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Inneordning og Hærverk på Sigdal ungdomsskole
På Sigdal ungdomsskole har vi hatt som praksis at elevene kan få oppholde seg inne i skolebygget i friminuttene. De har tradisjonelt bare hatt anledning til å være i sitt eget klasserom i
tillegg til i kantina, og hall og ganger. Det siste året har de i tillegg, med noen begrensninger,
fått besøke andre klasser.
Bakgrunnen for denne ordningen er elevenes ønske om å ha frihet til selv å kunne velge om
de skal bruke friminuttene til utendørs eller innendørs aktivitet, samt at vi har sett at enkelte
elever opplever det som trygt å ha soner på skolen der de er litt mer skjermet.
I det siste halvåret har vi imidlertid hatt problemer med unødvendig slitasje og hærverk som
en følge av denne ordningen. Elever har slengt opp dører med en slik kraft at det har blitt
slått hull i veggen, og når det har blitt montert dørpumper på klasseromsdørene for å hindre
dette, har disse i flere tilfelle blitt demontert og ødelagt. I tillegg har vi opplevd unødig hard
bruk av utlånt utstyr (racketer, baller, osv.) og hærverk på bordtennisbordene som ble satt
opp i kjelleren for å aktivisere elevene i friminuttene.
På bakgrunn av dette vil inneordningen bli inndratt f.o.m. neste uke, og alle klasserom vil
bli holdt låst før/etter skoledagen og i alle friminutt. Elevtoalettene vil kun være åpne fra
utsiden, slik de var før.
Dette innebærer at elevene nå må oppholde seg utenfor skolebygget i friminuttene, med
unntak av 15 min i matfriminuttet, og friminuttene mellom 1./2. og 5./6. time, da det vil bli
anledning til å oppholde seg inne (bortsett fra i klasserommene).
Elever som deltar i volleyballturneringen kan som før oppholde seg i gymsalen på samme
premisser som tidligere.
Det er viktig at elevene f.o.m. neste uke har med seg ytterklær og fottøy som står i forhold
til vær og temperatur UTE!
Elevene, gjennom elevrådet, har nå tiden frem til vinterferien til å komme opp med gode
løsninger på disse problemene, slik at vi kan avgjøre om vi etter vinterferien kan gå tilbake til
en inneordning som fungerer bedre.
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