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Barna er storfornøyde:– Her har vi mye
bedre plass

Skolen er den eneste av sitt slag i Sandnes. Før sommeren flyttet de inn i
oppgraderte lokaler på Figgjo.

 Ingeborg Thu Hansen

 03.09.22 06:00
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 For abonnenter

FIGGJO: – Lekeplassen her er så mye større og vi har god plass i klasserommet.

– På den skolen vi hadde tidligere var det mye mindre plass. Jeg liker godt at vi har fått
større plass nå.

Vi er inne i klasserommet til elever fra tredje og fjerde klasse ved Sandnes International
School. Før sommeren fikk de 72 elevene og 16 ansatte gleden av å flytte fra Vatne skole
til gamle Figgjo skole som har stått tom en stund.

Elevene virker storfornøyde. De rekker opp hånda og forteller etter tur hvorfor.
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– Det er en veldig fin og stor lekeplass utenfor her og det er mange hyggelige folk her.

– Jeg liker denne skolen veldig godt, og den gjør meg så glad. Jeg har gått på en annen
skole og der var det mer stress, syns jeg.

Elevene er samstemte. De har lagt merke til at arealet er større og at leketilbudet er mer
spennende. De kommenterer muligheten for kjekke aktiviteter, at det er lett å bli kjent
med andre og at de syns de lærer mye forskjellig.

Klasserommet er delt inn i flere soner. Skolen opererer med en modell der dagen ikke er
inndelt i ulike fag, men de lar læringen flyte sammen.

I klasserommet her er elevene fra India, Kosovo, Pakistan, Iran, Polen, Indonesia,
Filippinene, Aserbajdsjan, Algeria og Russland. Selv om de har ulike morsmål
kommuniserer de på engelsk med hverandre.

– De har ikke fag, men blander læringen sammen i timene. Vi tenker at det åpner sinnet
og at de stiller flere åpne spørsmål på denne måten. Foreldre har rapportert at de merker at
barna deres stiller spørsmål hjemme også. Det tenker vi at er svært positivt, forteller
rektor Yuwei Fei.

(Artikkelen fortsetter under bildene)
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Fornøyde

Gamle Vatne skole ble for liten for skolen som er den eneste internasjonale skolen i
Sandnes.

– Lokalene på Vatne har blitt for små for oss og gjør det vanskelig å vokse videre. Det
begynner å bli svært trangt. Tidvis må vi som en nødløsning nå bruke gymsalen til
undervisning. De ansatte trenger også større plass. I dag nærmer vi oss et tall på 70 elever,
og til høsten starter vi også opp et nytt klassetrinn. Vi trenger mer plass enn det vi har til
rådighet i dag, sa rektor til Sandnesposten i mars.

Figgjo har større plass og den viste seg å være mer egnet til den internasjonale skolens
behov. På sikt er ønsket til Sandnes International School å få bygget sin egen skole.

Lokalene til Figgjo sin gamle skole har vært brukt som reserveskole. Dette innebærer at
skolen benyttes av elever fra skoler som er under oppussing eller ombygging. Sist var
skolen tatt i bruk av Malmheim skole, inntil de fikk en helt ny skole på plass.

Et enstemmig kommunestyre har tidligere bedt administrasjonen om å se på mulighetene
for å leie ut gamle Figgjo skole til private.

Elevene Miray, Shanaya, Aida, Wojciech , Inayah, Sara , Monisha, Arfaan, Sebastian, Rion og
Kian fra 4. og 5. klasse er glade for at de har fått flytte til Figgjo skole.
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– Vi er veldig glade for at vi fikk gjennomslag for ønsket vårt og at vi kunne flytte inn i
lokalene her på Figgjo før sommeren, smiler grunnlegger og skoleleder Yuwei Fei.

– Det er veldig mye positivt for oss med å holde til her. Nå har vi blant annet allerede
inngått samarbeid med Figgjo skole. Jeg har et tett samarbeid med rektor Arne Raunholm.
Vi vil gjøre noen felles arrangement sammen, på tvers av skolene.

Yuwei forteller at Raunholm har uttrykt at den offentlige skolen på Figgjo syns det er fint
å ha fått en ny nabo.

– Fra vår side er det også veldig kjekt å ha lokaler så nært en annen skole, sier Yuwei.

