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KGS én skole – Høring af eleverne via elevråd 
 
Tidligere på skoleåret lavede Rettighedsrådet en undersøgelse blandt alle 
eleverne på Kildegårdskolen vedr. Kildegårdskolen - én skole. Nedenstående 
rammer (med sort skrift) er resultatet af denne fra mellemtrinnet Øst. 
I uge 43 i 2020 har elevrådet, efter aftale med de øvrige afdelingers elevråd, 
genbesøgt denne undersøgelse, og har været ude i alle klasser og lave en høring 
blandt eleverne vedr. Kildegårdskolen - én skole. De har spurgt ind til, ude i 
klasserne, om det, Rettighedsrådet konkluderede efter deres sidste 
undersøgelse, fortsat gør sig gældende. Der har i dag derfor været en 
snak/høring i alle deres klasser om flytningen.  
 
Når der skrives ”nogen”, er det udtryk for, at det er en enkelt klasses udsagn. 
Når der skrives ”flere”, er det et udtryk for, at det er flere klasser end 1 og 
mindre end halvdelen af klasserne.  
Når der skrives ”mange”, er det et udtryk for, at det er halvdelen eller over 
halvdelen af klassernes udsagn. 
Når der skrives ”alle”, er det et udtryk for, at alle klasser har givet udtryk for det. 
Høringen er lavet  
af elevrådsrepræsentanterne i plenum i egne klasser påt, under ledelse af  
elevrådsrepræsentanterne selv, med støtte fra de voksne, der var i klassen på 
tidspunktet.  
 
 
 

Mellentrin ØST  
Herunder er i rammerne tilskrevet, med rødt, hvad der er kommet frem i dag. 
Det tilskrevne er direkte gengivet med børnenes egne ord.  

 

Hvad glæder jeg mig til? 
 

1. Nye venner, det glæder alle børnene sig fortsat til. 
2. Større skole, gymnastiksal, bibliotek, det glæder alle børnene sig fortsat til. 
3. Går i skole med jævnaldrende, flere har slettet dette udsagn, nogle er bekymrede 

for at det bliver svært med mange børn på årgangen. 

 
 
Kildegårdskolen  
 
 
 
kildegaardskolen@herlev.dk 
 
 
 
 

Den  2. november 2020   
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4. Egne toiletter, det er lidt blandet, flere glæder sig, nogen gør ikke, flere vil gerne 
have toiletterne er et andet sted end inde i klassen. 

 
Der er, siden Rettighedsrådets undersøgelse, kommet yderligere ting til, som eleverne 
glæder sig til: 
 

1. Mange glæder sig til at se mere til dem, de kender fra børnehaven, sport og andre 
steder. 

2. Nogen glæder sig til større faglokaler, hvilket vil give flere muligheder. 
3. Mange glæder sig til at de ikke skal cykle for at få madkundskab og bruge andre 

faglokaler. 
4. Alle glæder sig til større udendørsarealer. 
5. Nogen glæder sig til man kan høre klokken. 
6. Nogen glæder sig til de nye lokaler. 
7. Mange glæder sig til at de får kortere til skole. 
8. Nogen glæder sig bare til skiftet til en anden skole. 
9. Nogen glæder sig over at de snart skal tilbage til Øst igen i udskolingen. 
10. Nogen glæder sig til at komme tættere på Klubben. 
11. Nogen glæder sig til at kunne gå i Netto efter skole. 
12. Nogen glæder sig til at indretningen bliver efter alder 

 
 
Hvad bliver svært? 
 

1. Toilet i klassen, lugt, lås, nogen er blevet bekymret for om det larmer så andre kan 
høre det. 

2. Mange børn og nye voksne og lære dem at kende  
3. Mere larm, nogen har slettet dette udsagn. 
4. Stor skole, finde rundt, skolegården, nogen har slettet dette udsagn.  
5. Uvenskab 

 
Alt ovenstående gør sig fortsat gældende og der er, siden Rettighedsrådets 
undersøgelse, kommet yderligere ting til, som eleverne tænker bliver svært: 
 

 Alle tænker det bliver svært at skulle cykle frem og tilbage til svømning. 

