Innspill fra folkemøte på Vikhammer 27.02.13
Private barnehager kan få fortgang i å avhjelpe behovet for flere barnehageplasser. Slipp de til!
Hva koster trygg skolevei? Må inn i regnestykket! Hva blir besparelsen i drift? Ikke bare bussing av
unger. Tenk drift/vedlikehold.
Sambruk mellom HOBOS og Folkets hus/ samfunnshus blir sannsynligvis dyrere og mer konfliktfylt
enn sambruk HUS/samfunnshus. Regnestykke for differansen bør inngå et eller annet sted slik at
politikerne kan gjøre vedtak på best mulig grunnlag. Vi har ikke råd til feilinvesteringer i Malvik.
Malvik kommune bruker betydelig mindre per elev per år enn landsgjennomsnittet. Disse beløpene går
ut over skoletilbudet og barna går i tillegg i nedslitte og overfylte skolebygg. (Vikhammer u.sk. og
Hommelvik u.sk.) Malvik ser ut til å være en lite velstående kommune og vi ser ut til å være på full
fart inn i Robeklista igjen. Hva er investeringene det legges opp til? Hvor brukes alle pengene som
kuttes i skole (14000 pr. år pr elev i henhold til rapport vs nasjonalt nivå) Hvis disse pengene går til
nybygg vil et nybygg være nedbetalt hurtig. Å kaste penger etter gamle skoler er vel lite
hensiktsmessig? Hva vil nødvendige utbedringer av HUS koste? (Toaletter, ventilasjon ++)
Totalregnestykke?
Kan det bygges ny barneskole på Sveberg og i neste trinn ta i bruk eksiterende skolebygg til ny
ungdomsskole? Det blir ingen økte bussutgifter av det, og mellomløsninger som inkluderer buss til
Vikhammer unngås. Kanskje raskere resultat? Frigir areal i Hommelvik, kan bli boliger evt. Ny
barneskole?
Faktagrunnlaget for rapporten må sjekkes og revurderes, det er oppdaget flere feil! Totalregnestykkene
må på plass. Skrive ny rapport kanskje?
Er det virkelig ansett som sannsynlig at det blir befolkningsnedgang i Ytre Malvik? Det høres lite
sannsynlig ut…
Prognoser beregnet i Trondheim vil de være farget før de når Malvik? Det bør vurderes om det er helt
uhildet kilde!
Vikhammer vestre bør utvides fremfor å legges ned. Folk pendler til Trondheim – det kommer ikke til
å slutte!
Innhent råd fra andre kommuner eks. Trondheim som har fått meget gode skussmål for
skolepolitikken/skolebyggene sine. De har mye samdrift m. idrett/kultur! Sambygg drift med andre
aktører kino/ambulanse m. m skoler/idrett.
Private barnehager drives på offentlige midler. Barnehage er et offentlig ansvar.
Hvor er stemmene til de som arbeider i skoler og barnehager? Saken må drøftes i
arbeidstakerorganisasjoner.
Kommuneøkonomi: Når skal innbyggerne og Arbeiderpartiet innse at eiendomsskatt kan gi bedre
skoler og barnehager -bedre oppvekstsvilkår -kvalitetsheving på boligområdet-bedre takst på boligenattraktivt boområde.
Vikammer grendaskole bør legges ned! +Det er behagelig for foreldre med nærhet –lite fagmiljø –
slitasje på tilsatte ved f.eks. sykdom – vanskeligere med fleksible løsninger – kostnadskrevende, skal

kommunen prioritere noen beboere? Trygg skolevei: Hvor går alle elevene når de går til
ungdomsskole + vg. skole og butikk?
Utbygging: Ytre Malvik + nærhet til Trondheim/arbeidsplasser + Tog og buss-transport
Vikhammer u.skole: hvor lenge skal det «lappes» der? – Bygg ikke egnet for elever – helseskadelig
ventilasjon- ikke utemiljø
Feil på rapporten: Elevtall VUS synker til 230 i 2006 jfr. tallene i tabell s 58
Hvis det er planer om ny barnehage i ytre Malvik, må dette inn i alternativene i den reviderte
rapporten!
Oppfordrer politiker til å komme og gå skoleveien fra Vikhammeråsen og ned til Vikhammer på
vinters tid.
