Høringsuttalelse ang skolestruktur i Verdal kommune
FAU ved Forbregd Lein barnehage har etter møte med foreldregruppen den 04.03.15
besluttet å sende en uttalelse angående skolestruktursaken i Verdal kommune.
Etter vårt inntrykk er denne saken for dårlig utredet for at en skal kunne gå inn for
nedleggelse av skoler på grunnlag av tilgjengelig informasjon. Men vi synes det er viktig at
det settes i gang en diskusjon på hvordan vi skaper god kvalitet på undervisningen for alle
barn i Verdal kommune, samt hvordan nødvendig vedlikehold av skolebygg skal finansieres.
Det er enighet i foreldregruppen at det ikke er holdbart at denne saken bare blir satt på vent
i 4 nye år da vi ønsker det beste for våre barn, og en avklaring på hvordan skolestrukturen
blir videre. Vi ønsker å komme med følgende punkter ang skolestrukturen i kommunen:
-

-

-

Vi ser det som viktig at Stiklestad barneskole videreføres da våre barn går i
barnehagen i samme området. Det er god overgang fra barnehage til skole. Det er
generelt et godt samhold i barnegruppen og barna er trygge på hverandre, dumt om
de deles opp på forskjellige skoler. Det er ikke for store forhold, noe som vi ser som
trygt for våre barn. Skolen er et naturlig samlingspunkt for flere aktiviteter, vi ser det
som viktig å videreføre det.
Det liten tvil om at grendene blir så attraktive om skoler legges ned. Hvor aktuelt er
det f eks for utflyttede verdalinger å flytte tilbake om skoletilbudet er dårlig? Det gir
mindre økonomiske overføringer ved lavere elevtall. Det burde være i fokus fra
kommunen sin side å være attraktive for tilflytting i stedet for hele tiden å ha fokus
på nedskjæringer.
Det er en relativt trygg skolevei og gangavstand til skolen, noe som fremmer fysisk
aktivitet, i tillegg er det ikke behov for skoleskyss som det er pr i dag.
Forbregd Lein er et pressområde når det gjelder nybygging. I tillegg vil det bli mer
naturlig utskifting i de eldste feltene, slik at det vil komme flere barn tilflyttet.
Naturlig å se på barnehagestruktur sammen med skolestruktur og tenke helhetlig og
langsiktig. Vi anser det som mulig å samle skole og barnehage da både Forbregd Lein
barnehage og Stiklestad skole trenger oppgraderinger og nybygging/utbygging.

Vi spør oss også hvilke kvaliteter ønsker vi av skolene våre. Det vil være forskjellige syn på
det i de forskjellige grendene, men ressursene må være like for alle elever i kommunen. Vi
ser det i utgangspunktet positivt om skolestrukturen kan beholdes som den er, men dette krever at
det finnes nok økonomiske midler. Hvordan blir det med kvalitet og forsvarlig drift om det ikke
gjøres noe i dag mtp kommuneøkonomien? Situasjonen vil ikke være noe bedre om 4 år.
Skolebygningene kan i alle fall ikke bare stå og forfalle i påvente av at politikerne i
kommunen tør å ta debatten. Det oppleves uheldig av partiene Ap og Krf å gå ut med
skrinlegging av skolestruktursaken i media uten at det først er fattet noe vedtak i saken.
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