
Q7 Hva er en god skole?
Answered: 86 Skipped: 24

# RESPONSES DATE

1 Ein skule der alle elevane blir "sett" og der foreldra blir involvera; Små klasser og flinke lærarar.
Store sentralskuler ødelegger i tillegg utkantane våre.

4/27/2018 1:30 PM

2 En som følger opp elevene og ser individet 3/18/2018 10:19 AM

3 Der skolen er mobbe fri, gid faglig kompetanse, lærere som tar tak i små konflikter, der samholdet
er bra

3/18/2018 9:40 AM

4 Fokus på hver enkelt elev og gruppe. Gode lærere og nok lærere. Et sted der alle har et godt
læringsmiljø. Lar barna være kreative, utforskende, aktivitet egen læring ikke bare at lærer forteller
hvordan det er. Små klasser . Et trygt sted å være.

3/17/2018 8:20 AM

5 Respekt for hverandre, mobbefri, se alle elever. 3/15/2018 6:28 PM

6 En god skole ser elevenes behov og tilpasser undervisningen til tida vi lever i. 3/15/2018 5:45 PM

7 En skole som reduserer teoriskolen til fordel for praksiskolen 3/15/2018 9:24 AM

8 En skole der lærere klarer å bygge gode relasjoner til elevene. Dette gir trygghet, og trygghet og
trivsel er viktig for læring.

3/14/2018 11:23 PM

9 en skole som har råd og anledning til å forebygge. 3/14/2018 10:50 PM

10 Trivsel, miljø og gode, kvalifiserte lærere 3/14/2018 10:30 PM

11 En som ser hele menneske, ikke bare kunnskapene i matte, norsk og engelsk 3/14/2018 9:52 PM

12 En skole der alle blir tatt vare på, og foreldre ikke blir overkjørt av bedrevitere 3/14/2018 10:24 AM

13 En god skole er en skole med ansatte som ser hver enkelt elev, og takler hver enkelt elev der den
er.

3/13/2018 10:15 PM

14 Det er en skole for alle og med nulltolleranse for mobbing etc.... Altså IKKE Holla 10 årige. 3/13/2018 8:02 PM

15 Som kan sin lekse. Og ikke sove som hola skole gjør 3/13/2018 7:34 PM

16 Ein skule som tar mobbing på alvor .. 0 -toleranse i praksis er målet. Læring tilpassa den enkelte
elev..meir leik i læring .

3/13/2018 7:12 PM

17 Kunnskap og omsorg i fokus. 3/13/2018 6:53 PM

18 Utdannede lærere som ser hver enkelt elev. Nok lærere!! Er for få og mange detter ut i klassen da
dem krever mer eller ikke blir sett.

3/13/2018 6:49 PM

19 En skole med bra læringsmiljø. Min oppfatning er at skolen i Nome har dette idag. 3/13/2018 5:45 PM

20 en god skole er en skole med nok midler til å lære IT,både lærere og utstyr. 3/13/2018 5:07 PM

21 Ett sted med bra læremiljø. Nome kommune har gode skoler idag 3/13/2018 5:05 PM

22 En skole som inkluderer alle, og ser alle. En skole som i tillegg til å tilby god faglig læring også har
fokus på det sosiale samspillet, og å bygge gode miljøer for barn og unge.

3/13/2018 4:57 PM

23 En god skole, har høy voksentetthet, med tydelig ledelse og ulike yrkesgrupper ansatt. En god
skole ser hver enkelt elev, og bryr seg om vedkommende. De som detter ut, må fanges inn og
møtes på sitt nivå.

3/13/2018 2:44 PM

24 God oppførsel, motiverende, og ser alle 3/13/2018 2:35 PM

25 Nok lærere til å følge opp alle elever. Alt for mange elever pr lærer 3/13/2018 2:20 PM

26 Er der lærerene tar elevene på alvor, faglig etterutdanning, gir de lik behandling og sørger for
NULL MOBBING. Mobbing ødelegger veien videre i livet.

3/13/2018 1:30 PM

27 Har fokus på den enkelte, og at du selv trives med det du skal lære om (retning / fag) 3/13/2018 1:05 PM
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28 Null toleranse for mobbing 3/13/2018 1:04 PM

29 Gode lærere som bryr seg om individene. Leksefri skole!! La barn være barn, legg lære-ansvaret
på de som har kompetanse til det (lærere IKKE foreldre). Da vil alle barn stille likt. Nå er det opp til
foreldrene hvordan barna lærer, dette skaper store ulikheter og urettferdighet blant mange barn.

3/13/2018 12:27 PM

30 En god skole anerkjenner hvert enkel barn, og tilrettelegger med faglig didaktikk rettet mot det
enkelte barnet. Skaper felleskap, soialeferdigheter og gode samspillegenskaper.

