Høringsuttalelse til fremtidig skolestruktur
Når faktum er slik det er, og vi på Lyngstad har følt oss i en rimelig presset og uheldig situasjon i
utgangspunktet, har FAU ved Lyngstad og Utøy bestemt seg for å gå sammen om å finne frem til de
beste løsningene for våre barn og fremtidige innbyggere i Inderøy kommune. Nå håper jeg at dere
politikere kan støtte oss i denne strukturdebatten. I de signaler vi har oppfattet fra kommunen om at
0- alternativet om å beholde skolestrukturen slik den er i dag ikke lenger er et reelt alternativ, ser
jeg kun alternativ 1 med en ny stor skole vest uten deling av grendene som en akseptabel løsning.
Jeg håper politikerne vil benytte seg av anledningen til å ta et fornuftig valg som støttes av FAU i
både Lyngstad og Utøy. Jeg gir min fulle støtte til den høringsuttalelsen som kommer fra FAU
Lyngstad og Utøy. Når foreldregruppen ved Utøy og Lyngstad har valgt å ta en konstruktiv og
realistisk innstilling til saken, ber jeg nå om at dere politikere kan bli med å dra lasset i samme
retning for det jeg mener er til det beste for grendene og kommunen.
Som mor og spesialpedagog ser jeg mange fordeler med et oppvekstsenter både på kort og lang sikt,
og for alle innbyggerne i de berørte grendene. Gjennom å etablere et oppvekstsenter får man
muligheten til å skape noe nytt sammen, bygge både skole, skolemiljø, og samarbeid mellom
dagens grender. Dette vil gi mange fordeler og muligheter sammenlignet med å komme som
tilflytter til en skole som allerede er etablert. En ny stor skole i vest vil gi en skole på størrelse med
dagens Sakshaug skole, og bør kunne gi de samme pedagogiske og driftsmessige fordelene som på
Sakshaug. I tillegg vil et oppvekstsenter gi synergier både økonomisk, pedagogisk og praktisk. Ved
å se på anbefalinger fra statlige dokumenter, og forskeres anbefalinger, blir overgang mellom
barnehage og skole sett på som særdeles viktig i barns liv. Det blir poengtert at dersom dette ikke
blir gjennomført på en god måte, vil dette kunne følge barna i den videre skolegangen både faglig,
sosialt og emosjonelt. Dette gjelder spesielt for barn som har særskilte behov. Ved å ha god
sammenheng mellom barnehage, skole og SFO kan man i større grad legge til rette for et helhetlig
opplæringsløp som ivaretar enkeltbarnets behov. På Lyngstad er vi vant med, meget fornøyd med,
og har gode erfaringer med et tverrfaglig samarbeid mellom barnehage og skole. Hver uke har f.eks
de eldste barna i barnehagen turdag sammen med 1- og 2- klasse på skolen. Dette har for vår del
vært med å gjøre overgangen til skole, mindre skummel. Barna blir i starten av barnehagen kjent på
det felles fysiske miljøet som enheten er plassert på, de blir kjent med de voksne som jobber på
skolen og kan i tillegg observere og snakke med de eldre elevene på skolen. Jeg ser positivt på å
få en fulldelt skole og det handlingsrommet dette gir. Dette betyr ikke at jeg nødvendigvis er
misfornøyd med å ha en fådelt skole for mine barn, men jeg ser at det kan gi begrensninger i forhold
til personalressurser, pedagogiske tilpasninger og sårbarhet ved sykdom. I høringsdokumentet er det
for Lyngstad sin del 4 av 6 alternativer på skolestruktur som innebærer splitting av grenda. Jeg vil
gjøre dere politikere oppmerksom på at dette ikke er snakk om flytting av skolekretsgrenser, men
det dreier seg om flytting av barna våre! Det er snakk om at 1 av 3 gutter i en klasse plutselig
mister muligheten til å gå på samme skole som de to andre pga. at man bor på ulik sted i grenda.
Det er ikke greit å sende 1 og 1 elev på ulike skoler uten å føle trygghet i å begynne på en ny plass
sammen med noen man kjenner fra før. Vi må huske på at det er små barn helt ned i 5-6 årsalderen
det er snakk om. Legges det i stedet til rette for en oppvekstsenter får alle barna på Lyngstad
mulighet til å begynne på en ny skole sammen med elever fra Utøy og Mosvik. Dette er en helt
annen situasjon for våre barn.
Ved å gå for et oppvekssenter vil man kunne gjennomføre byggeprosjektet uforstyrret på ny tomt,
og legge opp til en optimal byggeprosess, både økonomisk og fremdriftsmessig. Samtidig kan man
drive optimalt pedagogisk i dagens skolelokaler fram til man en dag skal flytte inn i nye lokaler i
oppvekstsenteret. Oppvekstsenteret vil dermed gi lavere prosjektkostnader relativt sett opp mot et
prosjekt med tilbygg i en aktiv skolegård, og man vil unngå at barna må betale en ren pedagogisk
kostnad som en følge av byggevirksomhet i skolehverdagen.

Som forelder tørr jeg påstå at nærskolen er et vesentlig viktigere bolysttiltak enn både kultur, kunst,
kommuneveg og fine ord. Jeg har forståelse for at kommunen må spare penger slik situasjonen er.
Likevel vil jeg stille spørsmål om kan være andre områder man bør se på før man raserer grendene?
Hvor viktig er det med nyasfalterte veger sett opp mot skole? Hvor viktig er det med kunst og
kultur? Er det skole som skal skjæres til beinet først, eller er det andre bekvemmeligheter, og andre
ikke-lovpålagte oppgaver som kan kuttes først? Hva skal man prioritere når man har dårlig råd? For
kommunens økonomi er det småbarnsforeldrene som er nøkkelen til økte inntekter. Det er
foreldrene som må overbevises om at Inderøy er plassen å bo, skal man få flere skolebarn i
kommunen. Da er det avgjørende å lytte til målgrupppen, som FAU i Utøy og Lyngstad i høyeste
grad mener vi er midt i. Lyngstad er ei grend i vekst med stor aktivitet i frivilligheten, økende
barnetall, drivende næringsliv, og flere boligprosjekter som vil kunne bidra til en voksende grend.
Med bakgrunn i de tall som kommer fram i høringsdokumentet er det totalt sett vekst i barnetallet
for Lyngstad frem til 2025. Politikken bør bidra med sitt, og sørge for at veksten fortsetter, og velge
et oppvekstsenter som kan bli et sterkt argument for å flytte til området. En må huske at veksten i
grendene har fortsatt til tross for at nedleggelsesspøkelset har vært hengende over oss.
Tilbakeflyttingen har vært sterk, og jeg mener at med en ny, moderne, god, og framtidsrettet skole
vil det gjøre at enda fler vil ønske å komme tilbake til grenda. Det er også enda lettere å reklamere
for potensielle tilflyttere. På Kjerknesvågen har salget av feltet i Buavegen gått veldig fort, og det
jobbes for mulige boligtomter mellom Skjemstadaunet og Svaberget. Sistenevnte et hyttefelt som
ble solgt ut på veldig kort tid. Kommunen eier også et området ved Fossem som er avsatt til boliger
for framtiden. Vi er klare for vekst og utvikling!
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