Se alle bildene fra skolen:

I utvikling

BILDESERIE
Gamle Figgjo skole har fått nytt liv

https://www.sandnesposten.no/5-105-620373
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I dag er det 72 elever ved skolen og det er i første omgang tenkt at Figgjo skole skal leies
til juni 2025.

– Vi har opprinnelig vært en skole for barnetrinnet. Men nå har vi søkt om å være en
skole fra 1. til 10. klasse. For første gang har vi i år elever på alle trinn fra 1. til 8. klasse
og neste år vil vi ha på plass tiende trinn. Vi vil stadig utvide skolen og ønsket vårt er at vi
får flere elever.

I lokalene på Figgjo er vinduene store og slipper inn mer lys. I tillegg er det flere rom
med ekstra god takhøyde.

– Nå som vi har flyttet til Figgjo håper vi kanskje på å få med oss flere fra Gjesdal og
Figgjo. Våre elever bor i andre bydeler og de tar buss eller taxi til skolen. Det hadde vært
fint å få barn fra nærområdet også.

Hele verden

Figgjoelva er nærmeste nabo og skolen har blitt oppgradert noe fra Sandnes kommune sin
side før den internasjonale skolen flyttet inn.

– Selv om vi er storfornøyde har vi selvsagt våre utfordringer. Vi har nå ekstra god plass
og ønsker å vokse og samtidig holde kvaliteten og ressursene så høy som vi ønsker. Jeg
tror også det hadde vært bra å ha norske elever her.

Ved en annen internasjonal skole i Trondheim hadde rektoren god erfaring med at skolen
besto av 50 % norske elever.

– Vi har elever fra hele verden, og vi tenker at det er en stor styrke for dem å lære av
hverandres kulturer og bakgrunn. Det er positivt for både språkutvikling og forståelse for
andre kulturer.



06/09/2022, 10:41 Figgjo, Sandnes International School | Barna er storfornøyde:– Her har vi mye bedre plass

https://www.sandnesposten.no/barna-er-storfornoyde-her-har-vi-mye-bedre-plass/f/5-105-619552 7/9

Nye steg

Selv om skolen er en privat skole der elevene for øyeblikket alle har bakgrunn fra andre
land og kulturer er grunnlegger og rektor opptatt av at de skal tilpasse seg det norske
systemet.

– Som skole og arbeidsplass er vi bevisste på å være en del av det norske systemet. Vi har
nå til sammen 16 ansatte lærere og assistenter. Det skal være en god arbeidsplass for dem
og vi har nylig inngått tariffavtale.

– Jeg tror det er et viktig løft for de ansatte at vi nå har laget den avtalen og har vår egen
tillitsvalgte for de ansatte her på skolen. Denne prosessen startet vi med i mars og vi er
alle godt fornøyde med det.

Fokus på en trygg hverdag for barna er også noe skolen ønsker å holde høyt.

– Jeg er veldig glad for å se hvordan elevene trives og når det oppstår konflikter fokuserer
vi på at barna selv skal kunne kommunisere og løse det. Vi oppmuntrer dem til å snakke
sammen.

– Jeg tror det ligger noe positivt i at barna har så mange ulike bakgrunnshistorier fra
mange forskjellige land. Det gjør at ingen skiller seg ut i mengden, men alle er

Femte klasse har rollespill for hverandre for å øve seg på å løse konflikter.
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forskjellige.

Kultur og bakgrunn

I det ene klasserommet øver barna på hvordan de skal håndtere konflikt og stress.
Gjennom rollelek foran klassen får de på en morsom måte levd seg inn i en
konfliktsituasjon.

I et annet klasserom lærer barna at folks kultur og bakgrunn har innvirkning på deres
overbevisning, verdier og handlinger. Elevene har skrivepulter i klasserommet, men
gulvet og andre sitteområder er flittig i bruk.

– Vi ønsker å ha god struktur, høye forventninger og å gi elevene valgmuligheter slik at
de kan eie sin egen læring, sier rektor.

Lærer Priyanka Gopa Kumar spør elevene om de liker å gå hjem fra skolen.

– Nei, roper de i kor.

Læreren ler og avslutter;

– Det er så herlig når dagen er over sier de at de har det så kjekt at de ikke vil hjem.

LES OGSÅ
– Vi kan ikke la dette bli et spøkelsesbygg

LES OGSÅ
Skole har for liten plass – vil flytte til Figgjo
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