
Sammendrag av prosess i 3. og 4. klasse ved Kvænangen barne- og ungdomsskole 20/21 
 
 

Hvordan har det vært mens smitten har pågått. Har det vært vanskeligere eller lettere enn 
før? Hva har du savnet? 
 

- Dumt: Vi har ikke fått lekt overalt ute på skolen (de morsomme apparatene, savner den 
artige skaterampa) 

- Hjemmeskole var ikke så artig. 

- Savnet ferier utenlands, og turene vi skulle hatt lengre sør i Norge. 

- Kjedelig å vaske hendene hele tida. 

- Det var dumt å sitte å stirre i veggen på klasserommet (sittemønster med smittehensyn) 

- Bra: vi har vært mye ute på skolen. 

- Vanskeligere og kjedeligere; mange ting vi ikke kan gjøre.  

  
Hva synes du er det viktigste med å gå på skolen. Læring? Venner? Gym/aktivitet? 
  
     -Lære noe 
    - Være med venner 
     -Ha det artig i friminuttene 
    - Ha gym 

  
Bruker du digitale hjelpemidler for å snakke med venner (chat, teams ol (de har ting jeg 
ikke kan navnet på)? 
     -Bruker mobil av og til, ringer eller sender melding. 
  
Vet du hva du skal bli? Ser du noen spennende yrker og jobber her i Kvænangen? Hva er 
drømmejobben din? 

- Vil bli: jobbe på bensinstasjon, energioperatør på kraftverket, kokk, veterinær, 
brøytebilsjåfør, jobbe i militæret, forfatter, politi, fotballspiller, rengjøring, brannmann 

  
Kunne du tenke deg å gå på videregående skole og bo hjemme? Eller vil du gjerne bo på 
hybel i Alta, Reisa eller andre steder? 
      -      Bo hjemme 

- Noen vil bo på hybel (Oslo, Tromsø). 
  
Hva slags fritidstilbud deltar du i? Hva savner du? 

- Deltar på: fotball, skyting, ski, kulturskolen. 

- Savner: basket, håndball, svømming, kino og badeland, og akvarium med blobbefisker i 
(blobfish), lekeland, trampoline, gameklubb/VR - klubb 

-  

  
Hva er best med Kvænangen? 

- At vi har bra skole. 

- At det ikke er så mye forurensing her. 

- At vi har butikker (skulle vært kjøpesenter med leker, sport, Bunnpris, scooterbutikk, Normal, 
Peppes Pizza, bokhandel, Clas Ohlson, Biltema, Gamingbutikk) 

- Bra fotballbane 



- Vi har det bra her. 

- Litt dumt at vi har så få unge folk her. Kanskje vi skulle hatt videregående her? 
 


