Verdal Idrettsråd
25. april 2017
Til: Verdal Kommune

Høringsinnspill - skolestruktur og skolekretsgrenser med
høringsfrist 26.4.2017
Verdal Idrettsråd vil på vegne av Leksdal IL, Stiklestad IL, Helgådal IL, Inndal IL og
Ness IL rette søkelyset på idrettens aktivitet og bruk av gymsalene og uteområdene
på skolene som er foreslått nedlagt i utredningen.
Idrettsrådet har fått oversikt fra aktuelle klubber over deres bruk av skoler og
skoleområder på kveldstid. Denne viser stor bruk av klubbenes medlemmer, barn
og ungdom spesielt.
Ved en nedleggelse av skolene vil klubbene stå uten lokaler til sin inneaktivitet, noe
som blir en stor utfordring, og som i verste fall kan føre til mindre aktivitet blant barn
og unge. Idrettsrådet ber kommunen vurdere også dette i den videre prosessen.
Idrettsrådet og klubbene er bekymret for at man ved å flytte barn og ungdom fra
lokalmiljøet til en større sentralskole, vil barn og unge trekke til det nye fellesskapet
og sentrumsklubber på kveldstid, og dermed mister grendeklubbene muligheten for
å opprettholde sin aktivitet.
Dette kan også føre til at flere faller fra tidligere, da det blir lengre reiseavstand for å
være med på treninger og aktiviteter, og man blir avhengig av foreldre som stiller
opp og kjører i større grad enn før. Dette kan også føre til et større klasseskille
mellom de som får mulighet til å delta, og de som ikke får denne muligheten.
Uteområder med fotballbaner osv kan bli solgt til private eller vil ikke bli brukt, og
idrettslaget som sentralnerve i lokalsamfunnet kan bli nedlagt og føre til ytterligere
utarming av grendene.
Dersom ungdomsskoleelevene også skulle samles i en felles ungdomsskole i
sentrum ser Idrettsrådet for seg at det ikke vil falle naturlig for
ungdomsskoleelevene som i dag går i Vuku, å drive med idrett i regi av Vuku IL
eller andre lag i øvre Verdal. Dermed vil blant annet også Vuku IL miste mye av
aktiviteten sin.
Skolestrukturdebatten berører mange deler av et lokalsamfunn.
Idrettsrådet har ingen formening om strukturen i seg selv, men vi må peke på
opplagte utfordringer i forhold til barne- og breddeidrett og folkehelse. Nedlegging
av skoler, og dermed lokaler for aktivitet, vil påvirke aktivitetstilbudet i stor grad, og i
neste rekke, også folkehelsen. Kort skoleveg i seg selv er positivt for folkehelse, da
elevene kan gå eller sykle til skolen i stor grad. Ved at elevene må sitte på buss, og
kanskje også mister idrettsaktivitetene i lokalmiljøet etter skoletid, vil det føre til at
barn og unge mister verdifull aktivitet i en ellers stillesittende hverdag.
Med hilsen
Verdal Idrettsråd
Paul Elvebø
Leder
E-post: p.elvebo@vktv.no
Mob: 95 29 51 01

Leksdal IL - bruk av skolen:
Gymsal
Aktivitet/lek for barnehagebarn
Gymsal
Allidrett for 1.-7.kl
Gymsal
Aktiviteter ungdom
Gymsal,
Mandagstrim for voksne
garderober
Gymsal,
Styrketrening for skigruppa
garderober
Gymsal,
Dametrim
garderobe
Gymsal
Fotballtrening
Garderobene
I forbindelse med fotballkamper
Garderobene
Bygdeturneringsdag i fotball
og kjøkkenet
Gymsal
Premieutdeling

1 t/uke
3 t/uke, okt, nov, des
1 t/uke, ---«----1,5 t/uke høst, vinter
1,5 t/uke
Periodevis
2 t/uke, vinter/vår
1-2 ganger pr uke mai-okt
Hver sommer
Vår/høst

Av uteområde er det fotballbanen som brukes til organisert aktivitet, og den eies av
Idrettslaget.
Leksdal IL er bekymra for at vi mister alle fotballagene våre fra 6-13 pga
skolesammenslåinger.

Stiklestad IL - bruk av skolen:
Stiklestad IL benytter gymsalen på skolen til turnaktvititet 4-5 timer per dag 3-4
dager i uka i perioden september tom. april hvert år. Dette er turn for barn i alderen
5 – 18 år. Et konkurranseparti i turn trenere 4-5 timer i uka omtrent hele året i
gymsalen.
I tillegg benytter Stiklestad IL fotballbanen på skolen til trening og kamper hele
fotballsesongen flere timer daglig mandag til fredag. Hovedanlegget til fotball er per
i dag på Lyng, men da dette er en gressbane, kan ikke den benyttes før banen har
fått godt nok gress. I perioden før den er klar, blir derfor fotballbanen på skolen mye
benyttet. Banen på skolen benyttes hele fotballsesongen da kapasiteten på Lyng er
for dårlig til å dekke alle våre fotballags behov til trening og kamp.
Helgådal IL – hvordan vi bruker Volden Skole:
1. Gymsalen
Gymsalen ved skolen er den eneste arenaen vi har for innendørs aktiviteter.
Den brukes fra oktober til mars til allidrett for barn, skigruppa har basistrening
her, dametrim, herretrim, landhockey, styrketrening og lignende. Ukentlig bruk
i de periodene aktivitetene tilbys.
2. Ballbingen.

