Leksdal Velforening

Leksdal 24.04.17

Verdal Kommune
Johannes Bruns gate 8
7650 Verdal

Høring skolestruktur og skolekretsgrenser.
I høringsdokumentet ; Vurdering av skolestruktur og ny forskrift til skolekretsgrenser i Verdal
kommune, foreslås Leksdal skole nedlagt i alle alternativene.
Vi ser at elevene ved Leksdal skole vurderes flyttet til a) Stiklestad, b) Vuku, c) Verdalsøra. I tillegg, vil
en eventuell nedleggelse av Leksdal, med dertil endring av skolestrukturen, ha mye å si for hvor
Leksdalelevene skal gå på ungdomsskole.
Vi i Leksdal Velforening ønsker å belyser to element i dette høringssvaret.
1. Skoleskyss.
2. Hva mister Verdal Kommune ved en eventuell nedleggelse av Leksdal skole.
Skoleskyss.
I kapittel 2.5, som omhandler skoleskyss, vises det til fylkeskommunens veileder til skyssreglement,
hvor det opereres med en selvpålagt norm for maksimalt anbefalt reisetid.
Vi har sett på hva de ovennevnte alternativene vil ha å si for elevene ved Leksdal skole.
Denne beregningen er gjort gjennom gulesider.no, det er ikke tatt høyde for vinterføre, ventetid eller
gangtid:
-

Elevene ved Leksdal flyttes til Stiklestad: Hvis bussruten starter ved Aksnesberget nord i
Leksdal, kjører fylkesveien 759, opp Sendesvegen om Fikseveien, Åsavegen, Musemsvegen
og til Stiklestad skole må man regne en kjørerute på 23,8km, ca. 25 min uten stopp, hvis man
regner 1 min. pr. stopp med ca. 22 stopp blir faktisk kjøretid 47 minutter til Stiklestad. Hvis
elevene bosatt i Marka skal ha busskyss må man regne med 6km og 11 minutter i tillegg.
Samlet tid blir da 58 minutter.

-

Elevene ved Leksdal flyttes til Vuku oppvekstsenter: Skal elevene kjøre den forespeilete ruten
til Vuku oppvekstsenter blir det 34,6km, ca. 36 min. uten stopp, med stopp blir den faktiske
kjøretiden 58 minutter. Hvis elevene bosatt i Marka skal ha busskyss må man regne med 6km
og 11 minutter i tillegg. Samlet tid blir da 69 minutter.

-

Elevene ved Leksdal flyttes til Verdalsøra barneskole: Skal elevene kjøre den forespeilete
ruten til Verdalsøra barneskole blir det 29,3km, ca. 32 min uten stopp, med stopp blir den
faktiske kjøretiden 54 minutter. Hvis elevene bosatt i Marka skal ha busskyss må man regne
med 6km og 11 minutter i tillegg. Samlet tid blir da 65 minutter.

-

Alle de tre alternativene overstiger anbefalt reisetid for 1.-3. klasse
To av alternativene overstiger anbefalt reisetid for 4.-6. klasse

-

Vi stiller oss tvilende til at det er til barns beste å sitte på buss i 116-, 138-, eller 130
minutter, 190 dager i året.
Det blir liten tid til lek, fritid og fritidsaktiviteter, da med fokus på folkehelsen og allerede
mye stillesitting blant dagens barn og unge. Og om det kan være i strid med
barnekonvensjonen.

Hva kan Verdal kommune miste ved å legge ned Leksdal skole?
Leksdal er pr i dag ei aktiv bygd der mye skjer både for store og små. Ved å legge ned skolen blir
første steg tatt i forhold til å bygge ned bygda vår


Bygda vil bli mindre interessant å flytte til for barnefamilier i Verdal som ønsker å bosette seg
på bygda, og for de som ønsker å flytte til Verdal.
-Mange ønsker at barna skal gå på en oversiktlig skole med et rikt nærmiljø som lett kan
benyttes til spennende turer og lærerike utflukter. Fra skolen vår er det gåavstand til fine
akebakker, skogsområder, Lundselva og Leksdalsvatnet. På vinteren kjører idrettslaget opp
skiløyper i skolens nærområde. Ressursene som finnes i området rundt skolen og skolens
størrelse kan påvirke bostedsvalg. For mange barnefamilier vil dessverre ikke Leksdal være et
ønskelig boalternativ hvis bygda blir uten skole.
-Når skolen blir lagt ned i ei bygd vil mange av barnas aktiviteter på ettermiddagstid bli flyttet
til det stedet der barna går på skole. For barnefamilier vil det bety lengre avstand til barnas
venner og fritidsaktiviteter.
-Mange som bor i Leksdal i jobber på Steinkjer. Kjøretida mellom Leksdal og Steinkjer er på
under en halvtime. I det nye fylket blir Steinkjer den største byen etter Trondheimsregionen,
det vil si at det blir flere jobber på Steinkjer Med en skole i bygda vil Leksdal være et vurdert
boområde for de som får jobb på Steinkjer og vil bo landlig. Mister vi skolen vil derimot det
motsatte skje. Samtidig ligger Leksdal i en halvtimes pendlerradius til 4 kommuner, Verdal,
Levanger, Steinkjer og Inderøy. Dette gir mulighet for å få arbeid innenfor de aller fleste
sektorer.



Vi er redd at det aktive dugnadsmiljøet og engasjementet i bygda vil bli preget av
skolenedleggelsen. Dette vet vi har skjedd i bygder som har mistet skolen sin.
Vi vil anmode om at Verdal kommune i stedet for å planlegge skolenedleggelse verdsetter
bygda og løfter den frem som en av kvalitetene til Verdal kommune!!!!!
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Vedlagt:
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