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Forord

I januar 2018 ble Indre Fosen kommune med i modellkommuneprosjektet Inkludering 
på alvor. Prosjektleder, Marit Jansen, kontaktet daværende ungdomsrådsleder 
Hanne B. Aune, for å finne ut mer om hva ungdommene i kommunen tenkte om 
inkludering, og om vi kunne tenke oss å jobbe mer med temaet. Vi i ungdomsrådet var 
svært positive, og vi ble fort engasjert i saken. Dette førte til #inkluderemere, som er 
ungdomsrådets varemerke for inkluderingsarbeidet.

Å føle seg inkludert, er bra for helse, trivsel og læring. Inkludering er viktig for alle. 
Denne boka er laget for å vise hvor positivt det kan oppleves når man blir inkludert, når 
man er inni ringen. Vi håper denne boka kan gi inspirasjon til at alle tenker over om de 
inkluderer, og om de ikke gjør det; blir bevisst på at de kan utgjøre en forskjell.

Boka er laget av inkluderingsgruppa i Indre Fosen Ungdomsråd, med stor hjelp fra
elever i kommunen som har sendt inn tekster, tegninger og bilder. Vi takker for alle
bidrag og hjelp med boka, og håper at vi sammen kan dra lasset for et mer 
inkluderende samfunn!

Vi sender en stor takk til Statsforvalteren i Trøndelag og Stadsbygd sparebank, som 
har sponset bokutgivelsen! Vi sender også en takk til Utdanningsdirektoratet, som har 
sørget for lønn til prosjektlederen for Inkludering på alvor, og til Statped midt, som har 
bidratt med gode faglige råd underveis, og som har invitert oss i Indre Fosen
Ungdomsråd til å holde innlegg om vårt arbeid med #inkluderemere ved flere 
anledninger. Det har vi lært mye av! Helt bakerst i boka har Anne Mali Tharaldsteen fra 
Statped skrevet et sluttord. Det hun skriver om Ungdomsrådet der, gjør oss både stolte 
og glade! 

Hilsen inkluderingsgruppa: Hanne Bugten Aune, Linda Lillemo, Sigurd Ramdal, Tobias 
Dahle, Isak Kimo, Jette Sofie Nyeng og Nora Johanne Brødreskift.
Prosjektledere: Marit Jansen og Finn Yngvar Benestad 



27.02.18: STARTEN 
Prosjektleder for Inkludering
på alvor, Marit Jansen, kontaktet 
ungdomsrådet for å høre hva de 
kunne gjøre for å fremme
inkludering blant barn og unge
i kommunen.

Høst, 18: SPØRREUNDERSØKELSE
Vi ønsket å samle informasjon om hva 
barn og unge selv mente om inkludering. 
Vi lagde en spørreundersøkelse som ble 
delt ut til alle elevene i 5. til 10. trinn.

04.10.18: #INKLUDEREMERE
Ideen om #inkluderemere og eget 
prosjekt kom frem på ungdomsråds-
møte, og prosjektet ble videreført av 
egen inkluderingsgruppe.

23.08.19: KICKOFF-DAG 
Workshop med #inkluderemere på 
skolene. Alle elever i 1. - 10. klasse 
jobbet med spennende aktiviteter
med ekstra fokus på inkludering.



09.01.20: REFLEKSER
Ungdomsrådet delte ut reflekser til 
alle grunnskoleeelevene

18.10.18: BOKPROSJEKT
På møte i inkluderingsgruppa kom idéen 
om en bilde- og skrivekonkurranse for 
grunnskoleelevene i Indre Fosen.
Resultatet av konkurransen er boka
du nå leser i.

Vår, 20: SARA SUPER-TIPS
Ungdomsrådet lanserte sin egen super-
helt, og plakater med tips og triks for å 
forhindre at noen føler seg utenfor ringen, 
ble hengt opp på skolene.

29.04.21: FERDIGSTILLING
Finansiering på plass, og design ferdig.
Boka sendes til trykk.
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INKLUDERING
Jeg synes inkludering er veldig viktig! Jeg synes alle bør tenke på det hele tiden. 

Vær en god venn og få med andre. Husk alt alle er like mye verdt!

Litt om inkludering

Inkludering handler om at man skal få med alle på leken,
ikke utestenge noen og ingen skal stå utenfor.

Hvorfor inkludering er viktig

Jeg synes inkludering er viktig fordi alle skal ha det fint og ingen skal føle seg utenfor.
Alle skal ha noen å være med. Det er ikke utseendet, men innsiden som teller!

                                                                Helene Engelsås Rønning, 7. klasse Vanvikan 

Marcus Frandsen, 5. klasse Mælan
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Spørreundersøkelse blant elever
Høsten 2018 fikk alle 5. til 10.-trinnselever i Indre Fosen kommunes grunnskoler

utdelt en spørreundersøkelse. Til sammen har 677 svart på undersøkelsen.
Spørsmålene de skulle svare på var:

Hva betyr inkludering for deg?
Er det situasjoner du ikke føler deg inkludert?

Er det viktig å føle seg inkludert? Hvorfor?
Hva er det som gjør at du føler deg inkludert?

Hva gjør du for å inkludere andre?

Vi ønsket å gå ut med denne undersøkelsen fordi vi ville vite hva ungdommen selv 
svarte om inkludering. FN’s barnekonvensjon, som er en internasjonal avtale som 
gjelder alle barn under 18 år, sier at alle som bor i Norge, skal ha like muligheter til 
å bidra og til å delta i fellesskapet, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell 
orientering og funksjonsnivå. Det er ungdom selv som vet hvordan ungdom har det, 
og når vi skulle i gang med en så omfattende satsing i kommunen, var det viktig å få 
deres stemme om inkludering fram.

Da vi gikk gjennom alle svarene fra undersøkelsen, ble vi litt overrasket. Kun en 
håndfull av elevene nevnte faglig inkludering i sine svar. Sosial inkludering kom på 
topp hos de aller fleste, og det å få være med i leken, være en del av gjengen, var 
det som ble sett på som viktigst. De utdypet at det å føle seg inkludert, er viktig for 
selvfølelsen. At noen smiler, sier hei, snakker om allmenngyldige tema, og spør om 
de vil være med, kan gjøre stor forskjell. Elevene var også opptatt av at de selv kan 
bidra for at andre skal føle seg inkludert.

I videre arbeid fant vi ut at dette var like viktig blant de voksne som hos barn og 
ungdom, og den første filmen vår, Utenfor ringen, som ble laget med utgangspunkt 
i sitater fra undersøkelsen, poengterte nettopp dette. Inkludering er viktig – på
skolen, i fritida, på arbeidsplassen og i nabolaget. 

Det gjelder oss alle og det er viktig å bli minnet på det i hverdagen.
Vi har samlet noen av elevenes svar i denne boka.

Se sidene med snakkebobler.
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Hva betyr inkludering for deg?

Det betyr mye - jeg får bedre selvtillit, 
og føler at jeg er verdt noe. Det betyr å 
ha venner som vil være med deg, at du 
ikke føler deg ensom, at du har noen å 
snakke med. Jeg vil ikke at noen skal stå 
utenfor. Alle trenger noen å være med.

• Rettferdighet
• Å føle seg respektert og likt
• Å føle seg verdsatt
• Alle skal ha det bra

Å se alle. Spørre noen om de blir 
med i leken. Vise at du vil ha dem 
med. Ikke avvise eller utestenge. 
Godta dem. Være med alle. Å ikke 
holde noen utenfor, heller ikke på 
fritiden. Ta også med dem som ikke 
spør om å få bli med.
          Alle er like mye verdt. 

Tørre å ta ansvar, stille krav, 
og være ærlig. At vi ikke lar 
noen være utenfor, tar vare 
på personer, og slipper dem 
inn i varmen.

Å bli tatt med i leken, på det som blir planlagt.
Å bli invitert, tatt med i fellesskapet hvis man vil, 
uten at man selv må spørre først. Å kunne være 
med andre i skolearbeid, og i friminutt. Å bli tatt 
med i et fellesskap og ikke gå alene. Å føle seg 
velkommen uansett hvordan man er som person, 
uten noen form for dømming. At de som spør 
om du blir med, mener det – også med
kroppsspråket.
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Samarbeid, at man er sammen, 
samhold. Å bli involvert. Tillit. 
At det ikke er bare to og to, 
men flere som går i lag. At alle 
kan være med alle. Trivsel.

Å bli sett, at noen bryr seg om meg.
Å se dem som står alene eller er utenfor.
At noen hører på hva jeg har å si, at min stemme 
blir hørt, og at den teller. Alle får si sin mening.
Å være med å bestemme i situasjoner som 
handler om meg. Å få bli med i samtalen, også i 
skoletimene. Å være med på å bestemme 
innenfor fagene. 

Å vise at man bryr seg. Ta 
initiativ og invitere noen inn,
for eksempel i et fellesskap, 
grupper på nett.

Passe å at du selv ikke 
baksnakker, eller sier noe 
negativt som sårer, eller 
påvirker andre til å mislike 
en person. Å hjelpe andre 
om noen plager dem. 

Elevenes svar viser at inkludering for dem er: å føle seg velkommen og å bli invitert, å bli 
tatt med i leken og felleskapet, både i skolehverdagen og på fritida. Dette gjelder også på 
sosiale medier. Medbestemmelse er også viktig. For mange handler inkludering om det å bli 
sett.

Kroppsspråk har mye å si. Det er ingen som føler seg velkommen og inkludert hvis noen 
kommer og spør om du vil være med, samtidig som de er sure og ser uinteresserte ut.
Prøv heller å smile, vær åpen, og vis med hele kroppen at du vil ha dem med.

 
Lillie Felipa Lyng, 10. klasse Vanvikan
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INKLUDERINGSHELTEN

SARA SUPER
Vi i Ungdomsrådet ønsket oss vår 
egen superhelt, som kunne hjelpe 
med tips og triks i situasjoner der 
ekskludering lett kan oppstå – for 

å forhindre at noen føler seg
utenfor ringen. 

Vi lyste ut en navnekonkurranse 
blant grunnskolelever på Fosen, 

og fi kk inn over 200 forslag. 
Martin Leander Rokseth
og Svein Erik Bredesen

ved Åsly skole, hadde begge
foreslått Sara Super, og vant!

Hanna Meyer (19) tok oppdraget 
med å tegne Sara Super for oss.

Du kan fi nne fl ere av Sara Supers
inkluderingstips i denne boka.
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For å være et inkluderende samfunn må vi huske på at:

Alle er like mye verdt

Alle trenger omsorg, trygghet, tilhørighet, vennskap og forståelse

Alle har rett til å bli sett og hørt

Alle trenger å oppleve mestring og mening

Alle ønsker å lære

Alle trenger at det stilles forventninger og krav til dem

Alle ønsker hjelp når noe er vanskelig

Så husk det neste gang du ser noen er utenfor, spør om de

vil være med, si hei og smil. Det kan gjøre dagen til noen

ekstremt mye bedre.

Lillie Felipa Lyng, 10. klasse Vanvikan
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Utestengt
Lisa gruer seg, hun vil ikke på skolen. Hun går gjennom skogen på vei til skolen. 
Så kommer de: Martin, Lukas og Thea. Lisa kjenner en stor klump i halsen. 

Martin, Lukas og Thea har mobbet Lisa siden 2. klasse og nå går de i 4. klasse.
Lisa og Thea var bestevenner før, men så ble de uvenner, og nå vil ikke Thea leke med 
Lisa lenger. Thea og de andre erter Lisa for at hun er alene, ikke har noen venner. Lisa 
har tenkt masse og har bestemt seg for å endelig si ifra. Hun har bare holdt det inni seg 
hele tiden. 

Hun snakker med læreren i langfri. Hun kommer inn, tårene faller forsiktig ned kinnet.
– Men Lisa, sier læreren bekymret, hva har skjedd? 
– Jeg ... Lisa blir stille. Thea, Martin og Lukas har utestengt meg og mobbet meg siden 
2. klasse. 
– Men Lisa, hvorfor har du ikke sagt ifra da? Nå er læreren veldig bekymret for Lisa. 
– Jeg turte ikke, sier Lisa. 
– Vi skal nok få ordnet det, Lisa. Læreren ringer moren til Lisa. De snakker en lang stund. 

En uke senere kommer Lisa på skolen. Alt er annerledes. Thea, Martin og Lukas kommer 
bort til Lisa. 
– Hei, vil du leke med oss? sier de. Lisa blir stum, så roper hun av glede: 
– Ja! Hun klemmer Thea. De ler og tuller i hele friminuttet. Når Lisa kommer hjem, har 
hun masse å fortelle mamma. 
– Mamma, jeg og Thea er venner, og vi lekte sammen i hele dag! 
– Så bra da, Lisa! svarte moren. Etter det blir Lisa aldri utestengt igjen, og alt er fint.         

Oda Marie Rokseth, 5. klasse Stadsbygd  
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Bli med,
vi er sterkere

sammen!
Emma Lian, Mælan
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Det er kult å si ifra!

Hei, jeg er Ida. Jeg har ingen venner,
eller jo, jeg har meg selv, men det er ikke det samme.
Jeg gruer meg til å dra på skolen. Jeg blir slått og sparka. 

Jeg har aldri følt på det å ha en ekte venn. Jeg prøver å spørre om å få bli med i leken, 
men det er ikke alltid like lett.
 
En dag kom en ny elev på skolen. Hun het Ella. Hun hadde blå øyne og et veldig fint 
smil. Ella så at jeg ble mobba. Da ble jeg flau.

Jeg ble flau av at jeg ble mobba! Det er jo mobberne som skal være flaue.
 
Signe, hun var lederen av gjengen. Gjengen besto av Mia, Oda, Siri og Signe.
Signe dro med seg Ella ut i det andre friminuttet.
Den dagen hadde jeg en ekstra stor klump i magen.

Nå så jeg Signe og gjengen komme mot meg. Jeg visste hva de skulle gjøre.
 
Jeg prøvde å løpe, men da løp de etter meg.
Signe slo meg hardt i ansiktet, men Ella tok hånden sin foran meg.

Hun sa høyt at mobbing altså, det er det teiteste man kan gjøre! Det er ikke noe kult! 
– Kom, sa Ella til meg.
Jeg ble varm inni meg. 

Jeg kjente endelig på følelsen av å ha en venn.

Unni Foss, 5. klasse Stadsbygd
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Testmann Minne
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INKLUDERE

Inkludere mere

er bra for da blir vi flere

Å leke med deg

Da kan du si hei

Ikke være alene det er ikke godt

Å være sammen

det er flott

Gi en klem

Kanskje du får en ny venn?

Ikke vær så vill

Vær heller snill

Det er bra

å være glad

Du kan være lur

men ikke sur

Silje Småriseth, 7. klasse Vanvikan
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JEG FANT, JEG FANT

«Jeg fant, jeg fant» sa gutten da han kom hjem.
«Hva fant du?» spurte foreldrene. 

«Jeg fant en venn», sa gutten med det største smil om munnen. 

Marthe Hovde, 10. klasse Vanvikan

Edvard Frandsen Jensen, 2. klasse Mælan



19

FISKEN OLE
Det var en gang en fi sk som het Ole.

Ole ble mobbet for han hadde så skarpe tenner.

En gang svømte han og familien på tur. Da så de noen pirajaer.
Alle ble redde og dro vekk.

På tur nummer to hadde de kommet litt lenger. 
Plutselig så de en krokodille. De ble redde og dro.