 Alle klasser er bekymret for at få langt til skole og nogen for at de derfor skal 
tidligere op om morgenen. 

 Flere bekymrer sig for, at der er rigtig mange børn, og nogen bekymrer sig for om 
man hurtigere bliver uvenner, når så mange børn er samlet - ude og inde. 

 Nogen er bekymret for at flytte tæt sammen (mange børn på lidt plads). 

 Flere er bekymret for om de kan finde rundt på en stor skole. 
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 Nogen er bekymret for om man passer ind 

 Nogen er bekymret for om de kan huske alle de nye navne. 

 Nogen er bekymret for at man har forskellige regler i lege og spil. 

 Nogen er bekymret for at de voksne på Vest ikke hjælper. 

 Mange er bekymret for om de bliver drillet og mobbet fordi der er mange, så er 
der større risiko for dette. 

 Nogen kan ikke lide skolen på Vest, de kender den, det er et dårligt miljø. 

 Nogen synes det hele er forvirrende. 

 Nogen er bekymret for bakkerne på Vest. 

 Flere er bekymret for at trygheden kommer til at mangle, lige nu kender de alle. 
Der er mange fremmede mennesker. 

 Nogen er bekymret for faglokaler. 

 Nogen er bekymret for om der er cykelstativer/-skure nok. 
 
 

 
 

 
 

Evt. 
 
En klasse giver specifikt udtryk for at der er dårlig stemning i klassen over denne flytning. 
En klasse giver adspurgt udtryk for at stemningen i deres klasse er blandet. 
Resten af klasserne nævner ikke specifikt stemningen for flytningen. 
 

 
 
 

Indskoling vest 
 
Hvad glæder jeg mig til? 

1. Nye venner, gamle venner, flere at lege med.  
2. At de store ikke smider skodder  - ingen der ryger 
3. At de store ikke kan drille  
4. SFO'en bliver udvidet 
5. Flere gynger, da der kommer flere børn 
6. Nogle venner fra ens fritidsinteresser skal gå på samme skole 
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Hvad bliver svært? 
 

1. At flytte klasselokale  
2. Mere larm  
3. Nye voksne 
4. Mange børn på legepladsen og SFO  
5. Sige farvel til skolen  
6. Deles om tingene 
7. Mange nye børn og voksne man skal lære at kende.  
8. Det er øv at de ældre søskende skal flytte til øst 
9. At vælge mellem alle dem man kan lege med 
10. Der skal laves nogle flere legeområder hvis alle de små børn skal kunne være her - 

gynger, fodboldmål m.m. 

 

 
Stemning - Evt: 
 

- Det vigtigste er at man har sine gamle venner 

- Det er øv at de ældre søskende flytter til øst 

-  

 
 
 
 

 
Indskoling øst 

 

Hvad glæder jeg mig til? 
 
1. Alt det nye, udeområder, nye og gamle venner, indeområde, lokaler  
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2. Pokemon og Minecaft i SFO  
3. Flytte til vest 
4. Tættere på klubben 
 
Ønsker større legeområder med rutchebane, bedre legetøj og gymnastiksal, en 
svævebane, en større skov og en lille have med blomster og frugter. 
 
Større klasselokaler 
 
Toilet i klassen, -så bliver jeg ikke bange, når jeg skal på toilettet 
 
Nogle elever flytter tættere på hvor de bor, og kan følges med nye venner 
 
Ønsker flere pcére, pokemon og Minecraft i SFO 
 
Stor SFO og stort bibliotek 
 
Glæder sig til legerummene 
 
Glæder sig til nye voksne 
 
Glæder sig til nye venner 
 
 

 

Hvad bliver svært? 
 

