Referat fra møte i referansegruppa skolestruktur 21/2 -2017
Sted: Glasshuset i Herredshuset
Tid: kl. 12.00 – 14.30
Tilstede: Øystein Lunnan, Bjørn Erik Haug, Kristin Gomo Hallem, Anne Lise Hofstad Hojem,
Kirsten Malmo, Randi Skavhaug Hallem, Ragnhild Strand, John Olav Larsen.
Lars Steinar Grindberg, Kristian Floan Aalberg, Bente Nonseth
John Olav ønsker referansegruppa velkommen til det siste møtet av 3.
Onsdag 1.mars legges saken ut til høring. Planen er at den skal behandles politisk i juni.
Det er Øystein, Bjørn Erik og John Olav som har jobbet med høringsutkastet. Det er 90% ferdige. De
vil gjerne ha tilbakemelding på om det er noe som ikke er forståelig, noe som mangler etc.
Ikke alle innspill trenger å tas til følge.

Saken er svar på et oppdrag gitt av kommunestyret i møtet den 12.des.: (PS 106/16)
«Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre prosesser med sikte på å endre skolestruktur slik det
er beskrevet i økonomiplandokumentet.»
Sak 1) Presentasjon av tilnærmet ferdig forslag til høringsnotat for referansegruppe.
Innspill fra referansegruppe – ønsker om tilføyelser, endringer, omskrivinger og nærmere
forklaringer.

Det ønskes innspill spesielt på 4.4.2 og i tillegg flere punkter. Det er anledning til å kommentere/gi
innspill både på innhold og form, men det viktigste nå er om det er noe som er uklart.
Skal vi ha spesifikke spørsmål ut i høringen? Det kan være lettere å ha spørsmål å gå ut fra når
elevrådene skal bli hørt i området «Barnets beste» 2.4.2 . Rektorene har ansvaret for å gjennomføre
dette.
Ungdomsrådet skal også høres: Skolefaglig rådgiver har ansvar for gjennomføring av denne høringen.
Innspill: Det kunne vært interessant å se på elevens syn før /etter skolenedlegginga i Levanger.
Svar: Det er ikke foretatt noen undersøkelser på dette.
Kommentar: Hvis det blir endringer i struktur i Verdal, hadde det vært interessant å følge opp med
forskning på elevene som skifter skole.

Innspill: KFUV-leder har tatt kontakt med Virksomhetsleder skole/SFO angående avsnittet «Det
samfunnsmessige perspektiv». Hun hadde ønsket at en ekstern hadde skrevet dette avsnittet.

Noen opplysninger i rapporten er fra den eksternt utarbeidede ARCON-rapporten.

Svar: Bakgrunnsstoff kunne vært innhentet fra eksterne, men høringa skal skrives av
rådmannsnivået. Det er ikke tid til (jf. fremdriftsplan) å få en ekstern utredning av dette punktet nå.
Innspill: KFUV –leder foreslår at det legges ved et kart over skoleområdene i høringsutkastet.
Svar: Det blir lagt ved både kartutsnitt over hvilke skolekretser kommunen består av, i tillegg til kart
over hver enkelt skolekrets.

4.4.2 « Skolesamfunn i Verdal»
Det har vært kort tid til å lese gjennom dette, men hvis dere har innspill, er det greit å komme med
dette frem mot helga også.

Et avsnitt under «Hva er et lokalsamfunn?», ble foreslått tatt bort. Det ble tatt bort.

Kap. 4.4 Det samfunnsmessige perspektiv
Virksomhetsleder ville se på dette en gang til etter disse innspillene:
-Det skal ikke ligge noen verdisyn i disse
-Ønske om lik mal når skolekretsene skal defineres
-Ønske om at rektorene kan få se gjennom sitt området.
-Det ønskes også en mal for skolen samarbeid opp mot frivillige lag og organisasjoner.
Garnes: Innspill om at skolen brukes mer enn det som kommer fram i teksten.
Idrettslag og Bygdelag er ikke slått sammen. Må rettes opp.
Bygninger – det finnes en kontrakt som tilsier av Bygdelaget skal overta hvis skolen legges ned.
Leksdal: mangler elevprognoser i teksten. Skolen brukes mer på ettermiddag og kveldstid enn det
som kommer fram.
Forskrift om skolekretsgrenser legges ved høringsnotatet.

Kap. 4.5. Lokalsamfunnet før og nå
Rådmannen v/ saksbehandlere har omarbeidet dette en del siden sist, og mer blir gjort.
Side 30 -31. Det vil bli sett på disse sidene.



Se om det kan drøftes mer balansert.
Det kommer innspill til at det i kpt. 4 kan komme fram at skolestruktur også handler om å få
en bedre skoler, ikke bare økonomiske innsparinger. Ta med noe fra kpt. 3 over til kpt.4.

5.6 KOSTRA-sammenligninger
Selv om ikke Levanger er i samme KOSTRA-gruppen, er det interessant å sammenligne seg med
Levanger som vi ofte sammenlignes med og som har vært gjennom en strukturendring de siste
årene.

6.0 Alternativer
Alternativ 2
Spørsmål: Kan ungd.skolene automatisk brukes som barneskoler?
Svar: Det er lagt inn noen mill. til omgjøring av ungdomsskolene til å bli en rene barneskoler.
Spørsmål: Kan noen skoler få for mye areal i enkelte forslag.
Svar: Det kan eventuelt bli aktuelt å se på kretsgrenser også.
Alternativ – alternativ 3
Alternativ Garnes til Vinne går ut.

Fra FAU ved VØU : Hva gagner det oss på VØU om strukturen endres? Vil det gi et bedre skoletilbud
for elevene hos oss?
Svar:

En må ha fokus på hvilket handlingsrom kommunen totalt skal ha framover.

Rådmannen kan ikke nå si hva som skal brukes på skole framover, selv om det spares
penger. Dette vil uansett bli et politisk valg.
Fremdriftsplan bør med – den bør vurderes av rådmannen.
Er det noen som savner flere alternativ? Nei
Flere av de som har vært med i referansegruppa sier de synes det har vært bra å være med å kunne
komme med innspill underveis.
Leder av KFUV gir tilbakemelding på at hun har hatt problem med at rådmannen ikke har ønsket
og/eller tatt seg tid til en ekstern utredning av samfunnsdelen og ønsker dette referatført.
Referansegruppa takkes for innspillene og deltagelsen. Høringsdokumentet vil være rådmannens
tekst og hele og fulle ansvar, og deltagere i referansegruppen har ikke ansvar for den endelige
teksten i høringsdokumentet. Referatene fra de 3 møtene med referansegruppen legges ved som
vedlegg til høringsdokumentet.
Når høringsperioden er avsluttet, er det rådmannen som legger fram sak for kommunestyret.

Ref. Trude H