Nærhet til skole/barnehage: Trygge nærmiljø, trygge barnehager. Heller mindre miljø, mindre skoler,
mindre barnehager enn store lokalisasjoner. Utvid heller Vikhammeråsen som et oppvekstsenter enn å
legge ned.
Rapporten beskriver en FDV besparelse på avhending av grendaskolen og Vikhammeråsen BHG. Men
BHG skal bestå!! Hvordan er dette mulig???
Har kommunen vurdert å bruke SSBs metode «250X250 m» for å kvalitetssikre prognosen for
småbarn.
Hvor får kommunen prognose (befolkning) sine fra? Dvs hvor får Trondheim kommune og
randkommune tallene fra? SSB eller andre?
Bestillingsverk! Opplever denne rapporten som en ønsket avvikling av nærmiljøtilbudet på
Vikhammeråsen. Det opereres blant annet med elevprognoser tilsendt fra oppdragsgiver som helt
tydelig er feilaktige. Videre kan vi se at de summene det opereres med med hensyn til oppgradering av
nybygget på Vikhammeråsen er svært høye sammenliknet med tall fra våre nabokommuner.
Er det bare det som står på denne duken som blir «husket» i ettertiden eller har noen også notert de
spørsmål og kommentarer som er kommet fram muntlig her i kveld? Det synes jeg vi fortjener!
Nyere fokus på skoleforskning setter fingeren på at klassestørrelse har liten betydning for elevenes
læringsutbytte. Det som derimot trekkes fram som svært viktig er den enkelte elevs relasjon til de
voksne rundt seg. En liten enhet kan mye enklere tilrettelegge for gode og nære relasjoner mellom
barn og de voksne og skape trygge og lærende barn og elever. I forslag 1a, 6c og 2 foreslås det at
Vikhammeråsen grendaskole avhendes, men at Vikhammeråsen barnehage skal bestå i samme
størrelse som i dag. Hvordan tenkes dette praktisk? Hva skjer med de lokalene som begge enheter har
sambruk på ? Er det tenkt salg av bygg og til hvem? Hvilke andre enheter kan ha lignende sambruk?
Reagerer på at alle investeringskostnader ikke hensyntar behovet for opparbeidelse av trygg skolevei
på distansen Vikhammeråsen – Vikhammer.
Er oppdragsgivere bosatt i Hommelvik?
Vikhammer skole kan i dag ikke romme alle elever fra Vikhammeråsen. Er økte kostnader til større
skole tatt med i regnestykket?

Trygghet, nærhet, myk overgang mellom barnehage og skole bør hensyntas. Vi trenger at Malvik
kommune oppretter oppvekstsenter for våre barn heller enn store økonomisk besparende enheter.
Jeg liker ikke så store enheter som Norconsult ønsker. Store enheter fører til uoversiktlig miljø, hvor
barn kan «komme bort». Grunnen til at vi flyttet ut av Trondheim var at vi ville ha små miljø. Det har
jo vært den store fordelen med Malvik. Vil man ha lik struktur som Trondheim, kan jo kommunene
bare slås sammen!
Hvordan er det med planer om nytt svømmetilbud i kommunen?
Viktig å bevare skoler (ungdom) En i hver ende av kommunen. Bygg ny ungdomsskole på Vikhammer
samlokalisert med ny idrettshall på Ytre Malvik.
Lykkelig som liten…
Trivelig å kjøre hjem en ettermiddag med sultne barn i baksetet.
Hadde selv 2.5 – 3 km skoleveg i 1976 -1985 og måtte ta buss. Syntes jeg hadde enormt lang skoleveg
og var misunnelig på alle som kunne gå/sykle til skolen. Vokste opp på Vikhammeråsen selv. Det var
trygt og godt, kjente alle. Fortsett med det!
Tror rapporten må være lagd i et godt karsklag.
En spennende rapport. Vi må leke med nytenkning, forberede barna på globalisering. Hva med
flerbruken av lokalene (trossamfunn, ny møteplass osv.) Skolen som en møte og vekstplass.
