Uttalelse til høring om oppvekststruktur i Inderøy kommune.
Barna våre!
Vi er noen av familiene ytterst mot Skarnsundet, og vi vil bli rammet ved alle de foreslåtte
alternativ hvor kretsgrenser endres og elever fra Utøy skole blir flyttet til Mosvik skole.
Utøy skole er en bra skole for oss, og både læremessig og miljømessig har vi vært og er vi svært
fornøyde. Barna våre er glad i skolen, i lærerne og i vennene sine. Vi mener en viktig årsak til at
vi er så fornøyd med skolen vår, er det tette samarbeidet mellom barnehage, skolefritidsordning
og skole. Vi har erfaring med at dette bidrar til gode overganger for barna våre. Det trygge,
kjente og forutsigbare er det beste. Overganger er utfordrende og vanskelige. En må starte på
nytt igjen, gjøre noe annet enn det en holdt på med.
Vi har tatt inn over oss rådmannens budskap om at Inderøy kommune i framtida må bruke
mindre penger innen oppvekst, og forholder oss til at strukturen skal endres. På grunn av
økonomi kommer vi til å miste skolen og barnehagen vår, og dette er vi lei oss for!
Oppvekstsenter.
Når nedleggelse av Utøy skole og barnehage er et faktum, er det helt avgjørende at planen for
framtidas oppvekststruktur blir langsiktig og forutsigbar, og at det blir gode løsninger for barna
våre som går på skolen i dag og de som kommer de neste tiårene. At barna er i sentrum når
beslutninger tas. Assisterende rådmann har ved flere anledninger sagt at vi nå skal tenke
langsiktig, 30- 50 år. Det håper vi inderlig politikerne også tørr å gjøre. For stabilitet er trygghet, for barna og familiene våre.
Her er vårt budskap: Vi ønsker et nytt oppvekstsenter hvor Utøy, Lyngstad og Mosvik får felles
skole, barnehage og SFO. Da vil barna i alle de tre kretsene fortsette på skolen sammen med sine
venner. Det samme gjelder barna på Sakshaug, hvor det ved noen alternativ blir enkelte barn
som må flytte til Sandvollan og Røra. Et oppvekstsenter vil få fulldelte klasser, noe som
rådmannen i sitt høringsutkast har satt som et kvalitetsstempel for en framtidsrettet skole.
Kunnskap og integreringsminister Jan Tore Sanner uttalte i forbindelse med evaluering av 6årsreformen i høst, at vi må ha en «Sterkere sammenheng mellom barnehage og skole». Udir
sier at «En god sammenheng mellom barnehage og skole skal ivareta barnets behov for trygghet
i en overgangsprosess» Et oppvekstsenter med samlokalisering av skole og barnehage vil være et
meget godt utgangspunkt for dette.
Splitting
«Mamma, du må sei t hainn mainn som bestæmme atn itj må del opp skolin vårres. Da fer
vænnan min ein ainna plass» sit Miriam 10 år.
Hun vil være den eneste eleven fra klassen sin som vil bli flyttet til Mosvik dersom et av
forslagene til kretsgrenser vedtas. Dette vil også gjelde andre barn både i skolekretsen vår, men
også i de andre kretsene i kommunen. Vi mener det er helt uholdbart, ikke bare for våre barn,
men alle barn i alle kretser på Inderøy. Det vil for et barn og en familie oppleves svært dramatisk
å skulle rives opp fra vennene sine å bli sendt til ulike skoler. Ungene våre mister ikke bare
skolen sin som de er så glad i, kanskje mister de den trygge læreren og assistenten sin og
jammen mister de klassekameratene sine også. Dette er langt over det vi som mor og far

aksepterer som psykisk belastning for våre sårbare små barn. Deling av skolekretsgrenser er
absolutt ikke akseptabelt.
I Kommuneplanens samfunnsdel er folkehelse et fokus. (jmf Folkehelseloven). Helse er
sammensatt. Kommunen er gjennom folkehelseloven pålagt å bidra til å fremme befolkningens
helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, samt forebygge psykisk sykdom. Skole og
barns oppvekstvilkår er en vesentlig faktor for hele familiens helse!

