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barna har ordet 
På Kilebygda Montessoriskole deler 1.–4. trinn klasserom. TA har spurt elevene om hva de  

synes om å samarbeide på tvers av klassene. 
Tekst og foto: Veronica Nielssen

– Det er viktig å samarbeide 
Oskar Tobias  

Slåen 7 år
Jeg synes det er koselig, for da 

trenger ikke 1. klasse å være alene i 
klasserommet, og der har jeg mange 

venner – det liker jeg. De eldste 
barna hjelper meg med matte også 

leker vi sammen i friminuttet.  
Jeg liker å lese bok sammen  

med Marcus, han er  
bestevennen min. 

Therese  
Hustvedt 9 år

Hvis vi ikke klarer en oppgave, 
hjelper vi hverandre med den. Jeg 

synes det fungerer bra. Det er viktig 
å samarbeide, for da lærer man også 
å lære bort til andre. På uteskolen og 

i gymsalen får vi oppgaver med å 
samarbeide. Forrige uke satt jeg og 
Mille på ryggen til to andre, det var 

en av oppgavene, – vi vant den 
runden. Da samarbeidet  

vi bra.

Mille Angell 8 år
Det er viktig å lære seg å  

samarbeidet og ikke bare jobbe  
helt alene. Vi samarbeider med 

matte, norsk og når vi syr.  
Vi syr duker, så hvis det er noen som 

ikke skjønner mønsteret kan en 
annen vise de det. Det er gøy å være 

sammen med dem som er mindre, 
for de leker litt mer enn de  

som er større.

Mari  
Langerød-Dale 7 år 

Jeg synes det er fint, for da kan alle 
bli venner. Det er bra for miljøet, så 
kan vi lære oss og hjelpe andre. Når 

noen trenger hjelp i matte eller i ukas 
ord, så kan jeg hjelpe de, og andre 

ganger kan de hjelpe meg. I gymmen 
lærer vi å samarbeide av Hanne og 
Anniken. Før når noen gjorde feil i 

basket kjeftet vi på de, men nå  
har vi lært å samarbeide. 

Marcus  
Heiland 6,5 år

Fint! For jeg har mange  
bestevenner å leke sammen med 
både ute og inne. Samarbeidet i 

gymsalen i går da vi spilte basketball. 
Vi samarbeider ikke så mye i norsk 
og matte, men hjelper hverandre.  

I 1. klasse er vi bare to elever, 
til sammen er vi 11 i  
klasserommet fra 

1.–4. klasse. 

Adelina  
Angell 9,5 år

Vi hjelper hverandre når vi sliter  
med matte. Når vi er ute å leker 

vugga med hoppetau og det er noen 
nye elever som vil bli med, så kjefter 
vi ikke hvis de gjør feil. Vi sier det går 
bra, så kan de prøve på nytt. Det som 

er bra med å gå på denne skolen,  
er at det er så få elever her.  

Når det ikke er mange så blir det  
ikke så mye krangling.

Malén Andrea 
Bergplassen Dalene 8 år

Jeg og Therese har blitt veldig gode 
venner, så da samarbeider vi mye. 

Hun går i 4. trinn og jeg går i 3. trinn. 
Hvis noen trenger hjelp med matte 

kan man hjelpe dem, men ikke si 
svaret, for da blir det ikke noe moro. 

Hvis vi ikke hadde samarbeidet på 
hele jorda, kunne noen ha dødd  

hvis ikke brannvesnet ville  
samarbeidet.

Lucas Benjamin  
Saga 9,5 år

Bra! Alle hjelper hverandre, f.eks.  
i naturfag kan man hjelpe hverandre 
hvis noen ikke forstår det. Vi har noe 

som heter sjakkbrett, et slags 
gangebrett. Da hjelper vi de i 1. og 2. 
trinn som kanskje ikke forstår det. 
Jeg har gått på en annen skole før,  

og jeg synes de er flinkere til å 
samarbeide her.

Ønsker din SFO/skole å bli med på «Barna har ordet», som blir trykket i lørdagsavisa. Skriv en mail til veronica.nielssen@ta.no eller sms til 906 82 072.

Sitat: Therese Hustvedt