Dagene gikk. Så var det på tide med en tur igjen.
På tur nummer tre så de en svær fi skeskygge.
Da de svømte nærmere, så var det for sent!

Skyggen var en diger hai, og hele haislekta omringet dem. 

Plutselig kom Ole på at han hadde skarpe tenner.
Han smilte rått, og skremte alle haiene og reddet familien sin.

Ole ble konge og levde lykkelig alle sine dager.

Petter Dypaune, 
6. klasse Stadsbygd

Illustrasjon: Anton Berg Sæther
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DEN NYE JENTA 

Jeg er Nina.
Jeg våkner hver dag og gruer meg til skolen. Jeg har ingen venner.

– Nina? roper mamma fra kjøkkenet.
– Ja! roper jeg tilbake. 
– Nå må du på skolen! sier mamma. 
– Jeg vil ikke! sier jeg. 
– Du må! sier mamma.

Jeg går til skolen. Når jeg kommer frem, setter jeg meg på plassen min i 
gangen. Jeg ser ut. Alle har noen å være med. De flirer og har det gøy. Jeg 
sitter her alene i gangen. Vi er som en vanlig klasse, med gjenger og en som 
er alene hele tiden. Den snille gjengen, den rare guttegjengen, den populære 
guttegjengen, den populære jentegjengen, de slemme jentene (som overser 
alle andre enn de i gjengen), de populære guttene, de populære på høyere 
trinn, og den slemme guttegjengen (som erter og slår alle). 

En jente jeg aldri har sett før, ser på meg med triste øyne. En av de slemme 
guttene slår jenta i brystet. Hun begynner å gråte. Hun springer inn på
jentedoen. De populære jentene flirer. 

Det ringer inn. Jeg går fort inn i klasserommet og setter meg på plassen min. 
Rett etterpå kommer alle brasende inn og setter seg på plassene sine. Læreren 
kommer inn med den ukjente jenta! 
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Læreren sier: 
– Vi har fått en ny jente i klassen. Hun heter Alma. De populære jentene flirer. 
Høyt. Læreren sier at hun skal sitte med meg. Alma går mot plassen min og 
setter seg på pulten ved siden av.

– Hei, sier Alma. 
– Hei, sier jeg. 
– Hva heter du? spør Alma.
– Jeg heter Nina, sier jeg. 
– Skal vi bli venner? spør Alma. 

Jeg skjønner ingenting! Ingen vil vel være venn med meg! tenker jeg.
– Ok, svarer jeg.
Hva annet skal jeg liksom si, tenker jeg. 
– Jeg skjønner hvis du ikke vil være vennen min, altså, det er bare å si det,
sier Alma. Du har sikkert mange venner, legger hun til. 
– Nei, jeg er den eneste i klassen som ikke har noen venner, sier jeg. 
– Å, sier Alma, da kan vi vel bli venner da! 
– Ja, sier jeg. 

RING! Klokka ringer ut til friminutt. Vanligvis gruer jeg meg til friminuttet, men 
nå gjør jeg ikke det. 
– Nå er det friminutt! roper læreren.
– Kom, sier Alma. 
– Okei, svarer jeg. 
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Den populære gjengen står og hopper paradis. 
– Hei, kan vi være med? spør Alma. 
– Nei, sier Lilli.
Lilli er lederen av den populære gjengen. 
– Hvorfor? spør Alma. 
– Fordi dere ikke er en del av gjengen, sier Lilli. 
– Man kan være sammen selv om vi ikke er en del av gjengen, sier jeg da. 
– Nei sier jeg! sier Lilli. 
– Kom, vi går, sier jeg. 
– OK, sier Alma. 

Vi sitter på en benk alene. Så kommer en jente fra den snille gjengen og sier: 
– Vil dere være med oss? 
– JA! svarer vi i kor.

Vi ble en del av gjengen, men inkluderte alle, så ingen var alene lenger.

Selma S. Andresen, 5. klasse Stadsbygd

Illustrasjon: Elze Valikonyte
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Ingen har
en venn for mye

Ina Breimo, Mælan
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Dragen Sparkle
Det var en gang en dragefamilie som skulle få en drageunge. Mamma drage 
hadde rød hud og vinger med oransje og røde fl ammefarger. Hun hadde en 
hale som var rød med oransje pigger, røde kinn, og lange ører. Hun het Asahi. 
Far drage hadde blå hud og blå øyne. Han så ond ut, men var snill. Han hadde 
lange grønne og blå vinger med mørkeblå pigger. Han het Axel.

Asahi og Axel hadde to barn, en gutt og en jente. Gutten het Jakob, og jenta 
het Daisy. Daisy hadde blå hud og spisse blå vinger med grønne prikker på. 
Hun hadde også en blå hale med grønne pigger og prikker. Øynene var grønne. 
Jakob hadde grønn hud og grønne vinger med blå stjerner. Halen hans var også 
blå med pigger og stjerner.

Nå skulle de få en ny søster eller bror. Drageungen de skulle få, var inni et egg. 
Det var i dag det skulle klekke. Familien ventet spent! 
– Klikk, klakk, klukk! Egget klekket. 
Ut kom en vakker liten dragejente. 
– Hun skal hete Sparkle, sa Axel! 
– Så søt! ropte alle i kor. 
– Hun har rød hud som meg, sa moren Asahi.     
– Hun har blå øyne som meg, sa pappa Axel.
Moren og faren var veldig opptatt av Sparkle.
Søsknene ble veldig sjalu. 

Sparkle vokste fort. 
– Kan jeg leke med dere, spurte Sparkle. 

Illustrasjon: Ellie Klem Hasselvold

– Hun har rød hud som meg, sa moren Asahi.     
– Hun har blå øyne som meg, sa pappa Axel.
Moren og faren var veldig opptatt av Sparkle.
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– Nei, leken er bare for store unger. Du er for 
liten, du kommer bare til å bli redd, sa de to 
søsknene.  
– Men, jeg er ikke redd for noe, svarte Sparkle 
stolt.
Hun fi kk likevel ikke lov til å bli med. Sparkle 
ble lei seg og løp ut i skogen.
– Ingen liker meg, gråt Sparkle.

Så hørte hun en rar lyd. Plutselig dukket det 
opp en stor fi sk med krone. Han hadde oran-
sje farge på kroppen og spolen hadde grønn 
farge. Fisken hadde grønne, mørke øyne og 
han hadde en rar trefork. 
– Hva i all verden er du for en? sa Sparkle. 
– Jeg er fi skekongen. Du kommer deg fra min 
sump! 
– Er jeg i en sump? sa Sparkle skjelvende. 
– Ja, og du er min fange! sa fi skekongen. 
– Jeg vil hjem, jeg liker ikke dette stedet! 
ropte Sparkle sint. 
– Nei, sa fi skekongen surt. Her må du bli for 
alltid.

– Nei, leken er bare for store unger. Du er for 
liten, du kommer bare til å bli redd, sa de to 
søsknene.  
– Men, jeg er ikke redd for noe, svarte Sparkle 
stolt.
Hun fi kk likevel ikke lov til å bli med. Sparkle 
ble lei seg og løp ut i skogen.
– Ingen liker meg, gråt Sparkle.

Så hørte hun en rar lyd. Plutselig dukket det 
opp en stor fi sk med krone. Han hadde oran-
sje farge på kroppen og spolen hadde grønn 
farge. Fisken hadde grønne, mørke øyne og 
han hadde en rar trefork. 
– Hva i all verden er du for en? sa Sparkle. 
– Jeg er fi skekongen. Du kommer deg fra min 
sump! 
– Er jeg i en sump? sa Sparkle skjelvende. 

Illustrasjon: Anton Berg Sæther
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Oda Marie Rokseth
og Maria C. Setra,

5. klasse Stadsbygd

Oda Marie Rokseth
og Maria C. Setra,

5. klasse Stadsbygd

Illustrasjon: Ellie Klem Hasselvold

Så ble det natt, og Sparkle greide å rømme. 
– Mamma, pappa!? ropte Sparkle, men alle sov.
Ingen hadde merket at hun var borte.

Det ble dag. Nå hadde Sparkle bestemt seg for å si fra. 
– Mamma og pappa! Jeg får ikke leke med søsknene mine. 
– Å nei, sa de. Så snudde de seg mot Jakob og Daisy. 
– Dere må leke med Sparkle, sa de. 
– Men hun er så irriterende, svarte søsknene. 
– Dere må likevel. I denne familien inkluderer vi alle.
Finn på noe som alle liker, sa moren. 
– Okei da! sa søsknene. 
De begynte med en felles lek, og etter hvert oppdaget de at de hadde det
artig i lag. Og slik ble Sparkle glad til slutt!
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DØM MEG

Døm ikke ansiktet mitt
Min hudfarge eller håret mitt

Døm meg ikke etter utseende
Det vil ikke være rettferdig

Jeg kommer til jorden som jeg er
Ingen diskusjon om utseendet mitt

Jeg hadde ikke noe mønster å studere
Døm ikke meg etter evne
Å lese, skrive eller forstå

La det være av all min innsats
Motet i dårlige tider

Vennlighet til en annen

Så vær så snill,
Døm meg etter hva jeg gjør.

Henrik Moksnes, 10. klasse Vanvikan
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Fakta om inkludering
Inkludering handler om å tilpasse læringsmiljøet til mangfoldet blant barn og elever,
og gi alle reell mulighet til å delta i det faglige og sosiale fellesskapet, selv om alle
er forskjellige.

Inkludering er å legge til rette for:

• Mulighet til å bidra inn i fellesskapet
• Mulighet til å si sin mening
• Å være med i læringsaktiviteter
• Å være med i det sosiale fellesskapet

Tor Kristian H. Sæter, 7. klasse Vanvikan

Anne Grete Rødsjø, Mælan
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Du er vennen min

Bare min
Du er min aller beste venn

Jeg kan stole på deg
Du kan stole på meg

Jeg kan spørre deg om tjenester
Du hjelper hele tiden

Vi spiller spill
Vi ligger over

Du er vennen min

Morgan Stokke, 7. klasse Mælan

Inkludering

Inkludering gjør susen og gjør andre glad.
Inkludering gjør at ingen blir alene

Inkludering gjør at vi får venner
Inkludering er bra.

 Odin Bugten Aune, 5. klasse Mælan
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Kom
så gjør vi noe gøy

Martina Jenimah Kakayi, Mælan
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Gutten i den gule jakken

Det var en regn- og stormfull dag. Alle hadde gledet seg til å spille fotball og 
springe rundt i skolegården i dag, men det gikk ikke. Været var altfor dårlig. Vi 
måtte være inne. Vi brukte tida til å snakke og spille kort.

For noen uker siden hadde det startet en ny gutt i klassen, Nils. Jeg hadde ikke 
hørt han sagt ett ord siden han startet på skolen. Han så bare ned i bakken hele 
tiden, jeg skjønte ikke hva som gikk av han. 

Da jeg gikk bort til vinduet i ett av friminuttene, så jeg Nils satt på en benk ute 
i skolegården i den gule jakken sin, mens det regnet som bare det. Jeg skjønte 
ikke hva som gikk av han. Jeg synes han virket rar. 

Skoledagen var over. Jeg gikk bak Nils på vei hjem. Han så ned i bakken hele 
tiden. Etter at jeg hadde gått bak han i noen minutter, så jeg tre gutter komme 
gående mot han. De virket noen år eldre enn oss. Da de kom bort til Nils, sa de 
fæle ting til han. De spurte også om han hadde med seg noe penger. Nils svarte 
nei. Da tok guttene han med inn i skogen. Han gjorde motstand, men jeg gikk 
bare videre. Jeg kjente han jo ikke, og det som skjedde, var ikke min sak. Da jeg 
passerte, så jeg at de tre guttene dyttet Nils ned i bakken og slo han. Jeg ble 
redd og økte tempoet. Da jeg kom hjem, gikk jeg rett opp på rommet mitt og 
tenkte over det jeg nettopp hadde sett. 
Dagen etterpå var det skole igjen. Jeg nevnte det som hadde skjedd dagen før, 
til noen av skolekameratene mine, men jeg tror ikke så mange trodde på det jeg 
fortalte. Det skjedde ikke mer den dagen. 
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Da jeg var på vei hjem, skjedde det samme som i går. Etter at jeg hadde kommet 
et lite stykke, kom de tre guttene igjen. Jeg skjønte hva som ville skje, så jeg gikk 
bare rett forbi og rett hjem. 

Neste dag bestemte jeg meg for å gå bort til Nils for å prøve å få kontakt med 
han. Jeg synes litt synd på han etter det han har gått igjennom med de tre gutte-
ne. Det var også litt trasig at ingen hadde snakket med han på skolen enda. 

Da det ringte ut til friminutt, bestemte jeg meg for å gå bort til han og snak-
ke med han. Da jeg kom bort til han, spurte jeg om han ville bli med og spille 
fotball. Han svarte ikke. Etter en liten stund så han opp og sa at han ikke var noe 
særlig god i fotball. Da spurte jeg han om hva han drev med på fritida. Han sa 
han ikke gjorde så særlig mye på fritida, men la til at der han bodde før, brukte 
han å spille mye bordtennis. Han brukte å reise mye rundt og delta på turnerin-
ger. Mange av dem hadde han vunnet. Jeg sa til han at vi burde treffes engang 
for å spille litt bordtennis, for jeg syntes det var gøy selv. Han så opp på meg 
igjen. Da så jeg at han hadde et digert blåøye, og jeg tenkte at det måtte være 
de tre guttene som hadde sørget for det. Jeg nevnte ingenting om det. 

Da skoledagen var over, gikk jeg bort til Nils igjen, og spurte om vi skulle slå føl-
ge hjem fra skolen. Han sa at det kanskje ikke var så lurt, men jeg sa til han at jeg 
kunne vise han en annen vei hjem, som nesten ingen andre visste om. Da vi kom 
fram til huset mitt, spurte jeg han om han ville være med inn til meg, men han sa 
at han måtte hjem og spise middag med foreldrene sine. 
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Neste dag på skolen fikk vi beskjed om at det skulle være en bordtennisturnering 
på skolen om to dager. Jeg tenkte at det ville være perfekt for Nils å bli med på, 
så fikk de andre se hvor god han var i bordtennis. Jeg gikk hjem med Nils hver 
eneste dag nå, og dagen før turneringen, dro jeg og Nils til skolegården, hvor 
det stod et bordtennisbord. Vi spilte. Han var veldig god. Jeg tapte kampen. 

Neste dag var det turnering. Første kampen min gikk bra, og den vant jeg. Men 
kampen etter gikk ikke fullt så bra. Den tapte jeg, og jeg røk ut. Jeg fulgte med 
på alle kampene til Nils. Han kom seg hele veien til finalen. I finalen møtte han 
den beste bordtennisspilleren på 10. trinn. Kampen var veldig jevn, men da Nils 
bare trengte ett poeng til for å vinne, så fikk han et veldig bra skudd og avgjorde 
kampen. Motstanderen hadde ikke sjans til å ta ballen, og det endte med at Nils 
vant hele turneringen.

Etter den dagen snudde det for Nils. De så hva han var god til, og han fikk man-
ge nye venner. Etter skolen var vi mange som gikk sammen med han hjem, for å 
beskytte han fra de tre guttene som har mobbet han. Vi så dem aldri igjen etter 
at Nils ble en del av gjengen. 

Edvart Langnes, 10. klasse Vanvikan
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Er det viktig å føle seg inkludert? Hvorfor?