3/13/2018 12:17 PM

31 En skole som forbereder barna på livet som venter, samtidig som de får lov til å være barn 3/13/2018 11:42 AM

32 god læreroppfølging, mobbefokus 3/13/2018 11:21 AM

33 Inkluderer alle med et tilpasset tilbud. Må ta vare på både de som trives på skolen og ikke trives 3/12/2018 10:13 PM

34 gode lærere 3/12/2018 8:50 PM

35 uten mobbing, trivsel og følelse av trygghet. Nok voksne som ser ungene og ungdommen. Da
kommer læringa av se selv. Hvem av oss voksne jobber bra hvi vi mistrives på jobben? ...

3/11/2018 1:00 PM

36 Tydelig rammer i det enkelte klasserom og lærere som ser individet og kan gi trygghet/stabilitet i
vansklige situasjoner

3/7/2018 1:48 PM

37 lærere som har tid til å ta seg av de som ikke henger helt med. Mer tilpasset opplæring. 3/6/2018 11:12 PM

38 Trygghet,trivsel,lærere som ser og hører alle elever være inkluderende å vis gode væremåter så
det smitter over på elever,vær åpen for gi kunnskap og ta imot kunnskap fra alle!

3/6/2018 5:15 PM

39 En skole der alle blir sett av lærere og adm. En skole uten mobbing, utestengelse og uro i timene.
0-toleranse ved Lunde 10-årige har antakelig vært viktig for å oppnå det gode skolemiljøet jeg
opplever at mine barn er en del av der idag. Dette er det grunnleggende. Så trenger man faglig
sterke, varme og inkluderende lærere.

3/6/2018 3:52 PM

40 der alle er like mye verdt 3/6/2018 12:19 AM

41 Den som er inkluderende og uforderende for alle barn 3/5/2018 7:04 PM

42 En skole som ser elevene og tilpasser undervisning til den enkelte. Viktig også med tidlig og rask
innsats for elever som trenger det.

3/5/2018 4:53 PM

43 En god skole er et sted der man føler seg trygg. Når den biten er i boks, kommer læringen
nærmest av seg selv.

3/5/2018 3:18 PM

44 Gode bygninger tilpassa behovet, kvalitet av personellet ( sammensetning, kompetanse og antall).
Viktig å samarbeide med skole og hjem. blant lærerne Skole som ser den enkelte eleven, og ser
kva den enkelte har interesse for og veieder denne

3/3/2018 3:30 PM

45 En skole som "ser" alle og som har mulighet til å hjelpe alle. En skole med både teori og praktisk
arbeid. Et inkluderende verdisyn

3/3/2018 11:36 AM

46 Tilpassa undervisning til skoleflinke og til de som strever 3/2/2018 12:05 AM

47 En som fokuserer på det de skal lære bort ikke bare teori 2/27/2018 9:11 PM

48 Gode lokaler og arenaer for læring. Både elever og lærere i felleskap skal trives og verdsette
hverandre. Sette krav, bli sett og skape mestringsfølelser.

2/27/2018 9:51 AM

49 En skole som gir undervisning på varierte måter, som tilrettelegger undervisning like mye for de
flinke som de svake elevene, en skole som verdsetter de estetiske fagene som f. Eks musikk- og
ser at ved å gjøre dette, vil elevene også bli flinkere i andre fag.

2/26/2018 11:31 PM

50 En hvor du er trygg. Er du utrygg kan ikke hjernen lære. Oppfordrer til å stenge nettsider og apper
på skolens WiFi. Og et forbud mot mobil i skoletida.

2/26/2018 11:14 PM

51 Tilpasset opplæring til alle elever, tiltak både på systemnivå, klassenivå og elevnivå.
Lærere/ansatte som evner å se/møte elevenes behov og læreforutsetninger. Endringsvilje og evne
til fleksibilitet. Tett samarbeid med foresatte og lokalsamfunnet. Og selvfølgelig faglig og
pedagogisk/didaktisk kompetente lærere.

2/26/2018 7:46 PM

52 Strengt tatt: en skole med flinke foreldre. Subsidiært: en skole som kompenserer for at den ikke
har flinke foreldre.

2/26/2018 5:02 PM

53 Gode lærer og administrasjon skaper en god skole 2/26/2018 12:49 PM

54 Hvor alle er inkludert uavhengig av bakgrunn og rase og hvor man blir sett 2/26/2018 10:00 AM
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55 Mobbingsfritt skole, og endring i ledelsesstrtige. få unge friske og nye og vel utdannede folk.
kompetanseheving , men ikke konferanse som har tre retters middager og PUNKTUM.

2/26/2018 1:17 AM

56 Skole med mye trivsel og kultur for læring 2/26/2018 12:25 AM

57 En inkluderende og rettferdig skole. Håndterer konflikter med engang og stiller ansvarlige til
ansvar. Et godt læringsmiljø er viktig

2/25/2018 11:53 PM

58 Den tror jeg ikke finnes 2/25/2018 11:21 PM

59 Inkluderende, ser alle elever, kompetente lærere, god gjensidig kommunikasjon hjem/skole 2/25/2018 10:53 PM

60 Et sted elevene trives. En skole for livet. En skole elevene kan følge sine lyster og interesser. En
sosial møteplass. Et trygt miljø for alle.

