Ørmelen FAU

Verdal, 26.04.17

Høringsuttalelse angående skolestruktur og skolekretser
FAU i samråd med foreldre ved Ørmelen skole understreker at vi ser viktigheten i debatten
rundt en endret skolestruktur, og vi forstår at det må en endring til om kommunen skal
forsvare skolenes fremtidige økonomi. Vi ønsker en rettferdig økonomisk fordeling og
standard på skolene våre, slik at alle elever sikres et godt pedagogisk, fysisk og sosialt
skolemiljø. Samtidig ser vi viktigheten i det å beholde Ørmelen barneskole.
Flytting av Ørmelen barneskole til Øra (eller andre) vil føre til at mange av barna vil bli kjørt
til skolen. Det vil bli for lang, tung og utrygg skolevei for de minste med sekk og veldig ofte
en pose med skifteklær. Økt trafikk fra Ørmelen og gjennom sentrum av Verdal vil samtidig
gi en mer utrygg skolevei for de eldre elevene som går både fra Ørmelen og Øra.
FAU ved Ørmelen barneskole ønsker derfor med vår uttalelse å fremme vår sak når det
kommer til viktigheten med og ha en barneskole på Ørmelen. Dette er like viktig for
lokalsamfunnet som det er for barna ved skolen.
Skolen er et midtpunkt på Ørmelen, som gjør at Ørmelen skole blir en sosial arena for barn og
voksne. På grunn av dens umiddelbare nærhet til mange barn på Ørmelen blir skolegården
(med lekeapparat, ballbinge, sykkelbane, kunstgressbanen) brukt som en viktig lekearena.
Samtidig er vi så heldig at vi har nære turområder (Ørin) som er viktig både for det
psykososiale miljøet og for læringsarenaen til skolen.
Med utgangspunkt i dette velger vi derfor å vise til de fordelene Verdal kommune har ved å
beholde en barneskole ved Ørmelen;








Skolen er plassert slik at mange av barna ved Ørmelen har gangsti hele veien til
skolegården, slik at trafikksikkerheten blir ivaretatt. Trafikknettet blir såpass redusert da
barna går til skolen istedenfor å bli kjørt, og da vil trafikken kun bestå av de barna som har
en lengre skolevei. Slik vil man redusere forurensning samtidig som at det blir en tryggere
skolevei til barna. Samtidig er skolens område plassert slik at man ikke trenger inn i et
boligfelt for å avlevere barna på skolen, og vi ser det som svært gunstig med tanke på
busstransport.
Nærområdet vårt er også en viktig arena for våre barn, og voksne. Skolen har en kort veg
til industriområdet, som gir fordeler for de barna som trenger det lille ekstra i hverdagen,
her vil det skape rom for nytenkning og et breiere samarbeid med tanke på utplassering.
Her vil man heller ikke trenge transport da det er i nærmiljøet.
Ørin ligger også i nærområdet som gir muligheter for barns utforskningstrang, et slikt
område er derfor en viktig læringsarena når det kommer til den pedagogiske
læringsarenaen og det psykososiale miljøet. Vi vet med forskning at barn lærer gjennom
nysgjerrighet og lek. Et slikt område dekker begge behovene.
Vi ser også det positive med at området til skolen er av den størrelse at det er mulighet for
å bygge en ny skole samtidig som at den gamle driftes. Slik vil man eventuelt unngå store



kostnader når det kommer til skyss og logistikk, samt unngå en eventuell uro blant elevene
under en flytting. Området er av den karakter at et slikt prosjekt vil ikke hindre hverdagen
til barna under en byggeprosess. Samtidig er det viktig å ha i tankene at Verdal kommune
har bidratt med 18millioner til ny SFO og garderobesystem (ferdigstilt våren 2017) Vi ser
derfor viktigheten med og beholde det bygget slik at finanseringen av bygget er
økonomisk forsvarlig.
Det er ingen tomtekostnader ved Ørmelen skole ved en eventuell bygging av en ny skole,
det gir fordeler for kommunen og barna. Slik at her vil det være muligheter for
besparelser. Ei heller er det en nedgang blant elevantall i fremtiden ved Ørmelen skole i
forhold til mange av de andre skolene. Det ser vi på som svært positivt.

Skolestrukturen må endres slik at alle midler blir likt fordelt per elev, og det er noe vi ønsker å
ta hensyn til. Men slik det er forespeilet vil det være en vekst på statistikken ved Ørmelen i
årene fremover. I 2022 er det forespeilet flere elever ved Ørmelen enn ved Øra barneskole.
Vi må også ta hensyn til det sosiale miljøet som er ved skolen, da foreldre og barn har en høy
trivselsfaktor, og foreldrene er derfor opptatt av dette ikke må forringes som følge av en
eventuell endring i skolestrukturen.
Vårt forslag er derfor slik at det blir en total renovering eller bygges en ny barneskole ved
Ørmelen, og at skolen utformes slik at den gir rom for flere elever. Da er det muligheter for å
flytte skolekretsene slik at Ørmelen skole har flere muligheter til å ta imot flere elever ved
Ørmelen, og det gir rom for at Øra barne- og ungdomsskole kan bestå slik den er i dag.

Mvh. FAU ved Ørmelen skole!