Hvis ikke kan man 
føle seg ensom,
alene og utenfor

Du føler du er en del
av noe. Du føler deg

tryggere, positiv,
og mer i live

Viktig å føle at du
betyr noe for noen.

Du får bedre selvtillit,
og føler du har verdi.

Alt blir lettere
hvis du har noen

å snakke med

Du føler at noen bryr seg
om deg, og du har støtte

om ting går dårlig

”Viktig for samfunnet og fellesskapet”

”Viktig å få vist
  hva man kan og
  hvem man er”

Man blir lykkelig,
og automatisk mer
motivert, og man

lærer lettere.
Det gir et bedre
skolemiljø, og
bedre forhold
mellom folk, og
bidrar til at vi
inkluderer andre

”Hvis ikke blir ikke
  skolen en god
  plass å være”

”Viktig for å trives og 
ha det bra, og for å

gi uttrykk for hva
man mener”

”Hvis ikke kan man se 
på seg selv som en 

dårlig person, eller en 
som ikke er normal”  
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Det er godt å bli inkludert

Det var en fin morgen. Jeg våknet av at fuglene kvitret utenfor vinduet. Lyset lirket seg 
mellom gardinene og traff meg rett i fjeset. Jeg tok av meg dyna og tuslet til badet. 
Tok på meg den fine genseren og buksen som jeg hadde fått av mamma. Genseren var 
rosa og hadde lilla blomster.

Jeg ble ferdig på badet etter at jeg pusset tennene og kammet ut flokene fra det 
brune håret mitt. Deretter gikk jeg ned. På kjøkkenet stod frokosten klar. 

Det bruker ikke å være noen hjemme på morgenen, så det kan bli litt ensomt. Men det 
går greit. Jeg ble fort ferdig med frokosten. Nå ventet veien til skolen. Jeg stoppet 
opp i gangen og stirret i gulvet. Hver dag gruer jeg meg til å gå på skolen. Det er ikke 
gøy å være alene i friminuttene og føle seg så ensom. Det er ikke gøy å ikke bli sett. 
Døra knirker når jeg åpner den og får meg til å trykke fjeset ned i jakka. 

Jeg løfter på hodet og kan se flere av mine klassekamerater gå sammen til skolen. Det 
er ingen av dem som legger merke til meg. Nøklene skrangler når jeg drar dem opp 
fra jakkelomma. Det er bestandig vanskelig å få nøkkelen helt inn i dørlåsen, men det 
går greit etter en stund, ved å lirke den inn. Jeg får låst ytterdøra, og så er jeg på vei. 

Skoleveien er lang, og det er kaldt i lufta. Tankene herjer i hodet når jeg ankommer 
skolegården. Den er ikke tom, og alle leker, snakker og ler i munnen på hverandre. Jeg 
står i døråpningen og får plutselig en hard dytt i ryggen. Jeg snur meg og ser at det er 
en av guttene i klassen min. Han gliser og fortsetter å snakke med kompisen sin. Jeg 
vet ikke hva jeg tenker, men jeg kjenner på redsel. Dette er ingen god følelse. Alle har 
noen å leke med. Det føles ut som om hjertet mitt ikke banker mer. Jeg hører latter 
og hvisking rundt meg. Det er bare jeg som ikke ler. Jeg klarer ikke å gjøre noen ting. 
Kroppen kjennes helt stiv ut, av frykt.
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Skoledagene mine er tunge, og jeg føler meg bestandig alene. Skoleklokken ringer. 
Hele skolegården reagerer og springer inn alle inngangene. Jeg går mot inngangen 
til mitt klasserom, men blir stoppet av Sara og vennene hennes. Hun stirrer meg rett i 
øynene. Vennene hennes gjør det samme og får meg til å føle meg så liten. Det er som 
om jeg faller sammen, mens de andre står oppreist og i ro. 

«Hva er det du tror du gjør?» spør Sara meg.
Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er jo som om jeg har gjort noe galt.
«Hmm …» kremter hun.
«Ingen ...» svarer jeg, for hele ordet kommer ikke frem.
«Hva prøver du å si?» spør hun og ler.

De andre jentene ler med henne. Jeg får ikke frem et eneste ord. De sitter fast. Klokka 
ringer igjen og skremmer noen av jentene. De snur seg og går. Noen av jentene 
begynner å rope på Sara. Jeg venter litt, før jeg følger etter. Det som bekymrer meg, 
er hvorfor jeg ikke fikk frem ordene. Hvorfor sa jeg ikke noe? Er det fordi jeg er redd?
Disse jentene har drevet med mobbing før. Mobbingen har de klart å holde skjult for 
lærerne. Til meg kommer de bestandig med frekke kommentarer og spørsmål som jeg 
ikke klarer å svare på.  

Jeg sa ikke noe på vei inn til klasserommet. Kom atter en gang for sent til timen. Jeg 
åpnet døra, og i rommet var det sterk lukt av parfyme. Læreren stirret på meg og ga 
meg et strengt blikk. Jeg så på ham og smilte forsiktig. Han nikket med hodet og 
smilte tilbake. Plassen min var bakerst i klasserommet. Det var helt forferdelig å gå 
forbi alle de andre. Følte at alle hvisket og stirret på meg. 

Det beste med skoledagene mine, var å få sitte på plassen min, alene. Jeg gledet meg 
aldri til friminuttene og gruppearbeid i klassen. 

En dag skjedde det noe hyggelig. Det skulle komme ei ny jente i klassen. Det var ledig 
plass ved siden av meg, og hun ble min nye læringspartner. Jeg «gru-gledet» meg, for 
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jeg visste ikke hvordan hun ville oppføre seg mot meg.

Glemmer aldri den dagen hun kom. Jeg var stiv av skrekk da hun kom inn i klasse-
rommet. Vi presenterte oss for hverandre, og Vanessa, som hun het, virket veldig grei. 
Alle de andre jentene satt og så på henne. De så sikkert at vi fant tonen ganske fort. 
Dette irriterte sikkert de andre jentene, men det brydde jeg meg ikke noe om. Nå følte 
jeg at jeg hadde en «venn» for første gang på sju år. Jeg var litt sjokkert over meg selv, 
da jeg kjente at jeg slappet av sammen med henne. For første gang følte jeg meg ikke 
redd. 

I det første friminuttet gikk vi og satte oss på en benk. Vi snakket sammen. Noe jeg 
aldri har gjort med andre elever på skolen før. Jeg kjente en varm glede inni meg. De 
andre jentene kom imot oss. De kom med ekle kommentarer om at jeg hadde en stygg 
bukse på meg. «Hvorfor sier de slikt til deg?» spurte Vanessa. For første gang følte jeg 
at noen brydde seg om meg, og jeg følte meg inkludert. 

I et annet friminutt fortalte jeg Vanessa om hvordan de hadde oppført seg mot meg på 
skoleveien og skolen, i alle år. Vanessa tok rundt meg og sa: «Jeg vil gjerne være din 
venn». 

En dag kom Sara og jentegjengen mot oss i et friminutt, og da kjente jeg meg litt 
redd igjen. Sara kom igjen med ekle kommentarer mot meg, men da svarte Vanessa: 
«Unnskyld meg, hva var det du sa?» Sara ble litt rar og svarte frekt: «Det har ikke du 
noe med». Vanessa svarte igjen: «Jo, det har jeg, for det er ikke greit å mobbe andre. 
Hvis dere slutter å mobbe, kan dere få være med å leike med oss». De andre jentene 
så spørrende på Sara, men hun klarte ikke å komme med noe svar.  Vanessa tok min og 
Saras hånd og sa: «Kom, så leker vi». 

Etter den dagen, ble jeg ikke mobbet noe mer. Sara og Vanessa ble mine beste 
venner. 

Sofie Kvitland, 7. klasse Åsly
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INKLUDERE
Hei, skal vi være venner?

Vi tar med han der borte også
og hun
og han

Det er plass til deg også
– og deg

Tuva Ramona Langeland, 7. klasse Mælan

@tonema70
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Inkludering er viktig
Inkludering er viktig, fordi hvis ikke, hadde mange vært ensomme.

Hvis du ser noen som er alene, sliter eller har det vondt, er det en
selvfølge at du skal hjelpe. Men det er noen som ikke bryr seg,
og da kan det hende at noen ikke føler seg bra nok.

Det er virkelig teit at noen ikke hjelper andre bare fordi de har annen 
hudfarge, tilhører en annen religion eller liker samme kjønn.
Sånn skal det egentlig ikke være.

Noen plasser gjør de stor forskjell på rik og fattig. Da ender det opp 
med at de rike får mange fordeler som de fattige ikke får. 
Heldigvis er ikke alle land slik som dette.

Folk tenker mindre og mindre på andre, og derfor er det viktig at 
skolene bidrar til å lære barna at forskjellsbehandling og 
diskriminering ikke er rett.

Thea Ansnes Kvernø, 7. klasse Mælan
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Odin Bugten Aune, 5. klasse Mælan
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Testmann Minne
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Klassekamerater

Alle er velkomne

Mine klassekamerater

Sammen lærer, ler og vokser vi

Deler alltid det jeg vet

Lunsj, fordypning og hele dagen

Vi er der for hverandre på alle måter

Ord betyr noe, så vi prøver å være snille

Lar aldri en venn sitte igjen

Kjærlig og snill, gjennomtenkt også

Vi respekterer hverandre

Henrik Moksnes, 10. klasse Vanvikan
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Ny på skolen
Tim går i sjette klasse. Han er tynn og liten, han har brunt hår og blå øyne.
Han har et stort smil med fine tenner. Han har flyttet i sommerferien, og er helt ny på 
skolen. Han bor i sentrum i et stort, flott hus. Han har en stor hage med fotballmål.  

Han våkner opp mandag morgen, og kjenner at han gleder seg til skolen. Han går på 
badet og kler på seg. Han spretter ned trappen og kommer ned i stua. Moren hans er 
allerede våken. 
– God morgen, Tim, sier mamma. 
– God morgen, svarer Tim og gir moren sin en klem. 
– Gleder du deg til skolen? spør mamma.
– Ja, også håper jeg at de er snille der. 

Tim lager seg frokost, nyristet brød med syltetøy. Han pakker sekken, og går i 
gangen. Han tar på de nye Nike-skoene sine. Ute er det så varmt at han kan gå i shorts 
og t-skjorte. Han har lært seg veien til skolen. Han kjenner hvor deilig det er å være ute 
i finværet. Når han kommer på skolen, ser han mange som klemmer og hilser. Det er 
sikkert mange som har savnet hverandre, tenker Tim. 

Han kjenner ingen her, så han går bare til inngangen. Skolen er veldig stor og brun, den 
ser helt ny ut. Han finner riktig klasserom, og det ringer inn. Han står utenfor klasse-
rommet og venter. Han ser de andre elevene komme inn døra. Han hører latter og
prating. De tar av seg skoene og går inn i klasserommet. Tim følger etter. Klasserom-
met har store vinduer. Han kan se ut i skolegården. Han setter seg bak en pult, men 
ingen setter seg med han.  

Læreren kommer inn. Hun legger noen ark på kateteret. Så snur hun seg mot klassen. 
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– Hei og velkommen til et nytt skoleår! Vi har fått en ny i klassen, Tim, sier hun. 
Alle snur seg mot han, og han kjenner at han synker litt i stolen. 
– Kristian, kan du sette deg med Tim? spør læreren. 
– Men... ok da, svarer Kristian.
Kompisen hans gir han et kameratslig boks i armen. Kristian virker som om han er en av 
de populære. Han ser ikke på Tim en gang. Han bare setter seg ned på stolen og stirrer 
mot kompisen sin. Ingen sier noe mer, før læreren fortsetter.
– Vi kan starte med å fortelle fra ferien, sier læreren. 
Tim hører på mange historier fra feriene til de andre. Noen har vært i Syden, det har 
Tim også. Han var i Barcelona i to uker med foreldrene og storesøsteren sin. Når det 
er hans tur å fortelle, føler han at han har ventet lenge på å få snakke. Men så ringer 
det ut. Tim blir litt skuffet. Alle de andre løper ut, så han kan ikke gjøre noe annet, han 
heller. Tim elsker å spille fotball, så han går til fotballbanen. Han ser Kristian og 
kompisene. Han tør ikke å gå bort til dem, så han setter seg på en benk. Etter en liten 
stund ringer det inn. Tim går inn. Han snur seg mot Kristian og kompisene hans. De har 
ikke begynt å gå ennå.

I timen har de norsk. Læreren merker ikke at de andre guttene ikke har kommet ennå. 
Tim hører høye stemmer i gangen, det er nok dem. Kristian kommer inn døra.
– Sorry ass, det var ikke meninga å bli så sen, sier han mens han tygger på tyggisen sin. 
Han setter seg ned på stolen.
– Kan jeg bli med og spille fotball i friminuttet? spør Tim. 
Kristian snur seg og ser rart på Tim.
– Tro’kke du vil det ass, pysa! 
Tim kjenner at han får en klump i magen. 

Når timen er over, har de lunsjpause. Kristian går bort til kompisene sine, og mange
andre setter seg sammen. Tim blir sittende, alene. Han ser bort mot Kristian og
gjengen. Det ser ut som de hvisker, tenk om de hvisker om han! 
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Tim tar fram matpakka si. Mhm, brødskive med leverpostei, favorittpålegget hans. 
Resten av dagen går han alene i friminuttene, han ønsker å finne nye venner, men tar 
ikke mot til seg. Når det ringer ut fra siste time, pakker han sakene sine. Han går ut av 
klasserommet. En gutt kommer bort til han, den ene kompisen til Kristian.
– Pyse, sier han. 
Tim går forbi han, men han kjenner at klumpen i magen er blitt tyngre. 

Han går hjem fra skolen. Han finner mobilen. Han har fått en varsling på snapchat. Kris-
tian har lagt han til på snap. Tim åpner en snap fra han. Det står pyse.
Tim kjenner at klumpen i magen blir enda tyngre. Han legger fra seg mobilen, og 
hjelper moren sin med middag. De lager pasta carbonara, det lukter kjempegodt. Etter 
middag spiller Tim fotball med lillebroren sin i hagen.
 
Morgenen etter spiser Tim frokost. Han gruer seg litt til skolen. Når han kommer dit, 
går han rett til klasserommet. Litt etterpå kommer resten av klassen. Han ser Kristian.
Ei jente går bort til Kristian.
– Gratulerer med dagen, sier hun.
– Takk, svarer han.
– Jeg skal ha fest i kveld med hele klassen, sier han og gir henne et ark. 
Tim kan se at det står ‘’Velkommen’’ på det, så det er nok en invitasjon. Han går rundt 
og gir invitasjoner til alle. Alle unntatt Tim. Tim kjenner at han blir lei seg. Men han 
tenker ikke mer på det.  

Han finner ingen å være med i friminuttet i dag, heller. I dag løper han hjem fra skolen. 
Han er trist og føler seg helt alene. Han kommer inn døra hjemme.
– Hei Tim! hører han fra kjøkkenet. Han løper opp trappen og inn på rommet sitt. Han 
legger seg på senga. Han ligger lenge og bare stirrer i taket. Etter at han har ligget der 
en stund, går han ned og spiser middag.
– Hvordan er det på skolen? spør mamma.
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– Det går egentlig ikke så bra, svarer han. Han forteller moren sin om alt som har 
skjedd. 