2/25/2018 12:19 PM

61 Det er slik som Lunde 10- årige skole er 2/4/2018 3:47 PM

62 En god skole er en skole som ser hver enkelt elev og deres behov, noe som kan variere veldig fra
individ til individ. Jeg synes skolene i Nome er meget bra

2/4/2018 11:23 AM

63 At elever og lærere føler seg sett og av ferdigheter og interesser som finnes i elevflokken.og
tilpasses det mylder

1/31/2018 11:56 PM

64 en som er her og som har et samarbeid med kommunen. Tilrettelegge for samarbeid med lokalt
næringsliv og kommunale tjenester, basert på modellen skole i bedrift fra Bandak og FYR-
modellen.

1/31/2018 9:25 PM

65 Bruk kompetanse/undervisningsopplegg fra Montessori 1/30/2018 3:06 PM

66 Å sette elevene i stand til å bli gode på menneskeverd, samarbeid ,fag , 1/29/2018 8:11 PM

67 Som «ser» alle og tar vare på alle 1/29/2018 6:03 PM

68 Gi elver den rette bassis så de kan lære å klare seg selv å tenke selv, ikke i et system 1/27/2018 5:06 PM

69 Der elevene er trygge, har gode faglig sterke lærere, klare forventninger og regler som elevene
følger

1/26/2018 3:20 PM

70 En skole som sikrer godt grunnlag for læring gjennom trygghet og motivasjon med en dyktig
fagstab

1/26/2018 12:04 AM

71 En god skole har lærere som er motiverte både for å jobbe med barna og med fag. Den må ha
trygge voksne som ser og bryr seg. Det må være muligheter for individuelle løp enten om man er
over eller under forventet nivå.

1/25/2018 12:48 AM

72 Minimalt med teori 1/24/2018 10:29 PM

73 Ein skule som har kompetanse nok,og lærerar som tør,vil og vågar å tenke nytt,som er
kompetente nok til å forstå at ei forklaring ikkje blir bedre av å bli gjentatt om den ikkje blir
forstått,som skjønner at alle barn kjem heimanfrå,med ulik bagasje på godt og vondt,men at alle er
like gode.

1/24/2018 9:47 PM

74 Gode, oppdaterte lærere. Lærere som er engasjerte, motiverende. Godt klassemiljø. 1/24/2018 5:56 PM

75 En som jobber forebyggende imot Jantelov og arroganse 1/24/2018 1:18 PM

76 Ein god skule er ein skule der lærarane virkelig bryr seg om borna, der det fokus på at barna skal
syntes det er gøy å lære. Der lærarane får følelsen av at barna faktisk tivast og lærer. Det bør ikkje
leggast for masse papirarbeid på lærarar utanom det som skal til for å undervise borna.

1/24/2018 10:29 AM

77 En skole der mobbing ikke foregår. Motiverte lærere som ser elevene. 1/24/2018 7:38 AM

78 En god skole hjelper elevene til å se sine styrker og talenter og utvikle disse - heller enn å fokusere
på det du ikke er god på. En trygg hverdag med god grensesetting, men likevel rom for vokse.
Tror kanskje noen lærere trenger litt veiledning der. Elevene - og folk flest - må få forståelsen av at
det er greit å være dyktig også. Det er ikke noe vi behøver å unnskylde eller gjemme bort.

1/24/2018 1:25 AM

79 Inkluderende for alle "typer" elever 1/23/2018 11:18 PM

80 Gode lærere, høgg faglig nivå, gode fysiske og sosiale 1/23/2018 10:44 PM

81 En god skole støtter elevene og hjelper dem til å finne sterke sider ved seg selv. De skal kjenne
seg ivaretatt og betydningsfulle.

1/23/2018 10:28 PM
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82 En skole som gir utdanning tilpasset både de flinke elevene og de som trenger mer tilrettelegging.
Skolen må utnytte ny læringsteknologi og samarbeide mer om de beste lærerne og de beste
læringsoppleggene.

1/23/2018 10:14 PM

83 En skole der hver elev opplever at hun eller han får mulighet til å utvikle den beste versjonen av
seg selv, alene og sammen med andre. Dannelse for livet og læring for framtida med dyktige
lærere.

1/23/2018 8:13 PM

84 Dyktige lærere! Oppdaterte fasiliteter. 1/23/2018 8:01 PM

85 Den er godt bemannet, den oppdaterer seg på IKT fronten, den er opptatt av elevenes ve og vel
og den har lærere som tar jobben sin på alvor.

1/23/2018 8:00 PM

86 Nok faglærte lærere pr antall elever 1/23/2018 7:54 PM
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