Mosvik barnehage og skole
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Høring «Framtidig skole- og barnehagestruktur i Inderøy»
Dokument:

Høringsdokument Framtidig skole- og barnehagestruktur i Inderøy.

Samarbeidsutvalget(SU) ved Mosvik barnehage og skole velger å ikke sende inn egen høringsuttalelse
i struktursaken, men sender en kort oppsummering av innspillene fra møtet. Høringsuttalelse er
innsendt av FAU ved Mosvik barnehage og skole, samt høringssvar fra personalet i skole og
barnehage.

SU har diskutert høringsdokumentet, og kommer med følgende innspill:
•

Fokus på alternativene i høringsdokumentet, og de alternativene som der foreligger.

•
SU ønsker at hvis det økonomiske perspektivet skal være i fokus, må det være avgjørende å
benytte allerede gode barnehage- og skolebygg.
•
Ut fra et pedagogisk og økonomisk ståsted, er det ønskelig at Mosvik skole og barnehage
fylles opp med flere barn/elever.
•
For å være bærekraftig inn i framtida, må det være sikret elevtilgang i skolen, og barn i
barnehagen.
•
Ved å se på kommunen som en helhet, og ikke som separate grender, kan en utnytte
bygningskapasiteten i allerede eksisterende skolebygg.
•

Det er fullt mulig å gjøre mindre investeringer som omgjør dagens skole til en fulldelt skole.

•
Utnyttelse av forholdsvis nyrenovert skolebygg med svømmehall, hall for kroppsøving,
bibliotek, kjøkken, musikkrom etc., vil være miljøfremmende og økonomisk fornuftig.
•

Mosvik barnehage har plass til 42 – 45 barn.

•

Barnehagebygget er for bygd for, - og vel egnet til moderne barnehagedrift.

•

Ønsker å ha enheter i barnehagen som gir godt pedagogisk innhold og trygghet for barna.

•
Felles for Mosvik barnehage og skole, er at det er bygg som er bygd med tanke på skole- og
barnehagedrift.
•

Kommunen eier tomt og bygninger.

SU poengterer også at det er viktig å ha i tankene at vi som bor vest for Straumen skal bli kollegaer
eller foresatte som skal samarbeide på tvers av de gamle kretsgrensene i framtidas skole og
barnehage. Det er ikke snakk om gamle Mosvik, Utøy og Lyngstad krets som skal rigges, - men nye
kretser for framtidig oppvekstmiljø for våre framtidige barn i Inderøy kommune.
Den virkelige jobben starter når vedtaket er fattet og framtida skal formes.
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