
Hei. 
  
Tusen takk for tilbakemeldingen din. Vi er glade for å høre fra deg. Vi håper selvfølgelig på en 
mulighet for å fremme vår sak. Vi ser at det begynner å bli kritisk i noen klasser, og er bekymret for at 
andelen barn med norsk språklige foreldre skal reduseres i en enda større grad. Dette går utover 
kultur og språkutviklingen til barna, og vi ser at det i noen tilfeller også oppstår «parallell» språk fordi 
ord og uttrykk blir misforstått, får ny eller annen betydning. Skolen jobber iherdig og gjør en god jobb 
med språk, men det er klart at den naturlige lærings plattformen språket har gjennom lek blir noe 
forringet når flertallet ikke har grunnleggende norsk språk hjemme.   
  
Et lite eksempel er:  
I en av klassene er det 21 elever, der kun 5 elever har to foreldre som snakker norsk som morsmål. 
Barna diskuterte om det het lukke lyset eller slukke lyset. 16 elever mente det het lukke lyset, 
dermed ble dette en sannhet, fordi de som sa slukke lyset var underrepresentert.  
  
Vi ser også i økende grad at elevene begynner å diskutere tro og hvem som utøver troen på riktig 
måte. Det diskuteres jenters roller og gutters roller. Det er en del barn som har livsopplevelser 
gjennom egne erfaringer og gjennom foreldres opplevelser fra flukt, krig og uroligheter som preger 
livene deres av helt naturlige årsaker. Barn fra hjem med sosiale utfordringer er også høyere 
representert på Krossen skole enn på de fleste andre skoler i byen. På Krossen skole skal derfor en 
pedagog klare å møte hver og en av disse elevene, fra så utrolig mange ulike ståsteder. I enkelte 
klasser er utfordringene så store at flere foreldre vurderer å bytte skole, for å ikke miste viktig 
sosialisering, integrering, god språkutvikling, men aller viktigst motivasjonen for skolen. Det er så 
mye mer enn det rent faglige som skal læres på Krossen skole. Vi ønsker at skolen skal være et stort 
mangfold av mennesker og ulike kulturer, men det må også være plass til, og lik forutsetning som på 
andre skoler, til å gi det grunnlaget som elevene trenger for å lære og motiveres til skole og 
skolegang. Skolen har et stort fokus på dette, men det er utfordrende i enkelte klasser. Dette preger 
naturlig nok klassemiljøene og familiene. En viktig jobb for skolen og nærmiljøer er også å ha fokus 
på integrering også for familiene. FAU og miljøutvalget jobber aktivt med denne problemstillingen, 
og prøver å lage arrangementer som ivaretar dette. 
  
Å få lov til å være et barn på Krossen skole innebærer at du i stor grad vil kunne finne noen som 
ligner deg selv. Å føle seg velkommen og naturlig integrert, er en styrke, og mangfoldet er så utrolig 
lærerikt. Vi ønsker så gjerne at det er styrkene med dette mangfoldet som skal dyrkes, og at 
Kristiansand kan være en lærings arena for andre byer for hvordan mangfoldet og integrering kan 
forvaltes til positiv vekst, og gi elevene det grunnlaget som skal til for å  motivere dem til å fortsette 
skole. Da må vi også sette inn de resursene som trengs for å få den utviklingen. Dette bør sees i 
sammenheng med kostnaden det er med elever som mister motivasjonen, og den kostnaden det er 
for samfunnet når elever dropper ut av skolen. I 2017 brukte NAV i Vest-Agder to millioner kroner 
daglig på stønader til unge under 30 år. Vi ønsker å  skape gode og resurs sterke små mennesker ut 
ifra et spennende og lærerikt miljø på Krossen skole, og håper politikerne kan se en ekstra bevilgning 
som en investering til vekst for elevene selv og samfunnet i fremtiden. Vi håper og tror at politikerne 
vil se på dette som en god investering og ikke en kostnad. Vi er bekymret for den negativ utviklingen 
vi ser konturene av, og ønsker å snu utviklingen så snart som mulig. Av erfaring ser vi at de klassene 
det er satt inn 2 pedagoger i, har klart å endre negativ utvikling og favne alle elevene læringsmessig 
på en positiv måte.  
  
Et anslag viser at med en ekstra bevilgning på trolig rundt 2,4 millioner mer enn det skolen har i dag, 
vil vi kunne dekke behovet for 2 pedagoger i alle klassene, og ivareta de ulike behovene elevene har 
for læring. Vi ønsker å komme tilbake med et eksakt overslag på et evt. oppvekstmøte 
  



I en bydel der boligpolitikken har gitt oss det mangfoldet av mennesker som bor her, håper vi 
politikerne også ser hvilket ansvar det ligger hos dere til å forvalte mangfoldet til en positiv utvikling , 
og hva det innebærer ovenfor barna, familiene og skolen som tilhører denne bydelen. Investeringen 
vi trenger for å legge til rette for god læring for elevene på Krossen skole, er det vi ønsker at oppvekst 
skal ta en stilling til i reviderte budsjetter. 
  
Vi ser frem til å høre fra deg. 
  
Ha en fin dag. 
  
Med vennlig hilsen 
  
  
Lill Cathrine Aabel Snaprud 
Leder for miljøutvalget på Krossen skole 