Mer fokus på en visjonær skole. Hvilke krav forventninger i framtida bør dagens unge forberedes på
gjennom skolen? Store enheter kan også skape trygghet ved at barna på hvert alderstrinn får flere på
samme alder å spille på. Ytre Malvik er ikke lenger langt ute på landet, det fungerer som en forstad til
Trondheim. Vi kan derfor ikke forvente små enheter og har ikke behov for det heller. God ide å
samlokalisere u.skole og vid. Skole. Lærerne i videregående mener at elevene er for dårlig forberedt
når de begynner og det tenker jeg skyldes for dårlig kommunikasjon/samarbeid mellom videregående
og ungdomsskole i dag.
Angående flerbrukstanken. Husk at grendaskolen også har en funksjon som grendalokale for ulike
arrangement på Vikhammeråsen.
Samarbeid mellom Planetringen BHG og Vikhammeråsen BHB og Vikhammeråsen grendaskole.
Vi ønsker barnehage og skole nær der vi bor = Godt oppvekstmiljø.
O-alternativ Hvorfor er det dyrere å pusse opp Hommelvik U.skole enn å bygge ny? Hommelvik u
skole legges inn i O-alternativet som er billigere enn å pusse opp.
Vikammeråsen må utredes som oppvekstsenter. Jeg er for en åpen og inkluderende prosess framover.
Folket vil bo der det er barnehage. Hvor mye skal kommunen styre bomønsteret? Store barnehager.
La barna få sin idyll. La det være valgmuligheter for ulike størrelse på barnehager. Kan barn forholde
seg til store barnehager. «Lev vel» er ikke likt for alle barnehager.
Faglig spørsmål: Norconsult prioriterer /anbefaler 1) Ny Vikhammer u.skole eller 2) Samlokalisering
med VGS. Hva om mulig er det beste faglige alternativet?

Det er viktig for lokalmiljøet på Vikhammeråsen å ha en grendaskole. Hvis grendaskolen skal flyttes,
må det sikres en god skoleveg, slik at barna kan gå til/fra skolen. Ønsker at Malvik skal gå bort i fra
den ordningen de har med skoleskyss. Gå til nasjonale retningslinjer. Barna kan gå i en «lev vel
kommune» Grendaskolen og Vikhammer barnehage har et unikt samarbeid. De har god kontakt med
Planetringen barnehage. Ønsker at lærerne på grendaskolen skal ha et godt fagmiljø. Lærerne på
grendaskolen må bli hørt. Vi ønsker å kunne gå til barnehagen og ta kollektiv derfra. Ungdomsskolen
må prioriteres og fristene som er satt i rapporten må følges. Vi kan ikke vente lenge.
Ha bussforbindelse fra Vikhammeråsen til St. Olavs hospital slik at vi rekker jobb klokken 07.00. Da
slipper vi å bruke bil.
Ingen innbyggere i Ytre Malvik ønsker å skysse barn til barnehage i Hommelvik. To ungdomsskoler
minst. Dette er prekært og det haster. Tallmaterialet som danner grunnlag for konklusjonen må
justeres før behandling i kommunestyret. Deretter må konklusjonene justeres. Tilhørighet til
nærmiljøet. Ekstern revisjon av tallgrunnlaget i rapporten.
Små skoler er bra for ungene! Grendaskolen har vært en foregangsskole med mange prosjekter som
har vært godt kjent ved mange læreinstitusjoner i landet. Det trengs ikke store skoler for at det skal
være et godt læringsmiljø. Det kommer an på ledelse og lærere som jobber der. Det behøver ikke å
være bedre på store skoler. Samarbeidet skole barnehage er kjempeviktig. Opprettholde Vikhammer
grendeskole og styrke samarbeidet med barnehagen. Dersom det blir ledig areal på grendeskolen, noe
vi ikke ønsker. Opprette en ny barnehage så det blir to der som kan samarbeide. Mindre barnehager gir
større trygghet og trivsel. Ikke legg ned eller forandre små barnehager som er gode.
Vi vil ikke til Hommelvik med verken barnehagebarn eller skolebarn.
Sikker skoleveg fra Vikhammeråsen til Vikhammer. Hva kommer dette til å koste?
La grendeskolen leve! Store barn tenker stort, små barn tenker smått!
Har Vikhammer skole plass til elevene fra grendeskolen?
