Høringsuttalelse fra Vuddu Grendalag
Inderøy Kommune har lagt ut en Oppvekstutredning som utreder en endret skolestruktur i
kommunen. Med bakgrunn i kommunens dårlige økonomi og fallende barnetall i kommunen sett
under ett, er det behov for at noe gjøres med skolestrukturen. Det er imidlertid viktig at dette
gjøres på en mest mulig gjennomtenkt og fremtidsrettet måte, slik at utilsiktede konsekvenser av
denne prosessen unngås.
Flere av alternativene i utredningen medfører at grensene mellom skolekretsene endres, enten
ved at hele kretser slås sammen eller at kretser splittes opp og elever fordeles mellom flere
skoler. Utredningen ser imidlertid kun på de økonomiske besparelsene ved dette, og inkluderer
ikke forskjellene i sosiale kostnader mellom de ulike alternativene. De sosiale kostnadene er
ikke like for alle de foreslåtte alternativene, og det er alternativene som inkluderer splitting av
kretser som har de høyeste sosiale kostnadene.
Ved splitting av skolekretser vil enkeltelever bli plukket ut basert på bosted og flyttet til en annen
skole, mens klassekameratene deres fortsetter på samme skole. Enkeltelever som flyttes fra en
skolekrets til en annen kan oppleve dette som at de ikke er ønsket lenger på skolen hvor de har
gått, og derfor flyttes de til en annen skole. De får ikke lenger lov til å være sammen med andre
barn som de kjenner godt fra både barnehage og barneskole. Dette er en brutal endring for de
elevene det gjelder.
Vi forstår at den gjeldende økonomiske situasjonen ved skolene ikke er bærekraftig. Men det
mest fremtidsrettede alternativet for skolene må også inkludere de sosiale kostnadene for at
dette alternativet skal bli en bærekraftig løsning. Og det vi mener med bærekraftig løsning er en
løsning som både er bærekraftig rent økonomisk for Inderøy Kommune og sosialt bærekraftig
for befolkningen i Inderøy. Oppvekstutredningen viser klart at det finnes alternativer som er
økonomisk bærekraftige for Inderøy Kommune, og som samtidig ikke splitter etablerte
skolekretser. Vi ønsker at et av disse alternativene velges.
Inderøy kommune har en målsetting om å øke folketallet. For å oppnå det er det viktig at
kommunen ikke oppfattes som en barnefiendtlig kommune, hvor etablerte kretsgrenser flyttes
vilkårlig og barn splittes fra vennene sine for å “fylle opp” skoler. Kommunen er avhengig av
både høyere fødselstall og innflytting av barnefamilier for å nå sine målsettinger om økt folketall,
og splitting av klasser og vilkårlig endring av etablerte kretsgrenser bidrar ikke i positiv retning
for denne målsettingen.
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