Stiklestad 25. 04. 2017

Høringsinnspill fra Stiklestad FAU og SU
Stiklestad FAU hadde møte den 6. februar ved Stiklestad skole, og ble enige om følgende innspill til
prosessen.
Vi synes det er viktig at det tenkes helhetlig og langsiktig i denne saken. Det som nå bestemmes, bør
stå seg for fremtiden, kanskje 30-40 år frem i tid. Det må tas høyde for elevtallsutvikling.
Vi vil at hovedfokuset skal være barnas beste, og det beste er at de har en skole her på Stiklestad.
Dette er ei bygd i utvikling. Mange har valgt å bosette seg her, på grunn av at de vil ha Stiklestad som
nærskole. Stiklestad skole er kjent for å være en god skole, og flere har derfor valgt å flytte til
Stiklestad. På skolen skapes det mange gode relasjoner, som stimulerer til et lærende og trygt miljø.
Også eldre barn trenger denne tryggheten i større eller mindre grad, og det er noe vi ser utfordringer
med, dersom f.eks. alle ungdomsskoleelevene samles i en stor skole.
Stiklestad er ei grend i utvikling, og Stiklestad-området har hatt stor tilflytting over tid på grunn av
mye nybygging og et generasjonsskifte. Hovedtyngden av elever kommer fra Forbregd-Lein, Lein og
Hallem, men resten av området er også et attraktivt bosettingsområde. Det er sentrumsnært, men
samtidig landlig. Det er viktig for Verdal som bygd at ikke alt lokaliseres til sentrum, men at man
skaper bolyst i alle deler av bygda.
De siste 5-10 årene har skolen hatt 10-15 flere elever enn hva som har vært prognosene. Skolen har
gått fra å ha en klasse pr. trinn til å bli en skole med to paralleller på de fleste trinn. Bygningsteknisk
har bygningsmassen på skolen fått mange anmerkinger, og det er trangt om plassen. Den maksimale
kapasiteten når er i dag sprengt, og ved skolestart høsten 2017 mangler skolen ett klasserom. Vi
ønsker for framtiden en skole med sunt inneklima og et trygt utemiljø som stimulerer til læring og
lek.
Trafikksituasjonen ved skolen er ikke bra. Det oppstår daglig farlige sitasjoner når buss og foreldre
avleverer og henter barn. Det må tenkes langsiktig og helhetlig i forhold til trafikkavvikling og
tilkomst.
Dagens skole ligger i gangavstand for de aller fleste elevene, det synes vi er viktig i et miljø og
helsemessig perspektiv. Hvis elever må skysses til og fra skolen, mister de verdifull tid til lek og
utfoldelse. Vi mener at SFO-tilbudet ikke blir et reelt tilbud, om foresatte må kjøre langt for å bringe
og hente barna der.
Lag og foreninger i området vil bli påvirket i stor grad dersom skolen blir lagt ned. Elevene vil da søke
til andre idrettslag. SIL samarbeider tett med skole, da både i form av samarbeid om bruk av
anleggene, samt at dugnadsånden er stor hos de foresatte. Idrettslaget følger resten av området, og
er også i utvikling. Barna i området er aktive brukere av aktivitetene som idrettslaget tilbyr.
Vi tror færre barn hadde vært fysisk aktive om de ikke hadde kjent tilhørighet til idrettslaget i
kretsen.

Den historiske arven, med nærhet til slagstedet 1030, er et viktig moment. Skolen har et veldig godt
samarbeid med Stiklestad Nasjonale Kultursenter, både gjennom SFO og ellers gjennom skoleåret. Vi
vil gjerne at elevene skal få en identitet til det historiske stedet. Det lokale samholdet er en trygghet
for barn og foresatte.
Vi vil som sagt jobbe for barnas beste, og det beste for barna på Stiklestad, mener vi er å ha
Stiklestad skole som nærskole.

FAU og SU ved Stiklestad skole