Idrettslaget eier ballbingen som ligger på skolens tomt.
Vi bruker bingen til allidrett og ballspill for ungdom og voksne.

Inndal IL:
Gymsalen og uteområde i garnes brukes på følgende måte:
Mandager høst og vinter er det allidrett i gymsalen ca 3 timer, videre er det ca 2
timer med trim for de som vil røre seg litt av de som er litt eldre.(15- år og oppover)
Onsdager har FAU gymsalen og arrangerer ulike aktiviteter igjennom året, varighet
på ca 3 timer.
Torsdager er det dametrim i gymsalen, varighet ca 2 timer.
På vår og sommer er det fotball aktivitet på banen i skole tiden og på kveldstid, og
mygglaget har sine treninger der. Også andre lag med spillere fra Inndalen benytter
denne på våren og forsommeren.
Det arrangeres terrengløp om våren og sommeren i nærområdet rundt skolen, og
kjøkkenet samt garderober benyttes i denne forbindelsen.
Det utøves friidrettsaktiviteter som høyde, liten ball, lengde, 60-meter og samlet
"Maraton" rundt banen.
På vinteren arrangerer vi egne klubbkarusellrenn i ski, dagens løype mot
skavhaugvollen og verdalskarusellrenn de årene vi har snø til det.
Ellers er bygdelaget/idrettslaget/fau arrangør av andre tilstelninger hvor gymsalen
benyttes, som basar, julemesse, juletrefest for ungene, quiz og andre festligheter.
Mye av samholdet i bygda er nært knyttet opp mot de aktivitetene som er listet opp
ovenfor. En nedleggelse av skolen vil derfor bli sett på som noe negativt for bygda
slik den er nå, samt at det vil redusere tilflyttingen av yngre med skolebarn til bygda.
Det har de siste årene vært en jevn tilstrømning av yngre i etableringsfasen som har
valgt å bosette seg i Inndalen. En nedleggelse av skolen vil sette en effektiv stopper
for dette. Det kan man se, ved å ta et tilbakeblikk på da den samme debatten raste
for noen år siden. Da lå husene her til salgs uten å bli solgt, før debatten var avklart.
Etter det ble avklart og fram til i dag, så har ikke husene ligget lenge ute, før de har
blitt solgt, og da til yngre par med barn.
Ness IL
Ness IL benytter skolens gymsal til turn 3,5 timer mandag og 3,5 timer tirsdag hver
uke vår, vinter og høst.
Blir skolen nedlagt mister bygda et veldig populært og godt tilbud.
Uteområdet brukes ca. 2timer i uka vår og høst til friidrett. Da lånes utstyr fra
gymsalen.
Uteområdet benyttes også til fotball flere kvelder i uka. Både til kamper og treninger
på kunstgressbanen.
Vuku IL:
Innspill til skolestruktur debatten
Hvordan vil dette påvirke Vuku I.L som idrettslag om det blir bygget en stor
ungdomsskole?
Frafall i ungdomsidretten.
Vi ser for oss at det ikke vil falle naturlig for ungdomsskolene eleven og drive med
idrett i regi av Vuku IL eller andre lag i øvre Verdal. Dette er betenkelig med tanke

på at den års gruppen allerede er en sårbar gruppe når det gjelder frafall i idretten
og i lys av folkehelse perspektivet. Vi tror det også vil ha påvirkning på bredde
idretten, større kamp om plassen på eks fotball laget, mindre spilletid = frafall.
Leieinntekt til hallen.
Vi er i dag i den heldige situasjon å ha en årlig leieinntekt fra kommunen. Ved
inngåelse av en ny avtale vil man i verst tenkelig tilfelle se for seg at denne
inntekten vil falle bort med en stor felles ungdomsskole. Det vil få stor innvirkning på
økonomien til idrettslaget.
Vi ønsker at mangfoldet i idretten skal bestå, dette tror vi kan i bedre ivaretas med i
det lokale idrettslaget. Ungdom er en sårbar gruppe når det gjelder å skaffe seg
venner. For de som trenger forutsigbarhet vil et stort idrettslag kunne virke
skremmende og utrygt. Som vil påvirke den psykiske helsen.
Mindre tilbud i nærmiljøet og tilhørighet lokalt vil kunne skape fraflytting. Vi er også
opptatt av å skape god oppvekstforhold for barn og unge og ser på oss som
idrettslag som en viktig bidragsyter i samfunnet for å skape trivsel og trygghet.

