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HØRINGSSVAR SKOLESTRUKTURSAKEN 2017
FRA FORELDRE I FORBREGD-LEIN BARNEHAGE

De aller fleste barna i Forbregd-Lein barnehage hører til i Stiklestad skolekrets. Vi ønsker derfor å uttale oss om
denne saken, selv om det ikke berører barnehagens drift og barnehagebarna direkte.
Barnehagen ligger sentralt i boligområdet Forbregd-Lein, der det også nå bygges mange nye boliger, og en kan
forvente mange nye barn i barnehagen, og elever til Stiklestad skole.
Det er viktig for både foreldre og barn i barnehagen med forutsigbarhet angående skole-situasjonen, det
gjelder både skole-kvalitet, læringsmiljø, skolebygg og kretsgrenser. Vi mener at det nå må tenkes langsiktig og
til barnas beste i denne prosessen rundt skolestrukturen i kommunen. Barnas beste og kvalitet på undervisning
må være hovedfokus når beslutninger skal tas.
Som nevnt er veldig mange av barna i barnehagen hjemmehørende i Forbregd-Lein boligfelt, og har
gangavstand til skolen. Det vil medføre en mer stillesittende hverdag for barna om de kjøres til Vuku eller til
Verdalsøra.
Det har gjennom mange år vært et svært godt samarbeid mellom Forbregd-Lein Barnehage og Stiklestad skole i
forbindelse med forberedelser til skolestart. Dette er veldig nyttig for de kommende elevene, og gjør dem godt
rustet til skolestart. Slik vi forstår det mener skolen at dette gode samarbeidet er positivt for miljøet og læring
når barna starter på skolen. Dette opplever vi som foreldre veldig verdifullt, og det er en trygghet når vi sender
barna videre til skolen.
Vi ønsker at barna våre ved skolestart møtes av en skole der både det fysiske miljøet og
undervisningskvaliteten er bra. Slik vi forstår det har Stiklestad skole i mange år hatt utfordringer angående
innemiljø og plass til undervisning, og det er nødvendig med en oppgradering. Vi ønsker ikke å ta stilling til
hvilken av de foreslåtte løsningene i høringen som er best for kommunen som helhet, men ønsker at Stiklestad
skole skal bestå, enten der den er i dag, med nødvendige oppgraderinger, eller i et nybygg.
Mvh,
Annbjørg Nernæs
Leder SU, Forbregd-Lein Barnehage

