
Ikke legg ned skolen vår -  
Nedre Gausen skole! 

 
Vi er elever i 7.- 10. klasse på Nedre Gausen skole. De fleste av oss har gått 
mange år på skole på hjemstedet sammen med hørende elever før vi begynte 
på Nedre Gausen. Vi trives veldig godt her fordi vi har både hørende og døve 
venner som kan tegnspråk. Lærerne kan også tegnspråk så vi lærer det vi skal 
og slipper å føle oss dumme fordi vi ikke forstår hva elever og lærere sier. Vi vil 
ikke at Nedre Gausen skole skal legges ned fordi: 
 

 Det stemmer ikke at det blir færre elever på Nedre Gausen skole. Skolen 
har flere elever i år enn i fjor. 

 Her møter vi andre hørselshemmede elever som også bruker tegnspråk. 

 Her er det normalt å høre dårlig. 

 Hvert år møter vi nesten alle de døve og strekt tunghørte ungdommene 

som bor i Norge på kulturtreffet på Nedre Gausen skole.  

 Her får vi mange flere venner enn på hjemstedskolen og det er 

kjempegøy å kunne gjøre ting sammen og føle at du er helt med. 

 Her står vi ikke alene i friminuttene og ser på at andre har det gøy. 

 Her slipper vi å slite med å prøve å forstå hva hørende sier. 

 Her forstår alle hverandre. 

 Her får vi også hjelp til å lære å snakke så andre forstår hva vi sier. 

 Her er det lett å samarbeide i timene når alle bruker tegnspråk eller tegn 

sammen med tale, og vi lærer mye mer enn når vi sliter med å forstå hva 

andre sier. 

 Her lærer vi mye mer enn på hjemstedskolen for vi forstår hva lærerne 

sier og vi tør å spørre om hjelp når vi ikke forstår. Det er ikke flaut. 

 I Norge er det få døve og det er viktig at vi får være mer sammen. 

 På hjemstedskolen føler du deg alene når du ikke hører normalt. 

 Vi føler oss utrygge når vi ikke vet hva de hørende elevene snakker om- 

snakker de om oss??? 

 Jeg ble mobbet på hjemstedskolen fordi jeg ikke hørte hva de andre sa. 

Det er jo ikke min skyld at jeg ikke hører. 



 Jeg var ensom i fritida da jeg gikk på hjemstedskolen – det var ingen som 

ville være sammen med meg etter skoletid og ingen som for eksempel 

spurte meg om jeg ville være med på kino.  

 Alle trenger gode venner – også vi som hører dårlig. 

 Her samarbeider vi med hørende elever som kan tegnspråk og vi forstår 

hverandre. 

 Hørende og døve kan samarbeid når de kan kommunisere med 

hverandre. 

 Her kan foreldrene våre gå på tegnspråkkurs så vi lett kan forstå hva de 

sier. 

 Her vil vi fortsette til vi er ferdig med 10. klasse. 

 

 

Hilsen elever i 7.-10. klasse ved Nedre Gausen skole  