SFO.
Barn i småskolealder kan ikke være alene hjemme på morgen og ettermiddag. Derfor trenger vi
SFO. Vi har erfart et godt samarbeid mellom barnehage, skole og SFO på Utøya. Her er det myke
overganger der ansatte på skole/barnehage er med over i SFO. Dette gir trygghet på morgenen
når mamma og pappa har reist på jobb og det føles lenge til de kommer igjen. Det er også trygt
at mamma og pappa får vite hvordan jeg har hatt det når de henter meg, nettopp fordi enhetene
er samlokaliserte og de som jobber der ofte går i mellom. Dette skaper stabilitet, ro og god
informasjonsflyt.
Det har i media kommet fram et alternativ hvor elever busses mellom SFO og skole. Det strir mot
all sunn fornuft å planlegge dette som en varig løsning for barna våre.
Sunt bondevett.
I de fleste familier som skriver denne uttalelsen er mor eller far innflytter i familien. Det er ikke
slik at vi alltid har bodd her, og har vokst inn i en tanke om at alt må være som det alltid har
vært. Vi har bedre argument enn som så for et oppvekstsenter. Vi ønsker at barna våre skal få
være sammen med vennene sine i skolehverdagen. Vi ønsker en skole som er passe stor.
Pendling: På Inderøy er vi mange som pendler til arbeid. En del arbeider på Straumen, og mange
kjører til Steinkjer, Verdal og Levanger. Vi bruker tid på denne kjøringa, og dette er et viktig
argument for at barnehage, skole og SFO må ligge i pendleretningen. Et tenkt tilfelle dersom
man bor i Jætåsen og skal hente og levere i barnehage og SFO i Mosvik: man bruker ca 12
minutter hver veg, noe som blir til 48 minutt på en dag. Skal man i tillegg kjøre til Levanger på
jobb blir det lange dager for barna våre. Er det slik vi vil ha det?
Vi ønsker folk i husene, og folk i grenda vår. Vi har nå flere hus til salgs. De som vurderer å kjøpe
hus her er opptatt av om skolen er bra, dette har noen av oss blitt spesifikt oppringt om. Ta
langsiktige valg som øker bolyst!
Vi slutter oss til høringsuttalelsen fra FAU Utøy og Lyngstad hvor Oxaal foreslås som lokalisering
av nytt oppvekstsenter. Vi tenker dette er i pendleretningen for mange, samt at det er et fint
område med rikelig tilgang på uteområder. For dem som kjører 755 i retning Straumen/ Verdal /
Steinkjer/ Levanger til arbeid, vil runden fra Øynheim via Oxaal medføre 3,7 km ekstra
kjørelengde pr veg. Dette mener vi er overkommelig, når det er i pendleretningen.
Fulldelt skole: Rådmannen har som sagt fokus på at vi i Inderøyskolen skal ha fulldelte klasser.
Med 85 elever i Mosvik får man ingen fulldelt skole. Skal Utøy skole som er den klart største av
skolene i vest med 81 elever, splittes opp for å lage en ny skole i Mosvik med 85 elever? Skal
virkelig våre barn betale prisen for valg som er gjort tiår tilbake når det gjelder utbygging og
opprustning av skole i Mosvik?
Vi har respekt for at Mosvik kjemper for sin skole, men våre barn skal ikke betale prisen.
Mosvik ønsker også fulldelte klasser, men hvis man vil ha skole, da må man også ha barn og
elevgrunnlag i grenda.

Langsiktighet og forutsigbarhet er særdeles viktig i saker som berører barn. Som foreldre er vi
svært bekymret dersom våre barn skal sendes til en skole med bare 85 elever da det ikke vil
være langsiktighet i et slikt vedtak.
Elevtallet i Mosvik går stabilt og raskt nedover, ifølge elevtallsprognoser i rådmannens rapport
og PWC-rapporten. En stadig endring av skolekretsgrenser for å opprettholde 85 elever i Mosvik,
er ikke en holdbar situasjon. Da vil muligens elevene som i dag går i første og andreklasse på
Utøy, ende opp med å ha gått på tre ulike skoler i løpet av barneskolen.
Oppsummert:
Vi vil ha en stabil og god skolesituasjon for barna våre! Vi vil at barna skal få være sammen med
vennene sine! Vi ønsker fulldelte klasser. Vi trenger en mest mulig praktisk hverdag, og levere i
barnehage og SFO i pendleretningen. Vi ønsker samlokalisering av barnehage, SFO og skole, primært
for å skape gode, trygge og praktiske overganger. Vi ønsker et oppvekstsenter!
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