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Vi har et ønske fra FAU og Skolemiljøutvalget ved Krossen skole å belyse utfordringer vi har i 
hverdagen ved skolen. 
 
Vi vil først og fremst fremheve hvor stolte vi er av Krossen skole. Krossen skole er en skole med stor 
kunnskap i forhold til å møte barn fra ulike kulturer og ulike hverdager, barn med fysiske og psykiske 
utfordringer, barn med store sosioøkonomiske forskjeller og ikke minst barn med store ulikheter i 
forhold til språkferdigheter. Dette medfører en del utfordringer både skolemessig og sosialt i 
klassene i hverdagen. Eksempler kan være utfordringer sosialt mellom barna i forhold til kultur og 
hvilke normer som gjelder ovenfor voksne og barn, språk og misforståelse på grunn av manglende 
ordforståelse.   
 
Det har vært utfordrende, og i enkelte klasser umulig, å kun ha en pedagog pr. klasse. Det er for 
mange barn i hver klasse som trenger ekstra oppfølging og tilrettelegging utover det «normale». 
Barna på Krossen skole er en spesiell og en veldig spennende gruppe barn, og vi har stor tro på at 
disse barna kan bli en resurs for seg selv og for samfunnet i fremtiden.  Statistikker over de 
sosioøkonomisk indeks, viser dessverre at Krossen ligger i bunnsjiktet av alle levekårsstatistikker 
https://www.kristiansand.kommune.no/politikk-og-administrasjon/om-
kristiansand/Statistikkportalen/bearbeidet-statistikk/levekar/  .  
 
Dette ønsker vi å gjøre noe med. Vi ønsker å jobbe for at sosioøkonomiske utfordringene ikke 
videreføres, og at vi unngår den økonomisk byrde dette vil ha for samfunnet i fremtiden. Vi tenker 
derfor at å investere nå, gir en større gevinst på sikt.  
 
FAU og skolemiljøutvalget har et ønske om å ha to pedagoger inn i hver klasse. Dette er blitt prøvd i 
flere klasser med veldig gode resultater. Vi ønsker to pedagoger for å kunne møte utfordringene i 
forhold til en elevmasse med store ulikheter, både i forhold til språk og sosiokulturelle forskjeller, og 
ikke minst til å håndtere uforutsette hendelser som skjer.  Vi ønsker at politikerne kan se på to 
pedagoger i hver klasse, som forebygging av sosiale utfordringer, og på som en god integrerings 
politikk. Integrering og god integrering tidlig i skolen vil kunne hjelpe både barna og familiene til å 
bygge en god plattform for videre skolegang og for å forebygge at barna dropper ut av skolen på et 
senere tidspunkt. Å ha nok pedagoger til å hjelpe elevene til å mestre ut ifra de ulikes forutsetninger, 
er viktig for å lykkes i integrering. Det er også viktig at barn med gode forutsetninger for å gjøre det 
bra i skolen skal kunne følges opp, samtidig som barn med språk, og integreringsutfordringer skal 
kunne bli godt ivaretatt. Det er viktig at skolen også er attraktiv for de uten utfordringer og som har 
norsk som hovedspråk hjemme. Krossen skole har en elevmasse med større ulikheter enn de fleste 
andre skoler. Vi mener at det er en mindre kostnad å investere i elevene nå, enn å «slukke brann» på 
et senere tidspunkt. Krossen skole er en skole med både kompetanse og erfaring fra dette arbeidet, i 
tillegg er det et nærmiljø som er åpent for å engasjere seg og som støtter opp om skolen. Men, for å 
få gode resultater er vi avhengig at ressurspersonene ikke blir «oppbrukt» og at det investeres i nok 
lærere for å både kunne tilrettelegge, ivareta, men ikke minst bevare overskuddet til å gjennomføre. 
Skolen er en katalysator i dette nærmiljøet for å fremme integrering for alle.  
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Vi ønsker at dere kan invitere oss inn til neste oppvekstmøte, slik at vi kan fremlegge saken i sin 
helhet, og gi de økonomiske rammene vi ønsker kan settes for Krossen skole.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Lill Aabel Snaprud       Ida McFadzean 
Leder for skolemiljøutvalget Krossen skole    Leder av FAU Krossen skole 


