Høring – framtidig skole og barnehagestruktur i Inderøy
Foreldre på Utøy barnehage er takknemlig for muligheten til å bli hørt gjennom denne høringen.
Dette er et enkelt og kortfattet høringsnotat med noen av våre tanker rundt den nye strukturen. Vi
fokuserer på barnehagerollen og SFO. Gode overganger, forutsigbarhet og stødige grunnklosser er
viktig for barnehagebarn. Vi ber politikerne i denne prosessen om å tenke seg grundig om, her er det
snakk om en stor omveltning for mange. Infrastrukturen rundt oppvekststrukturen vest for straumen
blir helt annerledes. Vi håper at grender ikke blir splittet opp, men at man kan flytte hele skolesoner,
uten at man blir splittet opp hus ved hus. Det er viktig at det blir tenkt grundig over hvor det er mest
naturlig at et nytt oppvekstsenter og barnehage blir plassert, mtp. pendleretning. Vi ønsker at
politikerne kan gå for alternativ S1 og B1, der det er et oppvekstsenter som gagner alle.

1. Gode og myke overganger fra barnehage/ skole/ SFO er viktig for å skape trygghet og
forutsigbarhet i spillet mellom disse tre enhetene. Geografisk nærhet har mye å si for at
barna skal føle tilhørighet, og føle at de allerede kjenner til og ser skolen de skal gå på,
allerede fra småbarns på barnehagen. Alle overganger helt fra de starter på småbarn, er
avhengige/begunstiget av myke overganger. Derfor mener vi at det er viktig at skolen er i
samme område.
Vi ser det lite hensiktsmessig at f.eks. noen av grendene blir splittet i forhold til ny
skolestruktur. Da risikerer man at tilhørigheten og nettverket en har fra barnehagen
forsvinner, og at man mister de viktige grunnsteinene som det er lagt til rette for i
barnehagen.

2. Pendleretning. Hvis Utøy barnehage blir slått sammen med Mosvik barnehage med lokasjon i
Mosvik, er vi sikre på at foreldrene vil søke plass til sine barn i andre kretser på Inderøy, eller
i andre kommuner. Dette på grunn av at det er mer fornuftig å levere barnet i en barnehage
som er i samme pendleretning som jobb. Det er ikke en framtidsrettet barnehage å legge opp
til en slik løsning. Vi ser behovet for sammenslåing av barnehagene for å få en bedre og
større barnehage vest for straumen, men den bør legges et sted som er samsvarig med
pendlermønsteret vest for Straumen.

3. Attraktiv barnehage/ Oppvekstsenter. Vi ser fram til et sted der oppvekstsenter og
barnehage er under samme tak. Hvis det ikke blir oppvekstsenter, vil vi ha en større
barnehage vest for Straumen sammen med Lyngstad. Vi ønsker en større og mer tidsriktig
barnehage enn det som er nå. En barnehage som er bygd på barnas premisser med
pedagogikk som grunnstein. Naturområdet har også mye og si for at det skal bli attraktivt, og
godt tilrettelagt for ekspedisjoner og leking i naturen.

4. Uteområdet. Det viser seg at konfliktnivået mellom barna reduseres når de leker ute.
Naturområdet er utrolig viktig med tanke på psykisk mestring og samspillet mellom kropp og
sinn, noe vi forventer at Inderøy kommune tenker på med tanke på fokusområde 1
(livsmestring) i kvalitetsplanen. Det blir også et bedre faglig miljø hvis uteområdet er stort
nok til å lage mer uteaktiviteter. Dette er også noe som gir gode ringvirkninger til barna, der

de opplever at samspillet mellom fagpersoner og barn blir mer spennende og interessant. En
ny barnehage med stort naturområde gir åpning for nye samspill og nye muligheter for alle.

5. Avstander. Vi reagerer på uttalelsen der SFO er samlokalisert med barnehagen vest for
straumen og at skolen skal være langt unna. For barn i barnehagen kan det være både
stressende og forvirrende, at det er en del barn som skal komme og gå hver dag. Det er for
oss lite forutsigbart at elevene må fraktes med buss fra SFO til Skole, og det er ikke forsvarlig
at SFObarn skal ha så stort ansvar i sin skoledag. Vi stiller spørsmål i denne høringen
angående dette med store avstander SFO – skole.
- Hvem tar ansvaret for barna som skal fraktes to ekstra turer mellom SFO – skole?
- Hvem sørger for trygghet på transportmiddelet slik at det blir nulltoleranse for mobbing og
ukultur?
- Hvem sørger for at alt utstyr blir med begge veier og blir med hjem etterpå?
- Hvem sørger for at barn som sliter får ekstra oppfølging, og evt. ikke takler dette godt nok,
får god nok oppfølging? - Hva skjer med de som ikke rekker bussen?
6. Framtiden. I bildet som nå skal lages av ny skole- og barnehagestruktur, er det viktig å tenke
langsiktig. Det er viktig å forstå at vi nå må lage en barnehage som er bærekraftig nok til å stå
i minst 50 år. Den må lages så bra at den tåler det som kommer av utfordringer i årene som
kommer. Vi vil ha en ny barnehage der det er plass til alle uten splitting av grender. Vi ønsker
at det skal være blanke ark for alle, der alle får en forankring og tilhørighet i den nye
barnehagen, ved at alle er med å former den. Det er viktig med bra uteområde, og at det er
rom for mange ansatte som kan dele og hjelpe hverandre med å lage en god barnehage. Vi
vil ha en barnehage vest for Straumen som er inkluderende, og har tilknytting til det nye
oppvekstsenteret. Oppvekstsenteret må være gunstig lokalisert, i forhold til den pendler
retningen som er mest brukt.

