kommer vi til å gå ut i media og vi ser oss også nødt til å gå ut i 

skolestreik. 

Med vennlig hilsen elevrådet ved Røkland skole. 

Lina Kristiansen, Teodor Diset, Ingrid Bentsen og Malene Riise. 

 



 

 

 

 