Neste dag blir mamma med på skolen. De går rett til læreren hans. De forteller om alt 
som har skjedd. Når skolen starter, drar mamma på jobb. Timen starter, og læreren ber 
Tim om å gå på gangen. Han sitter der en stund. De snakker om han i klasserommet. 
Når Tim blir ropt inn igjen, går han til plassen sin. Kristian gir han en high five. 
Det måtte ha kommet noe godt ut av samtalen.
I friminuttet spiller Tim fotball med de andre. Han har det kjempegøy resten av dagen. 
Når han kommer hjem igjen, er han kjempeglad. Og i helgen skal han på overnatting.

Johannes Moen Wesche, 7. klasse Åsly 

Jonathan Småvik Langtinn, 4. klasse Mælan
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DEN SVARTE KATTEN
Det var en gang fem hvite katter som var ute og lekte. De var i skogen. De lekte 
gjemsel. Så plutselig kom det en svart katt! Alle de hvite kattene løp bort, bortsett 
fra én. Han stoppet og snakket med den svarte katten, og de ble venner. 
Og hva som hendte med de andre kattene, vet jeg ikke. Men det jeg vet, er at de 
to kattene som er igjen, ble gift og fi kk 53 kattunger.

Vebjørn Sønderengen Bjørkvik, 5. klasse Mælan

Illustrasjon: Elze Valikonyte
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Trengte
en venn

Flere
stilte opp

Ole Elias Hanssen, Mælan
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VENNER
Venner er noen du kan stole på

Noen du kan holde i hånden når noe er tøft

Noen som trøster deg når du er trist

Noen som er der for deg når noe er vanskelig 

Noen som inkluderer deg når du er alene

Venner 

Tiril Johannessen, 6. klasse Mælan
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Er det situasjoner der du ikke 
føler deg inkludert?

Føler meg oversett, de hvisker om meg.
De andre får være med, men ikke jeg.
Jeg får stygge blikk. De snakker om noe 
de har opplevd på fritida, om overnatting, 
eller om noe jeg ikke kan noe om, eller
har interesse for.

Når noen planlegger noe,
men ikke sier det til meg.
Blir ikke invitert i bursdag,
på vors, på privatfest.

Det er ikke alltid jeg føler at 
det de prøver å inkludere 
meg i, er så lurt å være med 
på. I så fall trekker jeg meg 
unna selv.

Jeg får ikke
innpass
i ringen

Jeg er liksom usynlig
for dem, bare fordi jeg
kommer fra et annet sted

”Friminuttene, mattida”

”På fritida”

”Av og til”

”Ja”

”Gruppearbeid”

”Under samarbeid  
   i skoletimene”

Når vennene mine
ikke er på skolen

”Noen få ganger”

”I gym”

Når de i klassen
tøffer seg for

hverandre

”Hjemme”

”I fotball”
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Alma og mobberne

Alma er en jente på 11 år. Hun går i 5. klasse.
Hun er snill og smart, men har ingen venner. Hun er unik. 
Hun liker å spille fotball. Hun er også veldig god i håndball, men Cornelia,
en av de andre jentene i klassen, er misunnelig på henne. 

Alma står i kantina etter lunsj. Da kommer det en gjeng på fire personer mot 
henne. De er liksom de kule og populære i klassen. Det er Bailey og Cornelia 
som er lederne. Bailey og Cornelia prøver å få Alberto og Charlotte til å gjøre 
ting de ikke liker. Alle er gode venner, men de bruker å tøffe seg.

Alma spør om de kan gjøre noe sammen, men de sier at Alma er rar og stygg. 
De sier at de ikke vil være med Alma. Bailey og Cornelia går. Alberto og
Charlotte vil egentlig ikke gå, men de går likevel.

Alma blir veldig lei seg. Alma tror hun ikke er bra nok. Hun har lyst til å flytte langt 
ifra denne fæle plassen. Hun vil flytte til en plass der alt er bra. Hun låser seg inn 
på do og blir der lenge. Hun gråter masse.

Plutselig hører hun at det er noen som kommer. Det er Alberto og Charlotte.
De sier unnskyld. Da blir Alma glad. De sier ifra til læreren om hva som har 
skjedd. Da får Bailey og Cornelia masse kjeft. 

Alma blir god venn med både Alberto og Charlotte. Hun blir ikke mobbet eller 
utestengt nå. Hun har bare fått gode venner. Hun har det bra hver eneste dag. 
Snipp snapp snute, da var utestengingen ute.

Anna Moen Wesche, 5. klasse Åsly
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Kevin og gjengen

Fakta: Hovedpersonene i denne fortellingen er 11 år gamle og går i 6. klasse.
 
Jeg heter Magnus og er 11 år gammel. Jeg har blitt mobbet i tre år, helt siden 
jeg begynte på skolen. Nå har jeg tenkt å få slutt på mobbingen ved å si det til 
læreren min og foreldrene mine.

Jeg slenger av meg skoene og går inn på rommet mitt når jeg kommer hjem fra 
skolen. Jeg har blitt slått og sparket av Kevin og gjengen hans. De har mobbet 
meg helt siden jeg begynte på skolen. De mobber meg fordi de synes jeg er en 
nerd og ikke noe kul. Jeg har lenge tenkt på å si det til noen. Men Kevin og
gjengen truer med at de vil banke meg hver dag etter skolen, om jeg gjør det. 
Derfor holder jeg kjeft. 

Mamma kommer inn til rommet mitt og spør om hvordan skolen var.
Jeg svarer «bra». 

Når jeg går til skolen neste dag, møter jeg min eneste venn, Martin, som hele 
tida støtter meg og er verdens snilleste. Vi tar følge til skolen, og Martin forteller 
om at han hadde vært i byen. Jeg hører ikke mye av det han sier, men jeg sier 
bare «bra». 

Når vi kommer til skolen, ringer skoleklokka med en gang. Vi går inn. Skolen er 
en grå og gammel skole, men med de snilleste lærerne som finnes. Skolen er
veldig liten og har få elever. Kevin og gjengen står i ring, og snakker i 
garderoben. Martin går til dem og sier: 
– Hei, hvordan går det? men ingen svarer. 
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Martin vil komme seg inn i ringen. Det kan jeg se, men de bare stenger han ute. 
Martin går til skapet sitt og tar av seg jakka. Det samme gjør jeg, og vi må vente 
minst ett minutt før læreren kommer. Når han kommer, går vi inn og skal hilse.

Vi har matte første time, og vi lærer om areal og omkrets. Jeg merker at Kevin 
prøver å treffe meg med noen ark han har krøllet sammen. Dette skjer gjennom 
hele timen, hver gang læreren snur seg for å skrive på tavla. Ingen andre ser ut til 
å merke noe.

I friminuttet sparker Kevin meg, og han kaster snøballer på meg. Men hva skal jeg 
gjøre? Jeg er jo bare en svekling i forhold til Kevin, og Martin tør ikke å gripe inn. 
Jeg kan gjøre en ting, og det er å si det til en voksen. Nok er nok! Jeg har 
bestemt meg for å si det til noen, slik at det blir slutt på mobbinga en gang for 
alle. Jeg har tenkt å si det til læreren min og foreldrene mine. Jeg har fått nok, 
jeg vil ikke mer. I dag er dagen jeg skal få slutt på all mobbinga.

Etter at skoledagen er ferdig, går jeg til læreren og forteller alt. Om Kevin og 
gjengen, og om alt de har gjort siden jeg begynte på skolen. Læreren sier at han 
skal snakke med dem, og at jeg er tøff som forteller det. Han sier det ikke vil bli 
noe mer mobbing fra Kevin og gjengen, og at jeg ikke kommer til å bli mobba i 
fremtiden. Det skal han sørge for. Han ringer også foreldrene til Kevin. Så sier han 
at jeg kan gå hjem.

Neste dag gikk jeg til skolen med sommerfugler i magen for hva Kevin kom til å 
si. Jeg møter Martin på skoleveien og jeg forteller han alt. Han sier det er veldig 
bra at jeg har sagt det til læreren. 
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Når vi kommer fram til skolen, står Kevin og gjengen som vanlig i en ring og 
snakker, men noe er annerledes. Kevin kommer mot meg. Han kommer med 
korte, men bestemte skritt. Når han endelig er framme, sier han: 
– Unnskyld for alt! Jeg håper du kan tilgi meg. 

Jeg står stille i noen sekunder, men jeg svarer:
– Det går bra, takk for at du sier unnskyld! Det føles godt.

Hiermon Dawit Abrahale, 7. klasse Åsly

Illustrasjon: Bilde fra Ungdomsrådets fi lm ”Utenfor ringen”
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Livet raste.
Du ble stigen min.

Thea Remso, Mælan
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Utenfor ringen

Jeg vil ikke at noen skal føle seg utenfor ringen. Det er fordi da kan man bli lei seg. 
Hvis man er utenfor ringen, kan skolen bli kjedelig.

Det man kan gjøre når man er utenfor ringen, er at man kan gå til de andre og 
spørre om å bli med på det de gjør. Man kan gå videre hvis de første du spør, 
ikke sier ja.

Når noen sier ja, så blir de som var utenfor ringen, glade igjen, 
og de liker skolen bedre. 

Hvis du er en som er inne i ringen, så kan du si ja til de som spør om å bli med. 
Du vet jo hvordan du har det når du er utenfor ringen:

• Du blir lei deg
• Du liker skolen mindre
• Du later kanskje som du er syk
• Du prøver å unngå andre
• Du kan bli veldig stille i klasserommet
• Du prøver kanskje å være en annen enn den du er 

Litt av det jeg ville gjort:
Jeg ville prøvd å finne noen å være med.
Hvis jeg ikke finner noen, vil jeg gå og spille fotball. 
Det kan alle være med på. Man kan også spille fotball uten å være utenfor ringen.

Kent Aksnes, 7. klasse Vanvikan
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Det er alltid en forhistorie

Det var en gang ei jente i 2020 som het Sara. Hun var 13 år og gikk i åttende 
klasse. Hun hadde mørkebrunt hår, brune øyne og hadde verdens verste liv, 
eller det var det hun syntes. Hun hadde gått på Byåsen skole i åtte år. 

Denne Sara, det var meg. Jeg kommer egentlig ikke fra Norge, men fra Kina. 
Det var noe jeg hadde blitt mobbet for i åtte år. I sjuende hadde jeg ingen 
venner. Olivia var min eneste venn før det, men det ble slutt på det da hun ble 
en av de populære jentene. Så skjedde det ting. La oss gå litt tilbake i tid.

Ett år siden: 
– Mamma! Jeg vil ikke dra på skolen, hyler jeg. 
Det renner tårer fra øynene mine og jeg klarer ikke å stoppe. 
– Du må, vennen, hvorfor vil du ikke? spør mamma og prøver å være rolig.
– Fordi!!! Jeg har ingen venner. Du forstår bare ikke, skriker jeg

Jeg bestemmer meg for å dra på skolen likevel, fordi jeg kommer ikke til å 
vinne over mamma, uansett. Jeg begynner å gå til den fine, svarte skolen. Den 
er formet som en L og har gule trapper.
– Der kommer kineseren Sara, ler Celine.

Celine. Blondt, langt hår, blå øyne, et perfekt smil, og et ansikt fullt av sminke. 
Alle guttene vil ha henne. Hun er bare helt perfekt, og hun mobbet meg hele 
tiden. Bare fordi jeg er adoptert fra Kina. 
– Ja! Hun er bare helt idiot! sier Sandra. 
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Sandra er en av Celine sine roboter. Ikke ekte roboter selvfølgelig, men noe 
ganske likt. På den andre siden av Celine sto Olivia, min gamle bestevenn. 
Hun så litt redd ut.
– Olivia! Si noe da! kommanderte Celine og pekte på meg.
– Å ja. Umm ja. Du hører ikke til her, sier hun og dytter meg bort. 
– Å se, hun kommer til å gråte, ler Celine og går til timen.
Jeg reiser meg opp og går etter dem, men litt lenger bak. 

– Nå er skoledagen ferdig! Dra hjem og kos dere med godteri, smiler læreren 
og peker på døra. Jeg tar på meg sekken, som er lilla og kjedelig. Jeg går ut 
døra og ut enda en, og en til, og så begynner jeg å gå hjem. Jeg bor i samme 
nabolaget som alle tre jentene. Så jeg er ikke så veldig heldig. Nabolaget vårt 
er fullt av hvite hus og masse fine, grønne trær. Trærne er litt grønne om 
vinteren også. Celine og venninnene går foran og baksnakker meg og andre, 
akkurat som vanlig. De gjør dette hver dag. Foran meg kan jeg høre: 
– Jeg vet, Sara er skikkelig stygg og hun er så utrolig tynn, så hun spiser
sikkert ingenting, for å bli populær, men det blir hun ALDRI! ler Celine og
Sandra. Imens ser jeg at Olivia bare sparker på en kvist og later som hun hører 
på hva de sier. Kanskje hun fortsatt er snill? tenker jeg, men orker ikke å tenke 
på henne lenger. 

Jeg kommer endelig hjem, og kaster fra meg sekken i gangen. Jeg får plutselig 
en melding, den er fra Celine. Der står det: «Jeg vet! Sara er bare så dum og 
stygg. Du, jeg spør klassen om de vil bli med ut, men jeg lager en ny klasse-
gruppe uten Sara.»

5 minutter senere: 
«Ups! Sorry! Skulle sende til Olivia og Sandra.» Det var enda en melding fra 
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Celine, men jeg tviler på at hun gjorde det ved et uhell. Det er sånn Celine gjør, 
hun er bare så DUM! Jeg så ut vinduet mitt, og der sto jentene og alle de andre 
i klassen min og ventet på bussen. Jeg hørte at hun ropte: 
– Trondheim! Her kommer vi! Uten Sara, selvfølgelig! 
Jeg begynte å skrike, men da så jeg at Olivia så mot meg. Jeg dukket ned fra 
vinduet og falt med hodet først. BANG! kunne du sikkert høre over hele
nabolaget. Da hørte jeg noen bank fra døra. Jeg gikk sakte med handa over 
hodet mot døra. Jeg kikket i det lille kikkhullet, og der sto ... Olivia, min gamle 
bestevenn. Jeg skjønte ikke hvorfor det var akkurat henne, kanskje Celine 
hadde sendt henne, men Celine var opptatt med å kline med en gutt jeg ikke 
kjente. 

Jeg åpnet døra og Olivia sto der med et stort smil.
– Hallo? Hva gjør du her? spør jeg, og ser etter Sandra, som sikkert skal 
skremme meg. 
– Skal bare spørre om det gikk bra med hodet, sier Olivia og ser bekymret ut. 
– Du hater jo meg ... Det går bra, svarer jeg og klør meg på hodet.
– Nei, du er min bestevenn, hvisker Olivia.
– Hvorfor er du med Celine da? mumler jeg.
– Hun sa, at hvis jeg ikke er mobbehjelperen hennes, skal hun ... forklarer Olivia 
og prøver å være så stille som mulig.
– Hun skal ... Hun skal ... Ok, så hun har noen bilder av deg da du sto i dusjen. 
... Og hun skal legge de ut på alle sosiale ting som finnes, hvis vi er venner, det 
er derfor jeg dro fra deg. Unnskyld, sier hun og skjelver. 
Jeg som hadde trodd at hun hatet meg! Jeg ga henne en stor klem. 
Plutselig kom Celine og Sandra inn døra. 
– Hva i all verden gjør du her?!! Kom nå! brøler Celine. 
– Du kan ikke stoppe meg nå, Celine, vi er bestevenner og det vil vi alltid være, 



62

svarer Olivia med et sint ansikt. 
– Greit, da legger jeg det ut, ler Celine. 
– Tror ikke det nei, jeg har noen bilder av deg uten sminke! smiler Olivia. 
– NEI NEI NEI!!! ÅÅÅ, JEG HATER DEG!!! Du ødela hele planen min! 
– Hva var planen din da? spør jeg.
– Jeg skulle ta Olivia fra deg, så du skulle bli ensom! Jeg tok Sandra fra Karoline 
også.
Jeg er sjokka, hun tar jo folk sine venner! 
– Og ... jeg gjør det fordi jeg ikke vil bli mobbet selv, sier Celine, og ser ned på 
gulvet.