Trygt nærmiljø! Ungene kjenner nærmiljøet, nærmiljøet kjenner ungene!
Hvor mye vil det koste å bygge sikker skoleveg fra Vikhammeråsen og ned? Det er mange veger som
mangler gangveg. Ta en kjøretur på Vikhammeråsen klokken 08.00 til 08.30 om morgenen, så der
dere behovet.
I rapporten er arealet på Vikhammeråsen bhg innregnet i grendeskolen. Dermed er kostnadene til
rehabilitering av grendeskolen for høyt. Dette skal reduseres med ca. 1/3. En kostnad på ca. 15000
pr.m2 for lett rehabilitering er høyt sammenliknet med andre rapporter og bør settes ned. Kostnadene
for rehabilitering av grendeskolen er adskillig lavere enn påstått. I kommende prognose er det viktig at
arealplanen i kommunen tas i betraktning. Er det realistisk at jordbruksområdet i Ytre Malvik består
som i dag? Vi forventer flere boliger og flere barn i Ytre Malvik det fører til større behov for flere
barnehager og trygge skoler.
Skoleveg fra Vikhammeråsen til Vikhammer må få fortau hvis grendeskolen skal legges ned. Dette
blir dyrt veien er ikke lett å utvide. Vi som bor på Vikhammeråsen trenger bedre barnehagedekning.
Vi vil ikke kjøre til Hommelvik for å ha ungene i barnehage der når de fleste reiser til byen.

Grendeskolen må sikres med god ledelse og gode og motiverte lærere. Dagens struktur med felles
rektor og tvangsplassering av lærere fungerer dårlig. Drift av grendeskolen var adskillig bedre da
skolen var selvstendig og slik vil det bli igjen.
Grendeskolen må bestå og samarbeidet mellom barnehagen og grendeskolen må bevares/ styrkes.
Grendaskolen har svært mye å si for nærområdet på Vikhammeråsen og er mye av grunnen for at folk
flytter til Vikhammeråsen. Trygg skole for elevene og myk overgang for elevene mellom bhg og
skole.
Vikhammeråsen barnehage og grendeskolen har et helt unikt samarbeid. Overgangen fra barnehagen
til skolen er trygg for barn på Vikhammeråsen. Vikhammeråsen har eget håndball - og fotballag for de
minste barna, med fotballtrening i nærmiljøet. Bevar skolen vår!
Det må ikke bygges en felles ungdomsskole for hele kommunen.
La grendeskolen leve! Se muligheter for alternativ bruk.
Barnehagesituasjonen på Vikhammer:
-Norconsults rapport argumenterer med at det er gunstig med større barnehager lokalisert i nærhet til
kollektivtransport.
-Pr dags dato er barnehagekapasiteten på Vikhammer sprengt. En nedleggelse av Vikhammer vestre
uten å erstatte plassene ved barnehagen er ingen reell mulighet. Allerede nå må mange familier levere
på Sveberg, bo på Vikhammer og jobbe i Trondheim. Det er behov for en ny barnehage på nedre
Vikhammer da det er mange som er interessert i å ha barnehageplass der.
5-deling av skoler og barnehager er viktig i fortsettelsen: Vikhammer, Hommelvik, Sveberg, Saksvik
og Vikhammeråsen.
Felles ungdomsskole er prøvd før. Saksvikbarna gikk i Hommelvik: Mye plaging på tog/buss. Mye
slåssing i helgene når de drakk sammen på fest. Jeg vil ha egen ungdomsskole på Vikhammer.
Vikhammer Vestre barnehage 30 barn i dag + 22 på venteliste sist høst + 20 barn som bor i sentrum,
men som går i barnehager på Vikhammeråsen. Det vil si at det er nok barn til ny barnehage på jordet
til Anders Vikhammer med kombinasjon av ny tryggere skoleveg for Vikhammer nedre. Barna går
dessverre ikke i lyskrysset. De krysser ved Asplundvegen.
Faktafeil i rapporten: Vikhammer vestre har 18 store barn + 12 småbarn, til sammen 30, ikke 18 som i
rapporten.
130 barn i barnehage er ikke trygghet. 80 er også i overkant, synes jeg. Jeg hadde en ettåring i stor
barnehage i byen (130 barn) og det var forferdelig å sette henne igjen der med masse barn og mye
støy. Vi flyttet til Malvik for å unngå dette.
