Uttalelse til høringsdokument.

Vi som jobber som assistenter og fagarbeidere ved Utøy og Lyngstad
barnehage/SFO/skole mener at det ultimate alternativ er at Utøy og Lyngstad
skole/SFO/barnehage slås sammen til ett nytt oppvekstsenter.

Argumenter for dette er:
* Barna er Inderøys framtid, derfor må vi tenke barnas beste. I følge
barnekonvensjonen forplikter kommunen å legge vekt på barnas best i blant
annet saker om skolestruktur.
Artikkel 3 nr.1
« Ved alle handlinger som berører barn enten de foretas av offentlige eller
private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller
lignende organer skal barnets beste være et grunnleggende hensyn»
Det betyr at opp imot en endring av skolestruktur må hensynet til barnets
beste vurderes. Kun alternativ med felles oppvekstsenter fyller dette kravet da
barnas beste er å få beholde skolekretsgrensene, vi blir sammenslått med flere
men slipper å splitte klassene så alle beholder sine klassekamerater.
*Tryggere overgang fra liten til mellomstor skole der alle starter som nye
elever.
* Vi får fulldelt skole, noe som er et av målene ved endring av skolestruktur.
*SFO vil få et bedre tilbud, enkelte SFO er små, bedre mulighet for lek og
sosialisering. Større muligheter da det vil være flere voksne på jobb samtidig. Vi
slipper flere overganger, pr. nå har vi samarbeid med barnehage, så de som har
lange dager kan få mange overganger. Levering på småbarns-overflytting stor
barns- skole-sfo og til slutt barnehage før de hentes hjem.
*Barnehagen vil få flere avdelinger, spriket i alder blir mindre på hver avdeling.
Mulighetene for å gi ett tilbud tilpasset barnas alder blir bedre. Bedre faglig
kompetanse, flere å tenke sammen med.

*Overgangen til SFO/skole blir tryggere når vi er innafor samme område, barna
har sett de voksne i området. Det skaper trygghet, enklere å samarbeide når vi
er i samme område.
*Enklere å organisere om vi er en voksen mindre, kan samarbeide på tvers av
avdelingene å få organisert uten vikar.
*Vi vil få et større fagmiljø.
*Ved å bygge ett nytt oppvekstsenter starter alle på nytt – vi får alle være med
å forme vår arbeidsplass. Bygge opp noe felles, som vil gi de ansatte et større
felleskap.
*Mosvik, Lyngstad og Utøy har felles pedagogisk plattform fra før. Vi er opptatt
av uteskole –bruker nærområdet og naturen inn i undervisninga og
samarbeider på tvers av trinnene.
*Det er framtidsretta å bygge nytt, lang levetid på bygningsmasse. Billigere
vedlikehold og drift.

I forhold til andre alternativ:
*Alle til Sakshaug medfører trangt å lite uteområde, trafikale problemer. Mye
trafikk og små muligheter for parkering. Vi får da en stor skole som førere til at
enkelte elever må flyttes til Røra eller Sandvollan, dette er ikke til barnas beste.
Vi får en overfylt skole, mindre attraktivt for mulige tilflyttere.
*Undrer også om dette vil gå ut over søknad til Inderøy videregående skole,
eleven blir lei og vil ha nye utfordringer og søker seg bort fra Inderøy.
*Flytting av Utøyelever til Mosvik vil ikke gi fulldelt skole. Vi undrer også til hva
som skjer når elevtallet fra ‘Mosvik stadig går ned’, vil Utøy få oppleve at pga
dette flyttes skolekretsgrensene til stadighet?

Vi håper at dere politikere vil se denne strukturendring opp imot barnas beste.
Samtidig som våre ansattes arbeidssituasjon, det er bedre å starte sammen på
nytt enn å komme inn i ei allerede etablert gruppe.
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