Tilbake til åttende klasse, i 2020:
Så, resten av sjuende klasse i fjor var alle venner, og Celine sluttet å mobbe 
folk. Jeg følte meg endelig bra igjen, ingen brydde seg om at jeg var fra Kina. 
Alle i klassen min behandler hverandre som om vi er i familie. Vi er alltid der for 
hverandre. 

– Bravo! klapper Olivia. Det er derfor du alltid skal inkludere folk, fordi da blir 
du alltid inkludert tilbake, smiler hun.
– Enig! Håper alle andre som er ute i verden, blir inkludert, sier jeg og krysser 
fingrene.

Vi går i åttende klasse nå, så vi har nye lærere og nye elever, jeg og Olivia var 
de eneste fra mellomtrinnet i fjor, så ingen andre visste om historien vår.
Jeg og Olivia snakket om denne historien, fordi vi fikk en oppgave om å lage 
en video for den nye klassen vår. Temaet var: «En historie du aldri kommer til å 
glemme».

Maria Zhengxin Braun, 7. klasse Åsly
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Mia Helen Walseth Arntzen, 6. klasse Mælan
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Ive Hagen, 2. klasse Mælan
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SMILET
Første dag på skolen var jeg alene.

Uten venner, helt alene.
Ingen ville være med meg.

Men, så kom verdens fineste smil inn i rommet.
Hun smilte til meg.

Det var den beste følelsen jeg hadde hatt på lenge.

Men, da vi kom ut, var hun ikke der.
Jeg var alene,
alene igjen.

Mia Helen Walseth Arntzen, 6. klasse Mælan
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NASH-gjengen

Det var en gang ei jente som het Nadia. Hun kommer fra Somalia og hun har 
diabetes, eller sukkersyke, som det også kalles. Hun er 11 år og går i 5. klasse. 
Nadia er snill, smart og annerledes. Hun har brun hud og svart hår. 

I klassen hennes går det en gjeng som mobber veldig mye. De er fem stykker. 
Det er Patrick, som leder an, Luner, som støtter Patrick, Adam, som blir tvunget til 
å mobbe, Synne, som også blir tvunget til å mobbe, og Helle, som blir truet til å 
mobbe. Adam, Synne og Helle mobber fordi de er redde for at Patrick skal gjøre 
slemme ting mot dem.

Siden Nadia har diabetes, så trenger hun insulin. Uten det får hun for lavt
blodsukker. Hun setter insulin med ei sprøyte. Når hun gjør dette, kommer 
Patrick og gjengen. De lager en felle til Nadia. Fella er et tau som de drar i, så 
Nadia snubler. Da sier Patrick at hun må være så sykt dum, siden hun gikk i fella. 

Når Patrick og gjengen går videre, føler Nadia at hun ikke betyr noe for noen. 
Hun sier fra til læreren, og læreren tar grep. Han får Adam, Synne og Helle til 
å si unnskyld. Nadia tilgir dem. Hun får også en god ide. Hvorfor ikke starte en 
stopp-mobbing-klubb? Adam, Synne og Helle blir med på det. 
De kaller klubben for NASH. 

Patrick og Luner fortsetter å mobbe videre. NASH-gjengen er lei, så de legger en 
plan om å stoppe dem. Planen er å filme Patrick og Lunder mens de mobber.
De skal bruke skjult kamera. 
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De greier å få en mobbeepisode på fi lm. Denne viser de til læreren sin, som
kaller inn både guttene og foreldrene deres til samtaler. 

NASH stoppet Patrick og Luner til slutt. De ga litt av æren til Sara Super, skolens 
inkluderingshelt, for at hun var et forbilde og ga dem selvtillit når de trengte det 
mest. 

Så de ble forbilder for nesten alle på skolen, og snipp snapp snute, 
så var mobberne ute.  
   

Kristine Asora Mathilassi Moe, 5. klasse Åsly

Testmann Minne
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Samhold og
vennskap
danner
gode

liv
Tekst og foto: Knut Egil Mælan, Mælan
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Ny i klassen
Hedda er 12 år. Hun flyttet til Indre Fosen kommune for noen måneder siden. 
Hun bor i utkanten av Rissa, sammen med foreldrene sine og de to lille-
brødrene. Hun skal begynne på Åsly skole når sommerferien er over, og hun er 
spent på hvordan klassen kommer til å reagere, og om hun får noen nye venner.

Sommerferien er over, og det er i morgen Hedda skal starte på den nye skolen. 
Hun er veldig spent, og det strømmer tusenvis av tanker gjennom hodet
hennes. Hun og foreldrene har vært i kontakt med læreren tidligere, for å
snakke litt om hvordan det er i klassen, om lekser og diverse andre ting.
Læreren heter Ida, og hun fortalte at de i klassen var snille, men bråkete.

Neste dag kjører Hedda og foreldrene den lange veien bort mot skolen.
Hedda ser ut av vinduet, alle lyder blir borte, og det er bare henne og alle
tankene hennes igjen. Plutselig brytes stillheten av latter og rop. Der, noen 
meter foran bilen, er skolen. Hedda trekker pusten dypt og forsøker å roe ned 
de ville sommerfuglene i magen. Bilen stopper, og de går ut. Hedda stirrer i 
bakken hele veien til døra. Ida kommer ut for å møte dem og ta dem med inn. 

Inne i klasserommet er det varmt og godt, men det første Hedda legger merke 
til, er alle blikkene, all hviskingen og himlingen med øynene. Hedda kjenner tå-
rene presse på, og hun har lyst til å snu på hælen og løpe ut. Ida ser på klassen 
og deretter på Hedda. 
– Kanskje du kan fortelle litt om deg selv? spør hun lavt.
Hedda svarer med et lite, svakt «ok». Hun kjenner en klump i magen. Har hun 
egentlig lyst, men hva skal hun si? Hun tar mot til seg og forteller om seg selv. 
– Jeg heter Hedda og jeg kommer fra Oslo. Jeg driver ikke med noe sport, 
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men jeg liker å ta bilder av naturen. Jeg har en mamma, en pappa, og to små-
brødre. Jeg elsker dyr, men jeg får ikke ha et, fordi mamma er allergisk.

Ida nikker som for vise at det er greit, og viser henne deretter en pult. Den er 
satt helt i hjørnet, og nabopulten er det ingen som bruker. Timene er lange og 
elevene bråkete. I friminuttene er det ingen som kommer bort til henne, og hun 
tilbringer friminuttene alene under et stort tre. 

Når skoledagen er ferdig, kommer foreldrene og henter henne. I bilen spør de 
hvordan det har gått.
– Bra, mumler Hedda, selv om hun egentlig syntes det har vært dritt.
Foreldrene spør om hun hadde fått nye venner, lekser og mye annet, men 
Hedda er ikke interessert i å svare ordentlig. Når de kommer hjem, begynner 
hun på leksene sine. De hadde fått en god del i lekse, så Hedda er opptatt hele 
kvelden.

Neste dag kommer Hedda på skolen i god tid. Hun setter seg utenfor døra og 
venter på at skoleklokka skal ringe. Skolegården er full av elever og lærere, og 
Hedda skvetter når det ringer inn. Hun går inn sammen med de andre i klassen, 
henger fra seg jakka, og går inn på klasserommet. Hun setter seg ved pulten sin 
og venter på at læreren skal starte undervisningen. Ida kommer, og det føles ut 
som om timen varer evig. I friminuttet vet ikke Hedda hva hun skal gjøre, så hun 
går forsiktig bort til en gjeng med jenter fra klassen. De sitter på en benk og 
snakker lavt til hverandre. Når Hedda kommer, stopper de umiddelbart praten, 
som om det er noe Hedda ikke skal høre.

– Hei, sier Hedda med en ustødig stemme. 
– Hva er det du vil? smeller det fra en av jentene, som tydeligvis er «sjefen» i 
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gjengen.
– Kan jeg få være med og snakke? spør Hedda forsiktig.
– Nei, dessverre! Vi liker ikke tapere, svarer «sjefen», og hele gjengen ler. 
– Haha, bra sagt, Amalie! Så sykt sant! Hahahaha! er det siste Hedda hører, før 
hun løper bort til det store treet. Hun lar tårene strømme. Hun som tydeligvis 
heter Amalie, hadde kalt henne en taper. Hva gjør en til en taper?

Det ringer inn den neste dagen, og Hedda begynner å gå mot døra.
Plutselig hører hun Amalie:  – Haha, der er jo taperen!
Hedda kjenner begynnelsen på en klump nede i magen. 
Ida låser opp døra inn til klasserommet og alle, bortsett fra Hedda, stormer inn. 
Ida forteller at de skal jobbe i grupper. Hun leser opp gruppene høyt: 
– Amalie, Fredrick, Leo og Hedda. Dere setter dere hos Hedda.

Hedda kjenner tårene presse på. Av alle i klassen kommer hun på gruppe med 
Amalie, typisk! Amalie, Fredrick, Leo og Hedda setter i gang med Power-
Pointen. Amalie skriver, Fredrick finner fakta, Leo finner bilder og Hedda sitter 
litt utenfor gruppa. Amalie har et ganske tydelig kroppsspråk på hvem hun vil 
være med og ikke. Hedda får det blikket som nesten roper: – Ha deg vekk fra 
meg! Hedda sitter utenfor gruppa hele timen, og når timen er ferdig, er det tid 
for lunsj.

I kantina er bord og stoler stilt på rekker. Hedda legger raskt merke til alle 
blikkene. På et bord sitter fotballgutta, på et annet dramajentene, og så er det 
Amalie og gjengen hennes. De har tydeligvis et fast bord. Bordet lengst unna 
lærerne. Hedda vet ikke helt hvor hun skal sette seg. Hun vil i hvert fall ikke 
sitte med Amalie. Hun bestemmer seg for å sette seg på et ledig bord et stykke 
unna Amalie. Plutselig merker hun at noen snakker om henne. Hun snur seg 
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rundt. Hun spisser ørene. Jo, der hører hun navnet sitt.

– Hvem tror Hedda hun er, hvisker Amalie der hun sitter og spiser. 
Hedda måper. Hvordan kan Amalie si noe sånt?

Leksene er ferdige og Hedda spiser middag, da moren spør hvordan dagen 
hadde gått. Hedda har egentlig ikke lyst til å si noe om Amalie og gjengen. 
Men hun tar mot til seg og forteller. Hun forteller om Amalie, om episoden i 
kantina og at hun føler seg usynlig. Moren blir bekymret. Det var ikke dette hun 
hadde håpet på da de flyttet. Moren sier hun skal snakke med læreren.

Dagen etter har moren til Hedda snakket med læreren og avtalt at de skulle ta 
det opp i klassen. Hedda får lov til å sitte på biblioteket mens Ida snakker om 
hvordan det skal være i klassen. Inne på biblioteket er det godt og varmt. 
Hedda finner en fin bok som handler om vennskap, og begynner å lese den. 
Den handler om ei jente som ikke har noen å være med og ikke har det bra. 
Hedda kjenner igjen seg selv. Hun har heller ikke noen å være med. 

Ida kommer inn mens Hedda sitter og leser, og hun forteller hvordan klassen 
har reagert. Det har tydeligvis vært mange forskjellige reaksjoner. Amalie hadde 
bare himlet med øynene, mens noen av fotballgutta faktisk var interessert i 
temaet. Ida og Hedda snakker lenge, så lenge at de faktisk glemmer å gå ut til 
friminuttet.

Siste time er etter hvert ferdig, og Hedda står i skolegården og venter på 
foreldrene, da en av guttene i klassen kommer bort. Han sier med litt nervøs 
stemme: 
– Hei, jeg heter Mathias.
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– Hei, nesten jubler Hedda over at noen endelig ser henne, og snakker med 
henne.
– Skal du noe i ettermiddag? spør han med litt stødigere stemme enn sist.
– Nei, hvordan det? svarer hun spørrende.
– Blir du med på banen sammen med meg og Leo, og kanskje Fredrick?
– Men jeg er ikke så interessert i sport, sier hun forsiktig. Mathias blir stående 
og tenke. Plutselig utbryter han: –  Du trenger jo ikke å være med å spille fot-
ball, du kan bare se på, eller så kan du fortelle oss litt om hvordan det er i Oslo.

Hedda blir stående og tenke på at det er jo egentlig koselig å bare snakke, 
liksom bare henge. 
Så hun svarer glad: – Ja, jeg blir med. Skal bare ringe mamma først.

Etter at Hedda har ringt, og Fredrick og Leo har kommet, går de fire bort til 
kunstgressbanen. De snakker om Oslo, skolen og andre ting. Når Hedda får 
melding fra faren sin om at hun må komme hjem, sier de «ha det» og Hedda 
går hjem. 

Når Hedda legger seg den kvelden, er hun utrolig glad. Hun tenker på de snille 
guttene hun har blitt kjent med og alt de snakket om. Når Hedda sovner, smiler 
hun og drømmer søtt.

Kristin Trøen, 7. klasse Åsly
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Tenk
Hvis for eksempel noen spør

om å være med i lek
eller bare være i lag

så kan man si ja
for tenk 

om det hadde vært 
du 

som hadde stått der
og kanskje fått et nei

Du hadde blitt skikkelig trist og lei deg. 
Så tenk hvordan den som spør, har det,
eller tenk hvis det var du som sto der!

Tenk

Amalie Husby, 6. klasse Mælan
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Hva gjør at du føler deg inkludert?

At jeg føler meg sett,
og ikke oversett, og at de 

merker når jeg er borte

At jeg får være den
jeg er, uten at noen

dømmer meg

At jeg har venner
og noen å være
sammen med

At folk vil samarbeide
med meg, at jeg får

hjelpe til

”At de oppsøker meg
  når jeg står alene”

”Når noen sier
jeg er flink

til ting”

At noen spør meg
om min mening

At jeg blir
invitert når
noe skjer

”At andre er snille
og hjelpsomme”

”Når ingen dømmer 
meg fordi jeg ikke

er flink i fag”

At jeg ikke blir
utestengt fra 

samtaler, og at
folk lytter til meg

”Å kunne være sammen med noen
  med samme interesse som meg”
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Mørkt og lyst
er vennskapets liv

Kevin Nogueira Da Cruz, Mælan
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De skjulte vennene
 
Jonas på 12 går i 7. klasse. Han er veldig god i fotball, men han er nesten alltid sen inn 
til timene. Nesten i hvert friminutt er han på fotballbanen, men i dag regner og tordner 
det, så alle må være inne.

Jonas er i gangen og henter bøker. Da ser han Anders, Alexander og Andreas komme. 
Når gjengen stopper ved siden av Jonas, tar han sjansen. 
Jonas puster dypt inn og spør:  – Kan jeg få være med i gjengen?
Anders ler og sier: – Hæ? Nei!

