Høring skolestruktur
Høringsuttalelse klubben ved Ness oppvekstsenter avdeling skole
Vi som klubb ønsker å beholde skolestrukturen som den er, fordi:















Vi som er pedagoger ved Ness skole kjenner alle elevene ved skolen, vi føler at hver
enkelt elev blir sett av oss alle. Vi mener at den relasjonen vi har til alle elevene, og
ikke bare dem vi selv underviser, er mulig å ha nettopp på grunn av at vi er en liten
enhet.
Vi ser verdien i å være et oppvekstsenter med barnehagen i samme bygg. Skole og
barnehage har noen felles arrangement i løpet av året, i tillegg til at vi på skolen og
barna i barnehagen både ser og hører hverandre i hverdagen. Dette mener vi gjør at
overgangen mellom barnehage og skole blir trygg og god.
Skolen er en grunnstein for bygda, barna og familiene
Skolen er viktig for å holde liv i grenda
For en del barn kan det være lettere å tilpasse seg på mindre enheter, kan falle
utenom på større enheter.
De fleste barna vil takle overgangen til større enhet bra, vil gli lett inn. Men vi har en
del som muligens vil takle dette dårlig, som har behov for mindre arena,
forutsigbarheten og tryggheten som følger med at alle kjenner alle.
Fleksibiliteten er stor på små enheter
Det er lett å ha felles rutiner på små enheter
Alle kommunens innbyggere fortjener å føle nærhet og tilhørighet til sin skole
En stor del av elevene ved grendeskolene har gangavstand til skolen nå, dette vil
falle bort ved skifte av skole.
Vi mener at både små og store enheter har både fordeler og ulemper, og at det
beste for kommunen vil være å ha skoler både i sentrum og i grendene.

Hvis det ender med et av alternativene der skoler blir nedlagt vil vi kommentere
tidsaspektet. Det er uholdbart å legge ned en skole med virkningskraft fra 01.08.17 når
vedtaksdato er 19.06.17. Det vil da blir alt for liten tid til all omorganiseringen som følger
med en skolenedleggelse, i tillegg til at det vil vær enormt belastende for elever, foresatte
og ansatte å ha så kort omstillingstid. Dette vil være både uforsvarlig og uakseptabelt, og
absolutt ikke til «barns beste».

Mvh. klubben ved Ness oppvekstsenter avd. skole

