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Høringssvar skolestruktur og skolekretsgrenser
Vi er en familie på fire som bor i Vera, - gården vår ligger ca en km fra «veis ende». I vår famiile er det
to barn, ett på tre og ett på fem år. Disse to er de eneste barna i Vera pr. nå. Vi er i etableringsfasen
for å gjenoppta tradisjonelt landbruk, fordi vi ønsker å skape flere arbeidsplasser i bygda og har sett
for oss ei framtid i Vera.

Våre bekymringer for framtida dersom strukturendring som medfører
nedlegging av Volden skole blir en realitet
Lang skolevei etter veier med tidvis dårlig standard
Volden skole ligger i dag helt inntil skolekretsgrensen til Vuku skolekrets, - praktisk talt så langt vest
du kan komme. Når vi har valgt å bosette oss på Sveet, en gård som ligger nesten så langt øst du kan
komme, er Volden skoles beliggenhet allerede i dag på smertegrensa ifht hvor lang skolevei vi ønsker
våre barn skal ha.

Vil det fortsatt bo folk på nabogårdene våre?
I nær framtid står de andre to gårdene i Vera hvor det fortsatt drives tradisjonelt landbruk, overfor et
generasjonsskifte. Vi ønsker selvfølgelig at det skal komme småbarnsfamilier/ unge i etablererfasen å
bosette seg på nabogårdene våre. En nedleggelse av Volden skole vil etter vår mening ikke øke
sjansene for at dette skal skje.
Vera har de senere år hatt en dramatisk nedgang i folketall, og vi er redd denne trenden skal
fortsette om «nærskolen» vår blir nedlagt.

Blir Helgådalen en fraflyttet «spøkelsesdal»?
På samme måte som vi er avhengige av at familier etablerer seg i Vera, er Vera avhengig av at det bor
folk i Helgådalen. I Helgådalen vil våre barn etterhvert få tilbud om fritidsaktiviteter, og de vil ha
vennene sine her. Fellesskap med helgådalingene vil også være viktig for fremtidige veresbygg. En
eventuell nedlegging av Volden skole vil etter vår mening ikke gjøre Helgådalen mer attraktiv for
unge i etablererfasen.
Vi ser av Høringen at helgådalingene sier det er få ledige hus i Helgådalen, men med den planlagte
sentrumsnære leilighetsutbyggingen, ser vi ikke bort fra at også enkelte Helgådalinger kan ønske å
flytte til leilighet på øra, slik det har vært ved tidligere store utbygginger av leiligheter, og at det da
blir frigjort hus til f.eks. unge i etablererfasen, - at det blir et «generasjonsskifte» igjen.

Alternativ 2: Én ny ungdomsskole
Dersom alternativet om én, felles ungdomsskole for hele Verdal skulle bli en realitet, anser vi det
som «spiker’n i kista» for å kunne bo i Vera. Tidligere har elevene fra Vera vært forskånet fra

skolegang «på øra» før de har begynt på videregående skole, og da har samtlige måttet flytte på
hybel mer sentrumsnært. Vi ser ikke for oss at det er aktuelt med noen hybeltilværelse fra man
starter på 8. trinn i grunnskolen, så om dette alternativet blir en realitet...
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