Bevar grendeskolen! Tenk på hverdagen til barn og foreldre. Bruker vi mer tid på å kjøre, jobber vi
mindre, betaler vi mindre skatt. Ikke spar oss til fant!
Ja til en ny og ikke lenger midlertidig barnehage sentrumsnært på nedre Vikhammer. Mange familier
bor her og de fleste arbeider i eller i retning Trondheim. Ja til en praktisk gjennomførbar og god
hverdag også for småbarnsforeldre på Vikhammer. Det er ikke et godt alternativ for oss som bor på
Vikhammer å bruke til sammen en hel time hver dag til transport av barn i bil. Som mamma, ønsker
jeg at barna mine skal ha en god hverdag - hver dag. Jeg vil heller bruke tida mi på fritid med barna –
inkludert fritidsaktiviteter og ønsker å delta som voksenperson i fritidsaktiviteter, fremfor å sitte en
time i bil ekstra hver dag. Det er ingen god løsning for familier å miste mer av den dyrebare tida med
barna.
Nei til en stor ungdomsskole i Malvik.

Åpne for private barnehager og skoler.
8 punkt
1) Omprioriter midler fra Folkets hus til ungdomsskolen i Hommelvik.
2) Bruk private initiativ rundt Vikhammer for en god sentrumsutvikling.
3) Bør ha to ungdomsskoler i Malvik for å unngå sprengt kapasitet i fremtiden. (fare ved 1)
4) Bør se oppvekststruktur i sammenheng med utvikling av kollektiv knutepunkt; gevinst for
miljøet.
5) Se på Trondheimsregionen og prognoser for befolkningsutvikling der og utrede hva dette
betyr for Malvik.
6) Ta helsegevinsten av at unger kan gå til skolen jfr. Samhandlingsreformen.
7) Slippe til private barnehager i større grad.
8) Husk at barnas beste må være det viktigste. Trygge barn i gode oppvekstmiljø gir
samfunnsøkonomisk gevinst.
På en skole barnehage som er svært liten er det svært sårbart med hensyn til sykdom/gjennomtrekk av
voksne. Bygg stort- sats på solid fagmiljø der voksne blir over en lang periode.
2 ungdomsskoler i Malvik er nok. (Hommelvik og Vikhammer) Hvis vi bare har en ungdomsskole,
blir den for stor. Mye busstransport er dårlig for miljøet. Det er bedre for helsa at de fleste går.
Legg ned grendeskolen slik den er i dag! Det vil være mer gunstig med hensyn på det pedagogiske
miljøet at Vikhammer skole og grunnskolen slås sammen. Skolene har per i dag felles administrasjon,
og jeg kan tenke meg at det kan være utfordrende å være lærer/leder på en liten enhet. Man får i tillegg
en utfordrende overgang når elevene slås sammen på mellomtrinnet. Elever og voksne vil tjene på
sammenslåing i det lange løp. Det er korte avstander på Vikhammer.
Enig i at trygg skoleveg er et viktig poeng. Men med tanke på å sikre gode læringsmiljø med høg
faglig kompetanse er en avhengig av en viss størrelse. Jeg har liten tro på Vikhammeråsen grendaskole
som en avdeling. Jeg tenker at kultur bygging skjer i det enkelte bygg. Ja til nedleggelse av avd.
grendeskolen. Ja til utvikling av gode læringsmiljø, uavhengig av den enkelte skole. Sats på å utvikle
sinnssykt god kompetanse på begynneropplæring, leseopplæring, håndtering av utfordrende elever på
et så tidlig tidspunkt som mulig. Små miljø er bra når alt er bra. Et litt større fagmiljø avler økt
kompetanse og hindrer at det blir store kvalitetsforskjeller.. Utfordringen med rekruttering til små
skoler er også et poeng. Læreren -den gode er avgjørende. De beste må rekrutteres til Malvikskolene.
Mindre attraktivt å jobbe i et lite kompetansemiljø.
Lag gågrupper som andre skoler gjør. Foreldre har turnus for å følge barn fra Vikhammeråsen til
Vikhammer skole. Det er mulig både å planlegge og gjennomføre.
