Høringsuttalelse

Leksdal 20.04.2017

Viser til åpen høring datert 1/3-2017: Vurdering av skolestruktur og ny forskrift til skolekretsgrenser i
Verdal kommune

Rådmannens oppdrag
Rådmannen fikk i oppdrag fra kommunestyret å «…legge frem et nytt utbyggings- og
moderniseringprogram for bygningsmassen i oppvekstsektoren i forbindelse med utredning av
fremtidig oppvekststruktur…»
Foreldrerådet i Leksdal barnehage stiller seg negativ til at rådmannen har valgt å dele skolestruktur
fra barnehagestruktur. Vi frykter med dette at vilkårene for barnehagestrukturen allerede er lagt når
dette kommer opp som egen sak. Den skolestrukturen som nå blir bestemt vil bli sterkt innvirkende
barnehagestrukturen. Vi mener at rådmannen ikke har fulgt kommunestyrets vedtak da det bare er
deler av oppvekstsektorens bygningsmasse som blir vurdert i høringsdokumentet.
Verdal som attraktiv kommune å bo i, Leksdal som attraktiv bygd å bosette seg i
Nærhet til skole og barnehager skaper tilhørighet, bolyst og utviklingsmuligheter for en bygd.
Samarbeidet mellom skole og barnehage er viktig for trygghet og overgang til en ny hverdag for
skolestartere.
Ønsker Verdal kommune å ha bosetting og utvikling av sine bygder? Er der et ønske om å utnytte de
ressursene bygdene innehar? Da må det tilrettelegges for småbarnsfamilier med skole og barnehage.
Leksdal er en bygd med nærhet til Levanger, Verdal sentrum og ikke minst Steinkjer som
arbeidsplass. Mange småbarnsfamilier ønsker å bosette seg landlig, og samtidig ha arbeidsplassen sin
i en by. Steinkjer blir et viktig sentrum i det nye Trøndelag og Leksdal kan da bosette familier som kan
gi viktige skatteinntekter til Verdal kommune. Dette blir ikke like attraktivt dersom skole og evt.
barnehage flyttes bort fra arbeidsveien.
For dem som bor i Leksdal er det et bevisst valg. Det er stor rift om husene, og ønsket om å bo på
bygda er grunnleggende. For mange er derfor ikke alternativet å flytte til sentrum dersom skole og
barnehagene blir sentralisert, det kan da være nærliggende for mange å flytte ut av kommunen til
andre kommuner hvor nærhet til skole /barnehage, og det å bo på bygda ikke er motsetninger.
Prosessen
Foreldrerådet i Leksdal barnehage stiller seg kritisk til rådmannens tidsbruk i en så stor og viktig sak
skolestruktursaken er. Saken gjelder hverdagen til kommunens barn, og vi mener de fortjener en
grundigere behandling av sin skolefremtid enn de to månedene rådmannen har brukt på å arbeide
frem høringsdokumentet. Dokumentet oppfattes også av oss som mangelfullt spesielt med tanke på
effekten av skolestrukturendringene på lokalsamfunnet. Dette beskrives i høringsdokumentets
innledning som ett av fire langsiktige perspektiver som skal vektlegges, men vi oppfatter dette
perspektivet som nærmest utelatt i høringsdokumentet annet enn som en beskrivelse av dagens
lokalsamfunn.

Oppsummering
Foreldrerådet i Leksdal barnehage er bekymret for hva den til slutt vedtatte skolestruktur vil ha å si
for kommunens barnehager og våre barnehagebarns hverdag.
Vi mener høringsdokumentet bærer preg av hastverksarbeid og at det mangler viktige utredninger
med tanke på hva de foreslåtte endringene vil gjøre med Verdals bygdesamfunn, og hva dette videre
vil gjøre med Verdal som kommune. Dersom Verdal mister sine bygdeskoler vil dette være et stort
tilbakeskritt for kommunen både når det gjelder bolyst og tilflytting, og trolig også økonomisk.
Vi ønsker oss mangfold i oppvekstsektoren i Verdal kommune der det er plass for både små og store
skoler og barnehager, og at Verdal kommune aktivt jobber utenfor kommunen å vise til mangfoldet
vi har i vår kommune som et trekkplaster for nye innbyggere til både by og bygd.
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