Høringsuttalelse vedrørende skolestruktur i Verdal kommune, fra Inndal IL
Inndalen er en bygd i vekst! Dette har vi som bor her sett lenge. Det er mange måter
å måle vekst på, men for oss som bor i Inndalen merkes det best ved at det igjen er
liv og røre i bygda.
Og dette skyldes barn, mange barn! Inndalen har en evne til å tiltrekke seg
småbarnsforeldre og par i etableringsfasen. Dette med flere barn i Inndalen viser
også rådmannens tall, som anslår en økning på 30 % i elevantall ved Garnes
oppvekstsenter frem til 2025. Dette er spesielt, og gjør Inndalen til noe unikt og
positivt.
Hva skyldes så denne veksten og interessen for nettopp Inndalen? Alle som bor i en
bygd vil selvfølgelig hevde at deres bygd er den beste, fineste og viktigste. Og det er
selvfølgelig Inndalen også! Men i tillegg er det en del andre faktorer som gjør at
Inndalen skiller seg ut. Inndalen er strategisk plassert med mellomriksvegen gjennom
bygda. Den store og langsiktige næringsaktiviteten langs fv72 sikrer en trygg, rask og
ikke minst moderne veg som gjør at reisetiden til sentrum, E6 og Sverige for den del,
oppleves som kort. Vegen ut i verden er kort! Dette gjør også at transport av varer og
tjenester inn til bygda er rimelig og effektivt.
Det har som beskrevet vært et generasjonsskifte i Inndalen. Eldre har flyttet til
sentrum, småbarnsfamilier har flyttet til Inndalen eller valgt å fortsette å bo her. Da
skal man med respekt, ta hensyn til menneskene som bor i bygda. Vi vil jo da også
med stor selvfølge at vårt oppvekstsenter fortsatt skal bestå. Det er jo selve
tyngdepunktet i bygda vår.
Idrettslaget har opparbeidet gode forhold i tilknytning til skolens uteområder, der
blant annet en lysløype rett utom døra og kunstgressbane som er veldig populær.
Skolen ligger i tilknytning til skogen, som har gapahuker som blir brukt i skolens regi
og også barnehagen er storbrukere av. Dette gir mange muligheter for uteaktiviteter
både i læring og på fritid. Og det er jo viden kjent at fysisk aktivitet hos barn er viktig
for læring og gir sunne barn. Og disse uteområdene er det jo Idrettslaget som
vedlikeholder slik at barna og resten av bygda kan bruke det sommer som vinter. Og
alt dette står også åpent for at de som bor i sentrumsnære strøk eller andre grender
kan komme å benytte seg av. For det er slik at Inndalen har respekt for ALLE, og alle
er velkommen hit. For det er lov å snu på flisa, slik at vi kan benytte oss av alt det
gode som vi allerede har i bygda. I stedet for at alt må flyttes og bygges på nytt i
sentrum.
Ved skolen er det også lite trafikk, slik at det blir sikre rammer rundt dette med
trafikksikkerhet til og fra skolen. Fylkes vei 72 er jo for mange år siden flyttet slik at
den ligger på lang avstand fra skolen. Mange barn som skal til og fra skolen, bor i
boligfeltet der også skolen ligger. De som bor såpass unna skolen, har skoleskyss
som ikke tar all verden med tid. Dette setter vi spørsmål til, da med tanke på at det
menes at barna skal skysses på lange avstander til og fra skolen ved ny

skolestruktur. Dette gir lange dager til barna som igjen går utover deres tid til fritid,
lek og hvile. Da vil dette også naturlig gå utover barnas vilje og evne til læring.
Selve bygget til Garnes Oppvekstsenter er i bra stand og det ble laget tilbygg i 1998
som består av grendehus. Her har vi en stor og fin gymsal med flotte toaletter og
garderober med dusjer og fint storkjøkken som skolen har full tilgang til og også alle
andre kan leie ved behov. Alt dette er godt vedlikeholdt av idrettslaget og bygdalaget
i bygda. I andre etasje av dette bygget ligger også barnehagen. Den er full av unger
som nevnt tidligere i dette innlegget, er et resultat av en bygd i stor vekst. Det å ha
barnehagen vegg i vegg med skolen, ser vi inndalinger på som en stor fordel og
trygghet for barna.
Garnes sin visjon er "trygghet og utvikling".
Med dette ber Inndal idrettslag de folkevalgte om å respektere oss på bygda slik at vi
kan fortsette å bo her og være stolt av å være ei grend i vekst i Verdal kommune.
Vi vil bestå, vi vil ha et oppvekstsenter og en framtid i Inndalen!
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