Har sittet å lest gjennom dokumentet som akkurat ble lagt ut på Inderøy Kommune sin hjemmeside. Her er
mine innspill når det kommer til skolestrukturdebatten.
Familien vår bor på Rostad på Utøy og 2 av barna våre går på Utøy skole, mens 2 av de fortsatt går i
barnehage på Utøy.
Vi har hele tiden hatt et sterkt ønske om å få beholde skolen vår, men har i løpet av skolestrukturdebatten
innsett at det finnes flere gode alternativ enn å beholde skolen slik den er i dag.
Vi har innsett at Utøy Skole er en saga blått og vil bli nedlagt slik det ser ut i dag. Det er selvfølgelig trist,
men vi skjønner samtidig hvorfor og godtar forklaringene som blir gitt på dette. Vi ser at skolen er gammel
og trenger en oppgradering, og da gjelder det å tenke nytt.
Når jeg sitter å ser på utredningen som er gjort og alternativene som har blitt lagt fram, ser jeg jo at det er
flere alternativer som sikkert virker gode for de som sitter å ser dette fra utsiden. For vår del derimot er det
kun ett alternativ som er aktuelt og det er et felles Oppvekstsenter i Vest.
Om dette blir lokalisert på Oxaal eller andre steder mellom utøy og Straumen er egentlig likegyldig, men jeg
håper dere ser hvor stor gevinst et sånt senter kan gi på sikt!
Et slikt Oppvekstsenter vil kunne huse alle elevene på Lyngstad, Utøy og Mosvik under samme tak og gi en
enorm fordel på flere plan. Med en barnehage lokalisert i samme bygningsmasse som skolen, vil barna bli
trygge både på områdene og de voksne til de skal begynne på barneskolen. Samarbeid mellom
barnehage/SFO/skole vil kunne gi større fleksibilitet når det
kommer til ansatte, og ikke minst vil det gi en enorm fordel for oss som foreldre. Dette vil kunne bety at alle
barn kan leveres på et og samme sted. Et sted som er lokalisert på en område hvor de fleste av oss passerer
på vei til jobb.
Se bare undersøkelsen som ble gjort blant oss foreldre. Den viser at det er et stort flertall som pendler i
retning Straumen, i forhold til de lille prosenten som pendler i motsatt retning (Mosvik/Leksvik).
Dersom Utøy Skole og barnehage blir nedlagt, ser det ut som at vi som har barn og som bor på Rostad blir
flyttet til Mosvik. Da vil dette medføre ekstra 45‐50 minutter hver morgen (minst!) dersom vi skal få levert
barna i barnehagen og på SFO. Sannsynligvis vil det gå mer tid enn dette, og man kan jo selv tenke seg at
dette ikke er et veldig godt alternativ for oss.
Det vil da, som det blir skrevet i rapporten, komme en god del søknader om overflytting til Sakshaug skole,
for dersom Utøy skole og barnehage blir lagt ned og det blir besluttet at vi skal flyttes til Mosvik, så vil ikke
dette være et godt nok tilbud for oss. Vi vil rett og slett ikke få det til å gå opp med tanke på levering i
barnehage/SFO verken på morgen eller kveld. Jeg har vært i kontakt med flere foreldre her på Utøy som er
enig med oss, og det er fåtallet som ser at de kan kjøre til Mosvik før de f.eks drar på jobb på
Levanger/Steinkjer.
Et annet punkt er antallet elever. Dere skriver i rapporten at dersom Mosvik skole skal ta i mot elever fra
Utøy/Lyngstad vil det fortsatt være snakk om små klasser. Jeg skjønner ikke at dette kan være et bærekraftig
alternativ? Ved 85 elever, vil det fortsatt være en liten skole (faktisk omtrent like stor som Utøy er i dag, og
den blir også sett på som en liten skole..), og i hvor mange år vil dette være en skole som kan drives med det
elevtallet? Vil da ikke et Oppvekstsenter med 170 elever heller være et alternativ?
Jeg skjønner at det er et kostnadsspørsmål knyttet til hele skolestrukturdebatten, men vær så snill å tenkt
langsiktig i denne saken. Ja, det vil bli en del dyrere å bygge nytt, men da har Inderøy Kommune fått et helt
nytt oppvekstsenter som er bygd for å ta imot nesten 200 barn! Og i det lange løp er jeg sikker på at det vil
lønne seg med et nybygg i forhold til å drive vedlikehold på de gamle bygningsmassene.
Det kan bygges med musikkrom/rom for barn med spesielle
behov/gymsal/matsal/kjøkken/sløydrom/sanserom +++, og kommunen kan samarbeide på tvers av skolene
når det kommer til de ulike rommene som et slikt oppvekstsenter kan kunne tilby. Musikkskolen som i dag er
lokalisert på Straumen, kan for eksempel ha enkelte timer på dette Oppvekstsenteret slik at flere av elevene
som i dag går på Lyngstad/Utøy har mulighet for å benytte seg av kulturtilbudet i kommunen.

Jeg har full forståelse for at politikerne må tenke kostnader i denne saken, og at de ser på de billigste
alternativene. Men husk at det også nå er barna våre det dreier seg om. En splittelse av grender vil ikke føre
til noe godt.
Som nevnt tidligere, dersom det blir bygd en skole som huser 200 elever, vil vel dette være med bærekraftig
enn å splitte bygda, flytte alle elevene til ulike skoler og til slutt ende opp med at Mosvik skole blir for
liten??
Argumentene for at Mosvik skole skal bestå, er at de for noen år siden pusset opp skolen til en ok standard
og at de har basseng. Jeg sier meg enig i at Mosvik skole er en kjempefin skole, og er enig i at det er fint at
det finnes et fungerende basseng i kommunen.
Selv om skolen i Mosvik eventuelt blir nedlagt, bør det være muligheter for å bruke bygningsmassene som et
samfunnshus. Gymsalen kan brukes til fotball/håndball/turn som i dag, bassenget kan brukes av elevene ved
oppvekstsenteret og rommene kan fortsatt leies ut til div. arrangementer/kurs. Jeg mener ikke
bygningsmassene skal bli stående ubrukt selv om skolen ikke er til stede lengre.
Nå er jeg ikke 100% sikker på hva som ble skrevet ang. barnehagen i Mosvik, men det kan vel være et
alternativ å beholde denne selv om skolen skulle bli nedlagt. Jeg har full forståelse for at de ønsker å
beholde barnehagen, da det jo vil bli like bakvendt for de å levere på Utøy/straumen som det vil bli for oss å
levere i Mosvik. Da kunne eventuelt barnehagen brukt uteområdene til skolen og benyttet seg av rommene
som er i Mosvik skole. Ja, det vil fortsatt være en liten barnehage, men kanskje stor nok til å drives slik den
drives i dag.

Dette ble et mye lengre innspill enn jeg hadde tenkt, men vi kjenner alle på frustrasjonen og maktesløsheten
i denne skolestrukturtiden og jeg har behov for å få frem det vi tenker og mener.
Vi vil kun det beste for våre barn, og vi ønsker en langsiktig løsning på denne skole‐situasjonen, slik at våre
barn slipper denne struktur‐debatten igjen om noen år..
Jeg mener at et Oppvekstsenter uten tvil vil være den beste løsningen for alle parter, både slik situasjonen
er i dag og slik situasjonen kommer til å være i årene fremover.

Masse lykke til i tiden som kommer! Vi håper på en god løsning!
Mvh Mona Lyngsmo Wågan

