Høringsnotat skolestruktur i Inderøy kommune

Vi synes ikke det virker fremtidsrettet å flytte 40+- elever fra Utøy til Mosvik da det
fortsatt blir en fådelt skole. Mosvik vil mest trolig komme på banen ang skolenedleggelse
igjen om noen år, da flere klasser fortsatt vil gå sammen.
Det psykososiale miljøet til barna spiller en stor rolle i denne sammenheng, da det ikke vil
bli noen ro over hva som vil skje i fremtiden. Man kan allerede nå klare å se for seg at det
ikke er lønnsomt å satse på å samle en halv bygd for å redde en annen i noen få år, både
kostnadsmessig og fremtidsrettet.
Vi er kritisk til å ha SFO på Utøy slik at elevene må busses til og fra, uten tilsyn av noen
andre enn en bussjåfør, hvem følger med når man vet at bussturen er en
mobbingsarena? Hvem skal ha ansvar for at barna som er på SFO får med seg tingene
sine fra SFO til skolen og tilbake igjen?
Pendlerretningen går Mosvik-Straumen, noe som da vil si at det er lite hensiktsmessig å
frakte barna motsatt vei.
Ved en eventuell felles barnehage eller skole i Mosvik vil det mest sannsynlig bli økt
pågang på plasser i retning Straumen, noe som det per i dag ikke er plasser til. Neste steg
blir å søke barna inn i barnehager og Montessori-skole i andre kommuner for å få
hverdagen til å gå opp.
Skal man utnytte tomme plasser der det i dag ikke er fullt, vil det i verste fall bli
fraflytting fra grendene, da mange ser på elevflyttingen som mer tungvint i en ellers så
stressende og tidspresset hverdag.
Man vil i verste fall risikere at grendene blir splittet og man mister muligens tilhørighet til
både bygd og samhold i grenda.
Mtp at både Lyngstad og Utøy har vært i vekst i flere år, vil det være lønnsomt for
kommunen å satse videre i nærheten av disse grendene, og støtte opp om samholdet og
den positive holdningen til å få til et samarbeid mellom grendene, som støtter opp om
det vi bryr oss mest om- barna våre, vår fremtid.
Vi er positive til et Oppvekstsenter, der vi vil fortsette det gode samarbeidet vi har
mellom skole og Bhg, som vi har i dag.
At barna får en myk overgang er noe vi ser på som gull verdt for barnas fremtid, noe som
styrker hver enkelt og lar dem føle på tryggheten ved at de allerede kjenner til
personalet, større elever og området rundt.
Vi håper at politikerne tenker på barna, fremtiden og barnas beste.
Tenker politikerne på at det snart er valg og deres egen fremtid som politikere?
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