Jonas føler tårene presse på. Han føler seg som en tosk som prøver å bli med i gjengen 
til Anders. Han ser på Andreas og Alexander. De ser sinte ut. De er sinte på Anders for 
det han nettopp sa til Jonas. De begynner å krangle med Anders.

Jonas føler seg målløs og verdiløs. Han løper vekk. Han ser bak seg at Alexander og 
Andreas kommer løpende etter. Han vil hjem. Han vil ikke komme tilbake til skolen før 
alt dette er glemt.

Når Aleksander og Andreas har tatt igjen Jonas, sier de at de kan gå til en lærer og 
si ifra om hva Anders har gjort. Jonas synes det er en god ide. Når de har sagt ifra til 
en lærer, så hører de at Anders blir kalt inn til rektor. Når Anders kommer ut fra rektors 
kontor, ser han surt på dem. Håper han har skjønt at han har gjort noe dumt.

– Skal vi leke sammen i morgen hvis vi får gå ut? Vi kan spille fotball, sier Andreas. 
Jonas og Alexander roper i kor: – Ja!!
Kanskje spør de Anders også.

Emma Marie Sand, 5. klasse Åsly
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Tips til inkludering
1. Be folk på besøk.
2. Spørre om folk vil være med
3. Spørre om vi skal bli venner
4. Være i lag i alle friminuttene
5. Læringspartneren din er på en måte inkludering
6. Gjøre lekser i lag.

Henrik Løvseth, 5. klasse Mælan

Jakob Refsnes, Mælan
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@kajaalexandra06
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Ellen Sandvik, 3. klasse Mælan
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Mobbing
Per er 11 år og veldig interessert i skating. Han skater hver dag 
på skolen. På fritiden spiller han Fortnite. Per er på skatebanen 
alene og øver på triks på sparkesykkelen sin.

Peter og Tore går i 5. klasse, de liker også å skate. 
De henger mye sammen og er bestevenner. 
Peter liker å bestemme, både hva de skal holde på med og 
hvem de skal være med. 

                                                  Peter og Tore går på skatebanen.   
                                                  Der ser de at Per faller. Peter 
                                                  begynner å le høyt og roper
                                                  «Taper!». 

                                                  Peter og Tore går på skatebanen.   
                                                  Der ser de at Per faller. Peter 
                                                  begynner å le høyt og roper
                                                  «Taper!». 

Illustrasjon: Anton Berg Sæther
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Tore ser i bakken og sier ingenting. Per reiser seg opp og
springer av gårde, uten sparkesykkelen sin.

Peter føler seg bedre når Per ikke er der og viser triksene sine. 
Tore synes det er synd at Peter må oppføre seg sånn, og ønsker 
egentlig å være med Per også.

Per er ensom. Han føler seg både sint og trist. 
Han føler seg som en taper.

Tore er lei, han forteller Peter at han må slutte å mobbe Per, og 
spør hvorfor han gjør det. Peter føler seg litt dum, han nøler. Han 
innrømmer at han er sjalu på Per fordi han er så god på å trikse. 
Tore sier han gjerne vil være med Per, og mener Peter må si 
unnskyld. 

Peter og Tore drar hjem til Per med sparkesykkelen. 
Peter forklarer hvorfor han har vært dum. Han sier unnskyld, og 
spør om Per vil være med på skatebanen. Per føler seg bedre og 
blir glad for at Peter og Tore vil være sammen med han.

Kevin Sæther Sørensen, 5. klasse Åsly
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Nerden og Synne

Det var en gang to bestevenner som het Lilly og Synne. Lilly var nerd og
visste alt, mens Synne var fornuftig, i hvert fall litt. Synne var ganske usikker 
på seg selv. Men Lilly trodde bare hun var lat, fordi uansett hvor Synne og 
Lilly var, spurte Synne henne om noe, for eksempel: Kan du hente matte-
boka mi?

Lilly gjorde det Synne spurte om, fordi hun var redd for å miste henne. 
Synne visste ikke hvordan Lilly tenkte. Synne var jo ingen tankeleser.

En dag kom fire jenter til Lilly og sa: 
– Ser du ikke hvordan Synne bruker deg? Hun tror jo du er slaven hennes. 
De sa også at Lilly burde slutte å være med Synne og heller henge med de 
andre. Lilly var jo glad når hun var med Synne, men hun tenkte at det beste 
var sikkert å være med de andre, som ikke brukte henne.

Etter den dagen bestemte Lilly seg for å slutte å være med Synne og heller 
være med de fire andre jentene.

Neste dag, da Lilly hadde spist frokost og skulle gå til skolen, kom Synne og 
sa hei. Lilly svarte ikke. Så spurte Synne om hun kunne være med Lilly hjem 
fra skolen. Da svarte Lilly:
– Har du ikke bedre ting å gjøre enn å spørre meg om ting hele tiden? 
Det er veldig irriterende!

Etter at Lilly sa det, sprang hun til de fire jentene hun hadde snakket med 
dagen før og gikk med dem. Synne gikk bak dem og gråt.
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Synne mente ikke å være sjefete og masete. Synne var ikke sikker på hva 
hun skulle gjøre, så hun bestemte seg for ikke å gjøre noe.

Da det hadde gått en måned, var Synne fortsatt alene.

En dag, da Lilly satt og snakket med de fi re jentene, sa de at Synne var en
liten masete drittunge. Da reagerte Lilly og sa at Synne var den beste ven-
nen hun noen gang hadde hatt. Hun forlot jentene, og dro rett bort til
Synne. Etter den dagen var Synne og Lilly bestevenner igjen.

Julie V. Neergård, 7. klasse Vanvikan

Testmann Minne
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Jeg var
alene, 

men ikke
lenger

Tekst og foto: Oline Sagmyr Dalemo, Mælan
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VERDI 

Venner er bra

Det er noe alle burde ha

Men om du ikke har venner 

Så lek med noen du ikke kjenner 

Det er viktig å inkludere alle sammen 

Uansett religion, hudfarge og bakgrunn

Vi er alle innenfor den samme rammen 

Marthe Hovde, 10. klasse Vanvikan
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Liam André Sand, 4. klasse Mælan
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Hva gjør du for å inkludere andre?

Jeg utestenger ingen,
men tar imot dem på
en hyggelig måte

Spør om de vil være
med, også på nett

Jeg snakker med dem,
inviterer dem inn i samtalen,

lytter, og lar dem få si 
sin mening

Sier hei,
er hyggelig
og smiler

”Jeg prøver å være litt med alle”

”Går til dem som er alene.   
  Sitter med alle i lunsjen.”

”Jeg spør
  om de vil
samarbeide”

Spør om de vil
være med på
noe på fritida

”Jeg er ikke så flink til å
inkludere andre, men
det går begge veier”

Jeg spør hvordan de har det.
Baksnakker ingen.
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”Jeg spør
  om de vil
samarbeide”

SAMMEN

Du spør meg

hvordan du skal klare 

å komme gjennom dette

Jeg sier at det er nok at du er 

sånn som du er

når du er her

Dennis Angell, 9. klasse Mælan
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Lisa sin dårlige dag

Dette er Lisa. Hun går i 7. klasse og er 12 år. Hun har ikke mange venner på 
skolen. Lisa elsker å synge, hun er skikkelig god til det. Hun har brunt hår, er 
mager, og har brune øyne. Nå sitter hun på dissene i skolegården og nynner på 
favorittsangen sin. Så hører hun noen kjente stemmer.

Det er Anette, den jålete og rike jenta, som kommer med venninnene sine, Ella 
og Nora. Ella er litt som Anette, slem og jålete, men Nora er mer som en spion. 
Hun ser noe og sier det til Anette, men hun er ikke så veldig slem. Lisa hopper 
ned av dissa og tenker å løpe vekk. Så dulter Anette borti Lisa og sier: 
– Din stygge geit! Ikke rør de nye klærne mine. 
Ella ler. Nora liker egentlig ikke dette, så hun ser ned. Så gjentar Anette: Du er 
så stygg! Du bruker stygge klær og har så stygt hår. Du synger som ei høne! 

Illustrasjon: Ellie Klem Hasselvold
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Da blir Lisa kjempelei seg og springer på do. Så går Anette, Ella og Nora. 

Lisa gråter og gråter, hun vil bare dra hjem. Hun tar fram tegneboka si og tegner 
seg selv som gråter. Hun liker å tegne også. Hun er virkelig god. Hun tenker på 
hvordan det hadde vært å ha venner. Hun føler at ingen bryr seg om at hun er 
lei seg. Kanskje ikke Anette har det så bra hjemme?

Nora har dårlig samvittighet etter det Anette sa. Så sier hun strengt til Anette 
og Ella: 
– Hvorfor gjør dere dette? Hadde dere likt å bli kalt stygge ting? 
– N-nei, svarer begge to. Nora fortsetter: 
– Da skal dere slutte. Hvis ikke sier jeg det til læreren! 
– Nei, ikke gjør det, sier Anette. 
– Da er vi ikke venner lenger, sier Ella.
Nora ser på dem. 
– Jeg trenger ikke dere. Nå går jeg og sier unnskyld, og det skal dere også! 

Lisa sitter på plassen sin og tegner. Nora går bort til henne. 
– Unnskyld for alt jeg har gjort, kan du tilgi meg? 
– Ja, selvfølgelig, sier Lisa. Anette og Ella kommer også tuslende. 
– Unnskyld, mumler de. Kan du tilgi oss? 
– Ja, jeg kan tilgi dere. Bare dere lover å ikke si stygge ting til andre.
– Lover, sa Anette og Ella.
– Og du bruker fine klær og håret ditt er også nydelig. 
Så tok de en stor gruppeklem. 

Leona Leistad Meyer, 5. klasse Åsly
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Da du kom
fikk livet
mening

Tekst og foto: Oda Johanne Refsnes Løvseth, Mælan
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Hjerte av gull 
Min venn har et hjerte av gull

Han smiler til alle han ser 

Du trenger ikke gjøre mer 

Han vil ikke klandre 

Han vil heller prøve å forandre

Gjør som min venn av gull 

For husk at du er praktfull  

Marthe Hovde, 10. klasse Vanvikan
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En «ny» venn

Vi sto der, i skolegården. Alle de andre hadde gått, og nå var det bare meg, 
Nora, Jenny, Siri og Mikaela. Det var ettermiddag, og siden det var januar, var 
solen allerede på vei ned. De andre sto rundt meg, tett. Så tett at jeg kunne 
høre dem puste. Jeg sto der, helt stille. Gadd ikke engang prøve å komme meg 
unna. Det ville ikke ha hjulpet, de ville bare ha gjort det samme med meg neste 
dag. Jeg kjente ikke de som sto rundt meg veldig godt, grunnet min lave
interesse for selvopptatte Drama Queens, men jeg kjente Mikaela.
 
Vi var bestevenner på barneskolen. Vi delte alt og var med hverandre hele 
tiden, men da vi ble eldre, fikk vi delte meninger om popularitet. Min mangel 
på popularitet, det faktumet at jeg ikke brydde meg noe om det, og at Mikaela 
gjorde det, splittet oss – noe som gjorde meg ganske lite likt. Mikaela forandret 
seg sakte, men sikkert, til en helt annen person etter sommerferien før ungdoms-
skolen. Vi brukte alltid å spise sammen, men hun begynte å sette seg med de 
andre, som ikke var så store fans av meg. Hun begynte også å komme med 
unnskyldninger hver gang jeg spurte om vi kunne møtes. Og sånn ble hun 
forandret til en helt annen person.

Til slutt endte hun opp med å bare henge med de «kule» og mest likte, og 
snakket aldri med meg lenger, bortsett fra når hun skulle klage på at jeg hadde 
stygge klær, eller stygt hår, ja, sånne ting. Foreldrene mine begynte å spørre om 
det, siden hun aldri kom på besøk lenger, men jeg sa alltid at det bare var travelt 
med skole og sånn, og at vi var mye sammen i skoletiden. Det stemte
selvfølgelig ikke, men jeg gadd ikke å gjøre noe ut av det. 

Jeg hørte dem hviske rundt meg. Sakte, men sikkert, ble ringen større og 
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Mikaela kom fram til meg. Hun studerte klærne mine. Jeg hadde gamle
joggesko, jeans, en ullgenser og en vinterjakke jeg hadde fått av bestemor.
Vi har alltid vært nære, og hun var alltid den jeg pratet med om alt. Hun forsto 
meg. Vi måtte ha hatt ganske lik personlighet. Jeg kunne se Mikaela se på
jakken min, noe som fikk meg til å holde rundt den litt strammere. Dette så hun, 
og gikk mot meg.
– Men hva har vi her da, sa hun og rev i jakken min.
Hun prøvde å hisse meg opp, det var tydelig.
– Slutt. Jeg gikk et skritt bakover.
– Å, er ikke dette jakken du fikk av bestemoren din? Slik jeg husker det, var hun 
den eneste vennen du hadde, om hun ikke bare var snill mot deg siden du var så 
skrøpelig.
– Joda, det er det.
– Å, så du blir sint hvis jeg gjør dette? 
Hun rev enda hardere i jakken min, så den revnet. Jeg kunne kjenne hodet mitt 
koke over, men jeg holdt det kaldt uansett.
– Hvorfor gjorde du det?
– Jeg følte for det. Og den jakken var ikke akkurat fin, den passet like dårlig på 
deg som den gjorde på den ekle lille kolsdøende bestemoren din.
– For det første, jeg bryr meg ikke om hvordan klærne ser ut, og for det andre, 
bestemor døde ikke av kols, hun ble påkjørt, av en fyllik. 
– Hah, prøvde sikkert å komme seg unna deg.
– Hva har du egentlig imot meg, Mikaela?

Jeg hadde fått roet meg ned nå, og var bare lei av dette. Hun så på meg, men 
svarte ikke. I stedet gikk hun bort til meg og sparket meg midt på skarpleggen. 
Jeg mistet balansen og falt på bakken. De andre kom også inn på meg nå. De 
rev av meg jakken og ga den til Mikaela, som kastet den i grøften bortom 
basketballkurven. Jeg så Mikaela le, før hun kom bort mot meg igjen. Hun holdt 
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en stein i hånden, og jeg kunne se henne kaste den mot meg. Så ble alt helt 
svart.

Bestemoren min var min eneste og beste venn på ungdomsskolen. Hun støttet 
meg i alt, og jeg kunne virkelig stole på henne. Hun hadde aldri egentlig likt 
Mikaela, men sa ingenting da vi var venner, siden hun bare ville se meg glad.
Da hun døde, hadde jeg ingen, så da isolerte jeg meg. Stengte alle ute og holdt 
ting for meg selv. Mange kalte meg sjenert eller klein, men jeg ville bare ikke
sosialisere meg. Jeg syntes det var best å være helt alene. Alene med mine 
egne tanker. Jeg skjønte i ettertid hvorfor bestemor ikke likte Mikaela. Det var 
fordi jeg ikke klarte å ha mine egne interesser når jeg var med henne.

Jeg våknet igjen. Hele kroppen min verket, og alt jeg ville gjøre igjen, var å 
sove, eller bare slippe å ha så vondt. Jeg prøvde å reise meg, men fikk en enorm 
pine i hodet, så jeg la meg ned på asfalten igjen, og tok meg for hodet. Det var 
vått og gjorde veldig vondt. Jeg så på hånden min igjen, og rykket til da jeg så 
at hånden min var fullt dekket med blod. Jeg klarte å komme meg på beina til 
slutt, og tok opp mobilen. Knust, selvfølgelig. Klokka var halv sju, så mamma og 
pappa måtte sikkert lure på hvor jeg var. Jeg snublet meg over til basketball-
kurven, og fikk tak i jakken min, som jeg holdt på hodet mitt for å stoppe
blødningen.

