Høringsinnspill
Jeg er ei 19 år gammel odelsjente fra Inderøy. Jeg vil studere i noen år, kanskje reise
ett år, så skal jeg etablere meg med mann og barn. Min drøm er å stifte en lykkelig
familie og fortsatt drive heimgården med mange forskjellige dyr i idylliske, trygge
omgivelser. Jeg vil lære barna mine å kjenne på det gode samholdet i bygda. At folk
frivillig ønsker å hjelpe, og at dugnadsarbeid er artig, viktig og sosialt på tvers av
generasjoner.
Jeg ønsker å flytte tilbake til heimbygda og stifte familie, fordi jeg vil at barna mine
skal ha en like trygg og god oppvekst som jeg hadde. Jeg ønsker at barna mine skal ha
mange venner. Venner som de også kan møte på fritiden. Jeg ønsker at barna mine kan
ha arenaer hvor de møter mange av skolekameratene som for eksempel, allidrett, 4H
og skolekorps. Jeg ønsker at barna mine skal ha god undervisning, tillitt til lærerne og
rikelig med uteareal de kan leke på.
Dit jeg skal flytte og stifte familie må skolehverdagen med barnehage- og SFO henting
være praktisk og effektiv, for å få mest mulig ut av hverdagen. Jeg skal prioritere
kvalitetstid og friluftsliv sammen med barna mine. Jeg skal ha et hus i landlige
omgivelser, slik at familien lett kan pakke en piknikkurv å gå en tur, eller spenne på
seg skiene rett utenfor døra.
Jeg er helt sikker på at det er mange som drømmer om en slik framtid i idylliske
omgivelser. Jeg er helt sikker på at mange barnefamilier søker etter en stabil, trygg
hverdag med god tid til barna på ettermiddagen. Derfor vil et oppvekstsenter ikke bare
gjøre det best mulig for flest mulig, men også stimulere til tilflytting av
barnefamilier, som er den mest attraktive målgruppen av tilflyttere.
Alle mine ønsker og krav for fremtiden stimuleres av et felles oppvekstsenter for
Lyngstad, Mosvik og Utøy. Noe felles som vi kan ha sammen, og bygge opp sammen.
Noe som gir oss trygghet, som gir barna en solid grunnmur å bygge videre på. Noe
stabilt og bærekraftig som varer i flere 10-år. Den stabile og langsiktige tryggheten

gjør at innbyggere og tilflyttere tørr å satse, både på bosetting og næringsliv innad i
kommunen.
Et viktig forebyggende tiltak for å stimulere for at ungdommen kommer tilbake til
Inderøy og bygda si etter endt studietid er å bevare grendene.
IKKE SPLITT GRENDENE.
Ved å splitte grendene blir bygdesamfunnet snudd opp ned. Sosiale nettverket som er
opparbeidet gjennom generasjoner blir ødelagt. Sosiale nettverket som barna har
opparbeidet seg blir ødelagt. Lag og foreninger i grendene blir splittet. Isteden for å
splitte grendene kan vi samle grendene til et felles oppvekstsenter for Utøy, Mosvik
og Lyngstad, sammen.
I alternativ 2, hvor Utøy, Lyngstad, Mosvik slås sammen med Sakshaug og delvis
Sandvollan, vil det bli en kjempestor skole på Sakshaug og splitting av Lyngstad krets.
Sentralisering mot Sakshaug vil føre til at det blir uattraktivt å bo i bygdene. Vi bør
heller utnytte de kontrastene vi har og satse på bosetting både sentralt på Straumen og
i bygdene for å få god befolkningsvekst. Dessuten høres det ikke ut som Sakshaug
heller ønsker å ha dobbelt så mange elever på barneskolen.
Hvis vi flytter alle elevene til Sakshaug og delvis Sandvollan tror jeg det blir kjedelig,
lite utfordrende, ikke-motiverende = dårlig livsmestring ved å "i verste fall " ha hele
utdanningsløpet sitt fra 1. klasse til ferdig vg3. på samme sted. I hele 13 år!! Noe som
igjen vil føre til at inderøyungdommen kan bli lei av Inderøy og søke seg bort.
Sender man deler av Utøy skole til Mosvik skole slik som i utredningsalternativ 3, vil
Mosvik skole fortsatt bli fådelt. Er det greit å satse på Mosvik skole på bekostning av
Utøy? Da vil vi få en ny fådelt skole, med maksimalt like mange elever som ved Utøy
skole pr dags dato. Så vidt jeg husker fra siste skolestrukturdebatt i 2016 var det stort
fokus på å bli kvitt fådelte skoler. Skal vi nå, to år senere satse på fådelte skoler?
Mosvik har fått grei og delvis ny skole, basseng, ny, stor flott barnehage, idrettshall og
nedbetalt bru, men selv om de har fått det godt tilrettelagt ser det ikke t som det er noe
befolkningsvekst i gamle Mosvik kommune. Derfor tror jeg heller ikke det å sende

noen fra Utøy til Mosvik skole kalles bærekraftig eller framtidsrettet, fordi det vil
trolig fortsatt være befolkningsnedgang i Mosvik.
Jeg vet at det vi er flere ungdommer som tenker likt, og vi har lyst til å flytte tilbake til
grenda. Hvis grenda splittes, og grenda blir ødelagt vil ikke dette bli attraktivt å flytte
tilbake. Når jeg, som odelsjente er i tvil om å flytte tilbake, tror jeg at veldig mange
andre også blir i tvil. Det er viktig å tenke langsiktig! Det er viktig å ha en fulldelt
skole! Det er viktig å ikke splitte grender! Derfor er et oppvekstsenter løsningen. Da
slipper vi en gigantisk skole på Sakshaug, som vil sentralisere bebyggelsen og gjøre
det upopulært og upraktisk å bosette seg på bygda slik som jeg og mange andre
ønsker.
*Definisjon på bygdefølelse: enten så kjenner du til følelsen, eller så har du aldri hatt
den.
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