1. At sige farvel til øst  
2. Den store skole: svært at finde rundt, mange elever både ude og inde, larm, er der 

plads til alle?  
3. Skolevej: Mørk og den er længere  
4. Praktiske ting: Hvor er køleskabet, legetøjsbixen, finde rundt, toilet i klassen. 

 
Vil savne Shanes værksted 
 
Kommer til at savne den “lille” skole med færre elever 
kan ikke selv gå hjem 
 
Der er længere til skole, og skal tidligere op 
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Langt til svømmehallen 
 
Bange for at blive drillet af elever fra vest 
 
Utrygt at forlade Øst, vil blive på Øst, hvor alt er kendt 
 
Kan vi finde vej til Vest 
 
Kommer til at savne “Ro-hjørnet” 
 
Det bliver svært at vænne sig til et nyt sted 
 
Svært at skulle lære nye voksne at kende 
 
 

 
 
 
 

Mellemtrin vest 
 
Hvad glæder jeg mig til? 

1. De store skal væk 
2. Flere klasser på årgangen  
3. Flere elever med samme alder  
4. Samarbejde på hele årgangen i hverdagen og ikke bare engang imellem  
5. Nye venner 
6. Man kender hinanden og ingen dårlige historier om hinanden 
7. At vi får flere ting at lege med ude på legepladsen 
8. Større legeområde 
9. Lege med vennerne fra øst 
10. Det bliver godt at de store skal flytte. De laver ballade 
11. Man kender bedre dem man kommer i 7. klasse med. 
12. særligt indrettet område til de store 
13. mere plads til at være ung 
14. tættere på svømmehal, hvis den skal bruges i udskolingen 
15. kun store elever på øst 

16. mere plads 

17. man for et nyt fællesskab 

18. mulighed for at lege andre steder 
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19. emneuge  
20. større chance for franskundervisning 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Hvad bliver svært? 
 

1. At vi bliver mange og ikke kender alle  
2. Søskende er på en anden skole  
3. Mange børn på legepladsen Udfordring med plads på udeområderne og deling af 

fodboldbaner 
4. Skolevejen  
5. Samlingerne  
6. Måske flytter nogle elever skole?  
7. Faglokaler, skal de deles med udskolingen  
8. Flytte skole i 7. klasse 
9. Cykelstativerne, der er ikke nok nu. 
10. Det bliver svært at holde afstand 
11. Svært med voldelige elever - stor bekymring 
12. At lave ting på tværs af klasserne 
13. omklædningsrummene til idræt og svømning 
14. måske at det bliver svært at få computere  
15. mindre mulighed for at booke faglokaler 
16. Det tager lang tid at vænne sig til 
17. Mere larm og uro på gangene 
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18. længere væk fra ungecaféen 
19. længere til skole og fritidsaktiviteter 
20. man ville ikke kende selve bygningen så godt, når man flytter i udkolingen 
21. Ikke så meget plads pga flere klasser på samme trin 
22. mindre tid om morgenen 
23. lille skole /føler sig ikke velkommen 
24. væk fra gamle lærer 
25. væk fra købsmuligheder 
26. at være ny skole og få rykket rundt 
27. der kan komme konflikter mellem klasserne 
28. stor kø ved mælk/mad 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

5. Udskoling Vest  
 
Hvad glæder jeg mig til? 
1. Udskolingsskole for de store elever - ungemiljø 
2. Længere væk fra mindre søskende 
3. Vi skal ikke tage hensyn til mindre elever 
4. Øst er bedre vedligeholdt 
5. Pænere toiletter 
Hvad bliver svært? 
1. At møde til tiden og stå tidligere op 
2. At tilpasse sig den nye skole 
3. Flytte fra det kendte 
4. Faglokaler 
5. Valgfag hvordan? xxxxx 
6. Morgentræning hvor og hvordan? xxxxx 
7. Små lokaler mange elever . 
8. Frem og tilbage mellem øst og vest 
9. Nogle elever får længere i skole 
10. Samarbejde med Gl. Hjortespring 
11. De gamle traditioner, såsom sidste skoledag, hvad med dem? 
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