Så gikk jeg inn på skolen igjen. Det var aldri innbrudd i bygda her, så det var 
aldri noen som låste huset sitt. Jeg fant et førstehjelpsskrin, tok ut et plaster, og 
prøvde å sette det på såret. Men det satte seg bare fast i håret mitt, og gjorde 
såret enda vondere. 

Jeg skulle akkurat til å sette skrinet tilbake og finne et annet et, da jeg hørte 
døra gå opp. En gutt kom gående inn. Han var høy, hadde brunt hår, blå øyne, 
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en sånn typisk drømmegutt som alle de populære jentene ville ha falt hodestups 
for. Jeg må innrømme at han var veldig søt, men jeg tenkte ikke så mye på det. 
Jeg hadde ingen anelse om hvor jeg kunne gjemme meg, så jeg stivnet. Jeg 
klarte ikke å røre meg, og det var umulig å ikke bli oppdaget, sånn som jeg så 
ut. Han så meg, og gikk overrasket bort.
– Hva har skjedd?!
Han så bekymret ut, på en annen måte enn de andre i klassen, som ikke brydde 
seg når de så Mikaela dytte rundt på meg i skoletiden. Jeg klarte ikke å svare. 
Det var noe med ansiktet hans, noe som gjorde at hvis jeg prøvde å lyve, så ville 
jeg bare brase ut med sannheten. Så jeg lot være å si noe, og kikket ned. 
– Oi, du er skadet! Sett deg ned, det er ikke bra for deg å stå.
Jeg gikk ubalansert over til nærmeste stol og satte meg. 
– Det går bra, det er bare en liten skramme. 
– Hvordan har du klart dette? Har dere et førstehjelpsskrin her?
Han kikket seg rundt.
- I skapet til venstre, sa jeg.
Stemmen min var rusten og tårene presset på, men jeg holdt dem tilbake. 
– Det såret du har fått, må stripses sammen. Hva skjedde egentlig?

Han gikk mot skapet, og fant skrinet. Han satte det på pulten foran meg. Det 
virket som om han hadde gjort dette før. 
– Hvordan vet du så mye om dette? spurte jeg, og fulgte med på hva han gjor-
de. Det var tydelig at han hadde erfaring med dette.
– Faren min er lege, og så har jeg skadet meg ganske ofte på skateboard, jeg 
elsker å skate. Men, ikke spor av temaet, hvordan klarte du å skade deg sånn? 
Det ser ut som om du har fått...
– En stein i hodet.
Jeg så på ham. Det så ut som han hadde tenkt å si akkurat det samme selv. Han 
fikk et bekymret uttrykk. 
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– Jeg snublet og landet på en stein, det var alt, sa jeg og kikket bort for å samle 
meg.
– Ok, jeg skal ikke spørre mer. Jeg ville bare vite at du hadde det bra liksom, at 
du ikke hadde blitt slått ned eller noe sånt. Jeg så på ham, men sa ikke noe mer. 
– Hva skulle du her egentlig? spurte jeg av nysgjerrighet.
– Ehm, jeg klarte å miste hunden min, og den løp sin vei. Jeg prøvde å løpe 
etter, men det er en greyhound, så jeg har ikke sjangs mot ham, og så gikk jeg 
forbi skolen og så døren ha seg igjen, så jeg trodde eventuelt at han hadde gått 
inn der, men der var du. Han rødmet.
– Åja, vil du at jeg skal være med og lete etter ham? Han har sikkert kommet seg 
et stykke, men det er jo verdt et forsøk. 
– Nå skal vi først få stripset sammen såret i hodet, så kan vi tenke mer på hunden 
etterpå. Dette kommer til å gjøre vondt, bare en liten advarsel.

Jeg begynte å lure på om det i det hele tatt var mulig å bli vondere enn dette. 
Men der tok jeg visst feil, for like etter kjente jeg noe enda verre. Såret ble
trykket på og dradd i, og det føltes ut som om hele hodet mitt var et stort åpent 
sår, der alt i hodet som rørte lufta, brente sakte og smertefullt opp. Jeg håpet alt 
snart var over, og bestemte meg for å prøve å distrahere meg selv fra smerten. 
Jeg visste fortsatt ikke navnet hans.
– Så, jeg vet enda ikke navnet ditt, sa jeg og bet tennene sammen da det kom 
enda et trykk på såret
– Elijah, og du er? svarte han, 
– Adelén- au!
Jeg rykket til, og ble flau over å ikke tåle mer smerte enn det jeg gjør. 
– Unnskyld, jeg burde sikkert stå helt i ro med hodet, så du får best resultat på 
såret. Det gjør bare så vondt. 
– Den skjønner jeg. Jeg skal prøve å bli fort ferdig.
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Tiden var lang, men da han ble ferdig, var jeg veldig lettet. Alt jeg ville gjøre nå, 
var å sove. Å ligge i den deilige senga. Jeg kunne kjenne hvor sulten jeg faktisk 
hadde blitt. Jeg hadde ikke spist siden frokost og nå var klokka kvart på åtte. 
Men, hva skulle jeg si når jeg kom hjem? Ville de merke plasteret jeg hadde i 
hodebunnen? Ville de spørre hvor i all verden jeg hadde vært?
– Skal vi dra og finne hunden din? spurte jeg og reiste meg, eller prøvde å reise 
meg. Jeg var fortsatt veldig sjanglete, og så sikkert ut som en fyllik som hadde 
vært for lenge på bar.
– Jeg tror vi får deg hjem først, og så kan jeg og moren min dra og lete etter 
hunden vår, han heter forresten Bastian.
– Sikker på at jeg ikke må være med? spurte jeg igjen, jeg hadde egentlig litt 
lyst til å være med.
– Ja, du må ikke være med, du bør ikke være med, og du skal ikke være med. 
Du trenger hvile og søvn. Jeg kommenterte at han virket så moden i forhold til 
alderen sin, og i hvert fall sammenlignet med guttene i klassen min.
– Apropos guttene i klassen din, hvordan er de? Er de snille?
– De er lett forklart noen små barn, og jeg kjenner dem ikke så godt, svarte jeg.
– Åja, sa Elijah, og gikk med meg mot huset mitt. 

Vi fikk en god samtale ut av gåturen til huset mitt. Det viste seg at Elijah skulle 
starte på skolen vår, noe jeg tenkte var litt dumt, siden alle jentene kom til å bli 
«obsessed» med ham, og han kunne velge og vrake mellom alle å være med. 
Hans favorittfag var musikk, siden han elsket å spille gitar. Han hadde nylig kjøpt 
seg en kassegitar til over 20 000 kroner. Jeg var jo også glad i musikk, men jeg 
kunne ikke spille gitar. Jeg likte bedre sang og piano. Jeg likte ikke å synge 
foran folk, men jeg var ikke den dårligste til å synge. Vi fortsatte å prate helt til vi 
kom til huset mitt.
– Vel, her bor jeg, sa jeg og pekte på huset vårt som om det var til salgs.
Kunne jeg ikke ha latt være, og heller oppført meg som en normal person? 
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– Tusen takk for hjelpen med såret og alt det der, det ble en lang dag for meg, 
sa jeg og kikket ned.
– Bare hyggelig, og takk for at vi møttes. Nå har jeg i alle fall en venn på skolen.
– Haha, jeg også, sa jeg og smilte bredt til ham, før jeg vinket ha det og gikk inn 
døra. Jeg gikk inn, tok av meg skoene og gikk mot stua. Jeg kjente foreldrene 
mine såpass godt at jeg visste akkurat hva som måtte til for å få så lite spørsmål 
som mulig.
– Hei, sa jeg til dem. De satt bare i sofaen og så på en serie eller noe sånt.
– Hvor i all verden har du vært, Adelén? Vi har vært så bekymret for deg! Ja da, 
bekymret nok til å sitte i sofaen og se TV, det skal være sikkert.
– Jeg hjalp noen å lete etter hunden sin. Han hadde mistet den, og den sprang 
forbi meg på tur hjem fra skolen. Så jeg hjalp han med å fange hunden igjen, sa 
jeg, og satset på at de var for fokusert på TV-en til å snu seg og se på de
ødelagte klærne mine. 
– Åja, men du må begynne å si ifra når du skal noen plass, Adelén. Det er viktig. 
Hvis ikke, vet vi ikke hvor du er, og du kan ende opp med å ha blitt kidnappet 
eller skadet.
– Ja da, mumlet jeg. Jeg går opp på rommet mitt og gjør lekser jeg, sa jeg.
– Supert, og husk å ikke være oppe for lenge nå da, tilføyde pappa til slutt.
Han fulgte med på meg han også, gitt.

Jeg gikk opp på rommet mitt, slengte meg ned på senga og sovnet med en 
gang.

Jeg våknet av vekkerklokka som ringte. Jeg måtte tydeligvis ha sovnet helt i går 
kveld. Jeg hørte ytterdøra smelle igjen, og så var jeg alene. Jeg ordnet meg, og 
dro til skolen. Denne dagen kom ikke til å bli like kjip som alle andre. I dag kom 
jeg til å ha en venn. Jeg gikk opp skolegangen, og inn til klasserommet. Jeg 
satte meg ned, og ventet til timen startet. 
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Det ringte inn, og alle satte seg ned. Så kom læreren vår sammen med Elijah og 
introduserte ham for oss. Jeg kunne se Mikaela stirre på ham, og hun var ikke 
den eneste. Alle glante på ham. Hva sa jeg? De ville falle hodestups for ham.
Da læreren hadde presentert ham for klassen, fikk han sette seg hvor han ville. 
Han kom bort til meg.
– Er denne plassen opptatt? spurte han og smilte til meg.
– Ja, av deg, svarte jeg og ryddet plass til han. 
Han satte seg ved siden av meg, og så fortsatte vi timen. Da det ringte ut, kom 
alle jentene bort til ham. Mikaela dyttet bort de andre jentene. 
– Hei, du må være Elijah, så unikt navn! Kanskje du vil finne på noe? Jeg kan vise 
deg rundt i bygda. Eller bare være litt moralsk støtte.
Hun gjorde meg kvalm av all smiskingen. Hun så på meg med et stygt blikk, som 
om hun gjorde tegn til at jeg skulle flytte meg. Men jeg rikket meg ikke.
– Vil du kanskje bli med og spille kort? tilbød Mikaela igjen.
– Ja gjerne, hvilket bord skal vi sitte på? svarte Elijah. Han ga tegn til at jeg også 
skulle bli med, så da gjorde jeg det, eller prøvde.
– Ehm, det blir for mange spillere om du skal være med, Adelén, sa Mikaela og 
ga med et stygt blikk igjen, enda kaldere enn forrige gang. 
Jeg reiste meg, og gikk unna. Jeg gadd ikke å krangle med henne. Snart var vi 
ferdige med ungdomsskolen, og etter det skulle jeg langt bort fra henne. Jeg 
satte meg tilbake på pulten min og begynte å tegne en ensom sommerfugl. 
Men så kom Elijah bort, satte seg ved meg og begynte å studere tegningen min. 
– Hvorfor ble du ikke med på kortspillet? spurte jeg.
– Jeg syntes hun Mikaela var litt unødvendig teit, med den unødvendige «for 
mange» unnskyldningen. 
Jeg kunne se Mikaela og de andre jentene glane på oss, og det var tydelig
sjalusi i Mikaelas øyne. 
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– Vet du at du tegner helt fantastisk? Han så på tegningen min med stor interes-
se. Jeg hadde aldri tenkt over om tegningene mine var gode eller ikke, jeg bare 
tegnet, og brydde meg ikke noe om dem.
– Det går liksom an å se hva du føler når du tegner det, du klarer å formidle det. 
Du får fram alle nyansene, kroppsspråket og følelsene til det du tegner.
– Åh, takk, jeg har egentlig ikke tenkt over det før. Jeg trodde det var vanlig å 
tegne sånn, sa jeg og kjente at jeg rødmet. Ingen hadde hatt så mye positivt å 
si til meg. Han fikk meg til å føle at jeg var flink til det. Jeg begynte å føle at jeg 
kunne stole på han. Det var godt å kunne føle det igjen.

Jeg hadde ikke så godt forhold til foreldrene mine, siden de bare tenkte på
bestemor sin død. Jeg føler de klandrer meg litt for det. Da bestemor ble på-
kjørt, var hun på vei ut av huset vårt, siden hun nettopp hadde kranglet med mor 
og far om meg. Hun syntes de burde prøve å forstå meg mer, i stedet for å 
prøve å kontrollere meg. Hun hadde sagt at de burde sette seg i mine sko, og 
tenke på hvordan jeg ville tenke, og se det fra min side. Dette irriterte dem, og 
de ba henne gå ut for å ta seg frisk luft og få slutt på dette tullpratet. Det var da 
hun ble påkjørt. 

Etter begravelsen snakket mor og far på stua, mens de trodde jeg var på rom-
met mitt, noe jeg ikke var. Jeg hørte dem si, at hadde det ikke vært for min 
oppførsel, hadde bestemor vært i live nå.  

