Høringsinnspill til oppvekstutredningen
Nordøy sanitetslag er et arbeidslag under Inderøy sanitetslag og har i dag 21 medlemmer.
Sanitetskvinnene har gjennom hele sin historie hatt et stort hjerte for barn. Frivillige sanitetskvinner
er trygge voksenpersoner for barn og unge – og vi jobber for at alle skal få omsorg, gode opplevelser
og delta på lik linje med andre barn. På Inderøy bidrar sanitetskvinnene blant annet med barnepass
på helsestasjonen mens mødrene har barseltrim, og første skoledag serverer vi frokost til elever i 1.
klasse og deres foreldre.
Vi deltar aktivt i lokalmiljøet. Vi er spesielt opptatt av kvinnehelse i tillegg til barn og unge. Vi i
Nordøy sanitetslag har et stort hjerte for barna i hele Inderøy, og spesielt de barna som tilhører vår
grend og dermed Lyngstad skolekrets. Mange av medlemmene i Nordøy sanitetsforening er i dag
farmor/mormor/bestemor, og vi har også medlemmer som er mor, til barn som går i barnehage og
skole. Den pågående oppvekstutredningen er derfor noe som naturligvis opptar oss. Vi har gått
gjennom høringsrapporten og vi er bekymret over at mange av de alternativene som er utredet vil
bety en deling av det som i dag er Lyngstad skolekrets. Nordøy er en liten grend med godt samhold,
og vi er stolte over grenda vår. Ved barneskolen er det i dag ganske små klasser og vi mener det vil
være svært uheldig om barna blir fordelt på ulike skoler og de dermed mister sine venner. Skal elever
fra Lyngstad flyttes håper vi man legger stor vekt på barnas beste og flytter alle samlet. Vi håper også
at de som skal avgjøre dette ser den store verdien som ligger i grendesamfunnene i Inderøy. Vi ser på
Nordøy som en grend i vekst og med store muligheter i fremtiden.
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