Høringsinnspill til skolestruktursaken
Først vil vi fortelle litt om våre egne meninger om skolen vår. Vi synes at skolen vår holder god
kvalitet, og vi har ikke noe ønske om å bli lagt ned. Vi opplever at elevene våre får et godt
læringsutbytte hos oss, og at de skårer høyt på trivsel på elevundersøkelsen. Skolebygningen vår
fungerer bra. Elevtallet på Garnes er forventet å øke fremover, og det håper vi blir tatt med i
betraktningen. Elevtallsprognosene tilsier en økning på 33,3% frem til 2021.
Trygghet er viktig for oss på Garnes. Vi mener at når vi er så få som vi er, har vi en unik mulighet
til å skape trygghet for elevene våre. Elevene våre kjenner alle lærerne på skolen godt, og vi
mener at de tør å spørre om hjelp til det som måtte plage dem. Vi opplever at vi har god
oversikt over alle elevene våre, noe som gjør at vi kan fange opp ting tidlig. Vi er opptatt av å se
alle elevene våre. Elevene våre er ikke «mine og dine», de er våre. Det er også enkelt å få ordna
opp i «småting», fordi vi er tett på både elevene og hverandre. Det ser vi på som en stor styrke
med småskoler.
Skolen og barnehagen er livsnerva i bygda. En nedleggelse kan få alvorlige konsekvenser for
bygda. Skolen er samlende og et viktig treffpunkt. Dersom skolen forsvinner, er det nærliggende
å tro at foreldrene blir opptatt med å følge opp barnas fritidsaktiviteter og skolegang på den nye
skolen. Dette vil kunne føre til mindre tid til å engasjere seg for bygda si. Muligheten for at
idrettslaget forsvinner fordi barna ønsker å være med på idrett sammen med klassekameratene
sine er til stede. Med verken FAU eller idrettslag til å arrangere ting for bygda kan det bli lite
som skjer. Dersom Verdal kommune ønsker bosetning utenfor sentrum, bør en legge til rette for
at bygdene skal være levende.
Avstandsaspektet er også viktig. For de elevene som bor lengst unna skolen, vil det bety mye
mer tid tilbrakt i buss. Det er viktig å ha med i regnestykket at bussene vil måtte kjøre innom
ulike steder på veien, og at stopptid må regnes med. Vi tror ikke de tidsutregningene som er
gjort er helt reelle. En lang skolevei vil kunne påvirke elevenes læring negativt. De må stå opp
tidligere, og sitte lengre på bussen før de er klare for å starte skoledagen. Dette vil kunne gjøre
at de er mindre opplagte. Når elevene må sitte på buss opp mot to timer hver dag, fratar vi dem
fritid, tid som kunne blitt brukt på fritidsaktiviteter og leking. Selv om vi holder oss innafor det
som er lovlig – er det virkelig til barnas beste å dra det så langt som mulig?
For enkelte elever er det hensiktsmessig å gå på en liten skole. Dette kan for eksempel være
elever som har et ekstra behov for trygghet og oversiktlighet. Vi ønsker at dette skal være et
valg foreldrene kan ta. Det finnes foreldre som velger å flytte ut i grendene for at barna deres
skal ha mulighet til å gå på små skoler. Verdal kommune bør sørge for å fortsatt tilby denne
muligheten i fremtiden.
Vi ønsker som personale å ha mulighet til å arbeide på en liten skole. Det er på ingen måte en
enklere jobb enn å arbeide på en stor skole, vi har mange av de samme utfordringene, og selv
om vi har færre elever, har vi som oftest minst to klassetrinn i klasserommet samtidig, noe som

fører til mer planlegging. Men selv om det ikke er enklere, så er det et valg vi gjerne vil ha
muligheten til å ta.
Vi håper at skolen vår får bestå. Dersom det likevel skulle bli strukturendringer som innebærer
nedlegging av oss, har vi noen punkt vi mener må ivaretas. På vegne av elevene ønsker vi at de i
så fall blir flyttet til Vuku, og ikke til Vinne. Det er Vuku som er det naturlige for elevene fra
Garnes. Der er de med på fotball og korps, og der går eldre søsken på ungdomsskolen. Bygdene
har også ellers tettere samarbeid til Vuku enn ned til Vinne. Det andre er at eventuelle
endringer ikke må skje før høsten 2018. For å få til en god prosess trenger vi tid på å forberede
elevene, og vi trenger tid til å forberede oss selv. Elevene trenger tryggheten i å vite hvordan
skolehverdagen deres blir en stund i forveien. De må få mulighet til å besøke den nye skolen, og
møte nye klassekamerater og nye lærere før de skal begynne der. Lærerne må også få
muligheten til å samkjøres som nytt personale.
Et siste ønske fra oss er at vi etter denne prosessen får ro rundt skolestrukturen. Å igjen og igjen
måtte kjempe for skolen sin føles utrygt, og lite forutsigbart. Det er ikke en god situasjon
hverken for oss eller for elevene våre.
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