Det ringte ut, og vi pakket sakene for å dra hjem. I morgen var det fredag og 
helg. Det skulle bli godt. Mikaela og de andre jentene gikk bort til Elijah. Jeg 
kunne høre dem prate om en fest eller noe sånt. Jeg ville ikke blande meg, så 
jeg lot være å tjuvlytte. Jeg hadde ingen interesse for å høre Mikaela prate, i 
hvert fall ikke når det mest sannsynlig ville være dritt om meg.
Etter en stund, gikk de, og Elijah kom bort til meg.
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– Jeg ble bedt med på en fest i morgen. De sa den var hos Mikaela klokka ni. 
Hun sa alle var bedt, så ettersom alle i klassen har blitt bedt, kunne jo vi kanskje 
dra sammen, så jeg kjenner noen. Han virket litt nervøs, men han hadde enda 
ikke skjønt at jeg var ingen, ifølge Mikaela, så jeg burde kanskje opplyse han om 
det. 
– Takk for tilbudet, men når Mikaela sier alle, mener hun alle bortsett fra meg. 
Det er bare sånn hun er.
– Hva har du gjort som har fått henne til å like deg så lite? 
– Jeg valgte å ikke bry meg om popularitet, noe hun brydde seg veldig mye om. 
Vi var bestevenner før ungdomsskolen, men på ungdomsskolen ble hun plutselig 
helt mot meg.
– Jeg skjønner meg ikke på jenter jeg, hvorfor er popularitet så viktig?
– Jeg tror, hvis jeg setter med inn i hennes syn, så tror jeg popularitet er så viktig 
fordi uten at gutter merker det, går de fleste etter jenter som er populære, og 
de fleste vil være venner med de som er populære, slik at de også blir populære 
og så videre, hvis du skjønner. Jeg hørte meg selv prøve å forklare det, men fant 
fort ut at dette ikke var den beste måten å forklare på.
– Jeg tror kanskje jeg skjønner, men ikke alle gutter er sånn.
– De mest populære guttene er sånn, og det er dem disse jentene går for, sa jeg 
og pekte på Mikaelas vennegjeng. 
– Åh, jeg er glad du ikke er sånn, og er sånn som du er, liksom, ikke bryr deg om 
hva andre synes om deg, eller hvem du henger med, at du liksom tørr å være 
deg selv, og ikke lar andre bestemme hvem du er. Men nå må jeg dra, sa Elijah. 
Nesten alle andre hadde gått nå, og det var bare Mikaela igjen. Elijah gikk, og 
jeg gikk for å hente sekken min.
– Vet du, jeg synes du er skikkelig tøff som tør å prøve deg på ham, når du
innerst inne vet at jeg har ham rundt lillefingeren min allerede. Han er min, så 
bare gi opp!
– Jeg prøver meg ikke på ham, vi er venner, noe som er mer enn jeg kan si om 
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forholdet mellom dere. Jeg gikk mot døra, men ble stoppet. 
– Hva sa du nå? Hun var rasende. Hun ble ildrød i ansiktet, og jeg kunne tydelig 
se at jeg hadde kommet innpå henne.
– Jeg er bare lei av at du skal behandle meg som dritt, bare fordi jeg ikke er like 
selvopptatt og populær som deg. Jeg skjønner ikke hvorfor du har så mye mot 
meg. Er det virkelig så ille å ikke være populær? Dette var tydeligvis så langt 
streken kunne bøyes.
– Vet du, du er like patetisk som den ekle bestemoren din, enda verre faktisk. 
Det skulle ha vært du som var blitt påkjørt. Hun gikk imot meg.
– Kan ikke du bare flytte? Jeg hadde egentlig håpet at du ville bli ordentlig
skadet da jeg kastet steinen på deg, men nei da! Utrolig nok klarte du deg, 
igjen. 
– Hvorfor er du imot meg? Nå ville jeg bare finne den ordentlige grunnen til at 
hun ikke likte meg. Det kunne umulig være den dumme popularitetsgrunnen, 
hun var jo ikke så dum, var hun?
– Jeg er lei av all ignoreringen og kranglingen. Kan vi ikke sette oss ned og prate 
i stedet? Gi vennskapet vårt en ny sjanse. Jeg prøvde å roe ned slik at hun også 
ville bli litt mer avslappet, og til slutt satte hun seg ned overfor meg.
– Jeg fatter ikke at du ikke skjønner det. Det er jo så åpenbart.
– Hva da? Jeg skjønte ingenting.
– Husker du da i sommerferien før ungdomsskolen? Det var før vi … ja, sluttet å 
henge sammen. Husker du den gangen vi hadde overnatting med Nora, Jenny 
og Siri? De fersket meg i å ta tingene dine. Du husker vel den perioden der mye 
av det du hadde, forsvant? Det var meg, jeg tok dem. Og Siri hadde funnet ut 
at jeg tok dem, og sa det til Jenny og Nora. Jeg var redd for å si sannheten til 
dem, at jeg ikke hadde det så luksus hjemme, siden foreldrene mine var skilt, og 
brukte all tiden sin på jobb og på å drikke bort sorgene.

Jeg kunne se at hun hadde mye skam i de ordene hun sa. Det var bare til meg 
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hun turte å fortelle om foreldrene sine drikkeproblemer. De skadet henne ikke 
eller noe, men de ble så lite interessert i livet hennes, at hun måtte klare å ordne 
seg selv. Det var derfor hun var så ofte hos oss. Jeg kjente en klump i halsen da 
jeg kom på det. Hun hadde også gått gjennom veldig mye.
– Så, jeg sa til dem at du hadde tatt mine ting og var en tyv, så de skulle tro at 
tingene var mine. Jeg tenkte ikke over det faktumet at du ville bli sett på som 
en tyv. Og som du vet, finner bestemoren din på et eller annet vis ut av alt, så 
hun fant ut om dette, òg. Neste dag kom hun bort til meg. Hun sa til meg at 
det jeg hadde gjort, var helt forferdelig, og at jeg måtte slutte å være med deg, 
siden jeg bare ville ødelegge alt i livet ditt. Så, jeg ble jo selvfølgelig vettskremt, 
så pinglete som jeg var, og hørte etter på det. Og da klarte jeg å ødelegge det 
beste vennskapet jeg hadde. Det gjorde meg så alene. Og etter hvert som tiden 
gikk, glemte jeg det gode vi hadde, og husket bare det dårlige, noe som gjorde 
at jeg ble hevngjerrig og ville ta igjen, siden hun hadde såret meg og tatt fra 
meg min beste venn.

Hun så ned, og øynene hennes fylte seg med tårer. 
– Jeg er så lei for alt det fæle jeg har gjort mot deg. Jeg håper du en dag kan 
tilgi meg. Jeg skal aldri stenge deg ute og plage deg, jeg håper bare jeg kan 
få tilbake min beste og mest ekte venn, at du kan gi meg en sjanse til. Hun så 
troverdig ut. Hun var liksom sårbar. Før hadde hun alltid et kaldt, isolert fjes, men 
nå var hun helt annerledes, hun var liksom som før. 
– Selvfølgelig, du skal få en sjanse til, sa jeg. Jeg var kjempeglad. Hun reiste seg 
og ga meg en klem. Så gikk vi hjem, med en ny, eller gammel venn.

Neste dag gikk vi til skolen sammen, noe vi ikke hadde gjort siden mellom-
trinnet. Det var uvant, men godt. Jeg så Elijah stå i døråpningen til 
klasserommet, og ba meg komme ut. Han så litt opprørt ut.
– Hva er det? spurte jeg, og så på ham. Han så … sur ut?
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– Hvorfor fortalte du ikke hva som skjedde den dagen jeg møtte deg?
– Hva mener...
– Du vet hva jeg mener. Jeg så deg og Mikaela etter skolen i går. Hun var ikke 
grei mot deg, og så hørte jeg henne snakke om en stein, og da skjønte jeg det. 
Så jeg sa ifra til rektoren. Skolen har nulltoleranse mot mobbing, så dette skal 
nok bli ordnet.

– Hva? Meldte du det inn til rektoren? Dette er ikke bra. Hørte du at hun til slutt 
knakk sammen og unnskyldte seg? Fortalte om hvorfor hun gjorde det? Jeg tilga 
henne, Elijah! Nå kommer hun til å bli utvist. Dette er alvorlig. Jeg må få stoppet 
dette. Jeg kjente stresset komme innpå meg. Jeg kunne se rektoren på tur inn til 
klasserommet. Jeg måtte gjøre noe, men hva? Jeg løp inn i klasserommet igjen, 
og fikk se ansiktet til Mikaela. Hun så ikke sur ut, det så mer ut som om hun
hadde forutsett dette. Hun så på meg, og smilte.

– Hei, det er karma, sa hun med en humoristisk tone, og gikk ut sammen med 
rektor. Elijah så på meg. Jeg smilte tilbake. Dette kom til å gå bra. Hun kom til å 
få den straffen som passet til henne. Det gode var at hun visste hva hun hadde 
gjort feil, og hadde en sjanse til å forklare det. Da ville de kanskje skjønne at hun 
angrer og aldri kommer til å gjøre noe lignende igjen. Jeg tenkte at dette kom 
til å bli bra. Jeg hadde fått en ny venn, to «nye» venner, og jeg var gladere enn 
noensinne. Dette kom jeg til å huske på.

Laura Søraas, 10. klasse Vanvikan
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Alle vennskapene mine 
var forskjellige årstider

Martina Jenimah Kakayi, Mælan
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Spiller det noen rolle?
Har ikke så mye å si,
her jeg sitter alene.
Helt til noen spurte,

vil du bli med?

Tuva Ramona Langeland, 7. klasse Mælan

Testmann Minne
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VENNER
Venner ser den du er

Venner vet hvem du er

Venner bryr seg ikke om hvordan du ser ut

Venner vil ikke at du skal tøffe deg

Venner vil at du skal være den du er

Venner krangler mye, men de ordner alltid opp

Venner inkluderer deg når du er alene

Venner er ekte. Uansett hva!

Tiril Johannessen, 6. klasse Mælan
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Alene
blant mine

aller beste venner

Aron Remso, Mælan
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Sluttord
Statped midt har hatt samarbeid med Indre Fosen kommune gjennom prosjektet 
Inkludering på alvor. Vi så tidlig at Indre Fosen ønsket en bred tilnærming til
arbeidet, for å bygge aksept og felles forståelse av hva inkludering innebærer.
Barn og unges stemme ble viktig i dette arbeidet, og kommunens Ungdomsråd ble
involvert. Kommunens arbeid startet med å gjennomføre grundige undersøkelser og 
drøftinger for å skape et godt kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet. Vi ser at denne 
måten å jobbe på gir et godt utgangspunkt for utvikling av kunnskapsbasert praksis.
Denne type arbeid består i stor grad av å jobbe med menneskers verdigrunnlag, holdninger 
og kultur. 

I samarbeid med Indre Fosen har Statped midt vært en drøftingspartner og veileder i
kommunens prosess med inkluderingsarbeidet. Vi har bidratt med kompetanse på ulike 
områder ut fra kommunens behov. Statped midt har ved flere anledninger forespurt Indre 
Fosen kommune, og spesielt Indre Fosen Ungdomsråd, om å bidra på våre arenaer både i 
konferanser regionalt og nasjonalt og som drøftingspartner.

Indre Fosen Ungdomsråd har etter vår mening vært med og bidratt til et mer
inkluderende samfunn, som jobber for at barn og unges stemme og deltakelse skal ivaretas 
i arbeidet med lokal samfunnsutvikling. Arbeid med inkludering stopper aldri opp, dette er 
en kontinuerlig prosess. Barn og unges stemme må løftes frem. Barns rett til medvirkning, 
jfr. Barnekonvensjonen, inkluderer barn og unges rett til støtte i å uttrykke seg, bli synlige og 
ha en medvirkning i eget liv.  

Det fantastiske arbeidet Indre Fosen Ungdomsråd har vist både gjennom prosjektperioden 
og i ettertid, viser hvilken kraft og effekt det har å involvere barn og unge i den enkelte 
kommunes utviklingsarbeid. Vi i Statped midt ser Ungdomsrådet i Indre Fosen som en viktig 
aktør i arbeidet med å sikre et inkluderende læringsmiljø for alle, langt ut over kommune-
grensen. Deres engasjement og kreativitet i å formidle og drøfte budskapet inkludering i 
sosiale medier har bidratt til dette. De har tilgjengeliggjort temaet inkludering på ulike
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digitale møteplasser hvor barn og unge er. Det være seg superhelten Sara Super, diverse 
filmer, informasjon og diskusjoner på blant annet Instagram, og generelt arbeidet med
#inkluderemere. Ved å gi barn og unge et handlingsrom på deres premisser, preget av gjen-
sidig tillit, gir budskapet mer troverdighet og treffsikkerhet. Ungdomsrådet i Indre Fosen har 
i så henseende vært svært gode rollemodeller – til andre kommuners etterlevelse. 

Vi håper at denne boken kan være et viktig bidrag i arbeidet med et inkluderende fellesskap 
for alle barn og unge. Frem fra tekstene i denne boken vokser bildet av unge mennesker 
som brenner for at alle skal bli sett og hørt og tatt på alvor. Noe av det fineste ved boken 
er ungdommenes viktige budskap til oss voksne, nemlig at voksne må bli bedre til å lytte 
til barn og unge. Illustrasjonene bidrar til å forsterke det skrevne ord. Statped midt takker 
for det gode samarbeidet vi har hatt med Indre Fosen kommune i prosjektet Inkludering på 
alvor. Dette samarbeidet har tilført oss nyttig kunnskap og økt bevissthet spesielt med tanke 
på det å ta barn og unges stemme på alvor. 

Vi ønsker dere alle lykke til med det gode arbeidet - deres stemme er viktig!

Anne Mali Tharaldsteen
Seniorrådgiver, Statped midt  

Inkluderingsgruppa i 
Ungdomsrådet presenterte 
#inkluderemere på Statpeds 
konferanse «Barn først», på 
Hell hotell 3. desember 2019



Bidragsyter Type/tittel: side

Abrahale, Hiermon Dawit Novelle: Kevin og gjengen 53

Aksnes, Kent Tekst: Utenfor ringen 58

Andresen, Selma S. Novelle: Den nye jenta 20

Angell, Dennis Dikt: Sammen 91

Arntzen, Mia Helen Walseth Dikt: Smilet
Tegning

65
63

Aunan, Tone Merethe Instagrambilde 39

Aune, Odin Bugten Dikt: Inkludering
Tegning

29
41

Bjørkvik, Vebjørn Sønderengen Eventyr: Den svarte katten 48

Braun, Maria Zhengxin Novelle: Det er alltid en forhistorie 59

Breimo, Ina Seksordsnovelle: Ingen har en venn for mye 23

Bredesen, Svein Erik Navn: Inkluderingshelten Sara Super 10

Da Cruz, Kevin Nogueira Seksordsnovelle: Mørkt og lyst 77

Dalemo, Oline Sagmyr Seksordsnovelle: Jeg var alene 86

Dypaune, Petter Novelle: Fisken Ole 19

Foss, Unni Novelle: Det er kult å si fra 15

Frandsen, Marcus Tegning 6

Hagen, Ive Tegning 64

Halvei-Larsen, Kaja Alexandra Instagrambilder 80, 97

Hanssen, Ole Elias Seksordsnovelle: Trengte en venn 49

Hasselvold, Ellie Klem Illustrasjoner 24, 26, 92

Hovde, Marthe Dikt: Jeg fant, jeg fant
Dikt: Verdi
Dikt: Hjerte av gull

18
88
96
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Husby, Amalie Dikt: Tenk 75

Jensen, Edvard Frandsen Tegning 18

Johannessen, Tiril Dikt: Venner
Dikt: Venner

50
113

Kakayi, Marina Jenimah Seksordsnovelle: Alle vennskapene mine
Seksordsnovelle: Kom

111
30

Kvernø, Thea Ansnes Tekst: Inkludering er viktig 40

Kvitland, Sofie Novelle: Det er godt å bli inkludert 35

Langeland, Tuva Ramona Dikt: Spiller det noen rolle?
Dikt: Inkludere

112
39

Langnes, Edvart Novelle: Gutten i den gule jakken 31

Lian, Emma Seksordsnovelle: Bli med 14

Lyng, Lillie Felipa Utdrag fra lengre tekst om svarene fra 
spørreundersøkelsen: Kroppsspråk
                Et inkluderende samfunn

9
12

Løvseth, Henrik Tekst: Tips til inkludering 79

Løvseth, Oda Johanne Refsnes Seksordsnovelle: Da du kom 94

Meyer, Hanna Leistad Design: Inkluderingshelten Sara Super 10

Meyer, Leona Leistad Novelle: Lisa sin dårlige dag 92

Moe, Kristine Asora Mathilassi Novelle: NASH-gjengen 66

Moksnes, Henrik Dikt: Døm meg
Dikt: Klassekamerater

27
43

Mælan, Knut Egil Seksordsnovelle: Samhold og vennskap 68

Neergård, Julie V. Novelle: Nerden og Synne 84

Refsnes, Jakob Tegning 79

Remso, Aron Seksordsnovelle: Alene 115

Remso, Thea Seksordsnovelle: Livet raste 57

Rokseth, Martin Leander Navn: Inkluderingshelten Sara Super 10



Rokseth, Oda Marie Novelle: Utestengt
Novelle: Dragen Sparkle

13
24

Rødsjø, Anne Grete Tegning 28

Rønning, Hege Engelsås Tekst: Inkludering 6

Sand, Emma Marie Novelle: De skjulte vennene 78

Sand, Liam André Tegning 89

Sandvik, Ellen Dikt og illustrasjon: Inkludering er bra 81

Setra, Maria C. Novelle: Dragen Sparkle 24
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