To ungdomsskoler, ikke en ikke tre.
Å samlokalisere u.skole og vg. skole er utfordrende med hensyn til antall ungdommer på samme sted.
Vil ha ny ungdomsskole med alle spesialrom som en integrert del av skolen. Samarbeid med
videregående får vi likevel der det er aktuelt.
Barna på Vikhammeråsen må uansett begynne å gå til skolen fra 5. trinn – samme skoleveg. Lag
gågrupper fra 1 trinn.
Bygg ny Vikhammer ungdomsskole. Nåværende bygg brukes til stor barnehage i ytre Malvik.
Utvikle alternativet med samlokalisering av ungdomsskole og videregående skole, men behold
ungdomsskolen som en egen enhet. Muligheter for idrettsbygg/kulturbygg som et samarbeid mellom
kommune og fylke.

På en stor skole, som en liten er det svært sårbart med hensyn il sykdom, gjennomtrekk av voksne.
Bygg stort sats på et solid fagmiljø der voksne blir over en lang periode.
Ny barnehage bør komme i ytre deler av kommunen, fortrinnsvis Vikhammer. Barnehage nær
kollektivtraseen.
Viktig å få til 2 ungdomsskoler, ikke tre.
Befolkningsprognoser og realiteten/ virkeligheten er ikke alltid sammenfallende.
Helst kommunale barnehager. Private som et supplement kan bli et problem dersom de går
konkurs/legges ned.
Tallmaterialet for Vikhammer nytt. Når Sjøsiden ble bygd flyttet også innbyggere/eldre fra ytre
Malvik ikke bare fra Hommelvik. Dette medfører at tilveksten i ytre deler også er stor.
2 ungdomsskoler: Hommelvik og Vikhammer. Plan for helhetlig kulturarena, ja, men ikke bruk det
som et argument for å utsette at vi får gode lokale kulturbygg snart!
Sambruk mellom skole/kulturaktiviteter ja, men ikke på bekostning av kultur og alltid til fordel for
kroppsøving og idrett. Kulturen trenger gode lokale kulturarenaer som kan tas i bruk uten store
kostnader til rigging av f.eks. lys og lyd. Kulturen trenger ferdig «ryddet» kultursal. – ikke et stort
kulturhus, men mindre arena som kan stimulere til kulturelle uttrykk og aktiviteter både i skolen og
blant lokalbefolkninga. I kor, korps, revylag og frie kulturgrupper.
Ny barnehage på Vikhammer nå! La foreldre slippe å bruke lang tid i bil for å kjøre til barnehagen i
motsatt retning av kjøring til jobb. Legg til rette for bruk av kollektivtransport til jobb.
Det er ikke lett å kombinere ballspill med en ferdigrigget sal for lyd og lys, men det er sikkert mulig
teknisk sett i et nytt bygg.
Sørg for at YMS rustes opp til et godt lokalt kulturbygg som brukes av både skole og lokalbefolkning
på dag og kveldstid.
Det er en selvfølge at Vikhammer skal fortsette å ha en barnehage. Kommunen må etterstrebe å
etablere sine barnehager i nærheten av buss/tog slik at foreldre har en mulighet til å kjøre kollektivt.
Før det konkluderes i forhold til grendeskolen på Vikhammer, må det kjøres en skikkelig prosess i
forhold til de ansatte. (Læringsmiljø, skoleveg osv.) Bare da kan politikerne ta en god beslutning.
Vi ønsker oss en trygg skoleveg fra Vikhammeråsen til Vikhammer skole! Vi som bor i Trompetveien
og omegn og sokner nedover.
Rapporten har ikke tatt med fordeler/ulemper vedrørende foreldres rolle og mulig påvirkning. Tid til
transport motsatt veg (arbeid). –trygghet i små enheter
-kostnader til trygg skoleveg
- lev vel kommune, korte avstander til trygg skoleveg, SFO
barnehage.

Jeg vil bidra til å få bygget en privat barnehage på Vikhammer som også vil inneholde idrettsbygg.
Vi vil ha videre drift av Vikhammer som grendeskole!
-godt oppvekstmiljø, trygghet. Viktig samarbeid mellom barnehage og skolen.( Skoleveg).

