Verdal Kommune 28.02.15
Verdal Kommune – høring av skolestrukturen
FAU ved Ørmelen skole stiller seg undrende til flere aspekter ved
høringsforslaget fra rådmannen. Det første som slår oss er adskillig
undring over at det tar kommunen noen måneder å ekspedere et
høringsbrev til de instanser en ber uttale seg, mens saken synes å haste
såpass at kommunen kun gir noen uker for frist på uttalelse, for deretter
å flytte fristen noen uker til. Det burde være rimelig klart for enhver at det
ikke er mulig for noen å sette seg inn i en slik omfattende sak og gi en
fundert uttalelse på så kort tid. I tillegg mener vi at den politiske ledelse
dreper den demokratiske prosessen ved å gå ut å frede skolestrukturen
bare dager etter forslaget er offentliggjort, noe som I flg dem selv har
ligget I valgprogrammet I lengre tid. Dette har skapt store frustrasjoner
og mye jobb for foreldre og utvalg, og det oppfattes som en lite ryddig
prosess. Vi mener også at foreldreutvalg/fau, lag og organisasjoner,
burde vært involvert I prosessen på et tidlig tidspunkt spesielt I fht
konsekvensutredninger, og den politiske ledelsen har nå mistet en stor
mulighet til å innhente verdifull informasjon I fht å etablere en god og
framtidsrettet skolestruktur.
Høringsforslaget
Når det gjelder forslaget registreres det med nysgjerrighet hvordan
kommunen kan gå frem med rapporten som er skrevet og mene at det er
bedre for kommunen at man legger ned små skolene og bygger større
skoler, da rapporten er bygget opp på tek10, men omhandler ikke hva
nedleggelser av skoler vil gjøre for bygdene, idretten etc. Det er ingen
hemmelighet at unge flytter oppover dalene våre, da mange ønsker
mindre skoler for sine barn, samt at boenheter er i rimelige klasser så
unge småbarnsfamilier har råd til å anskaffe seg bolig og bosette seg I
kommunen. Hva ønsker vi for vårt samfunn?
Ønsker vi tomme hus lengre opp i grendene? Eller idrettsbaner som blir
gjengrodd? Er det bedre at alle sammen flyttes mot sentrum? Hva
ønsker kommunen å oppnå med å sentralisere skolene bortsett fra
kortsiktig økonomiske besparelser? Det viktigste i en skole er kompetent
arbeidskraft og elever, for å sette det på spissen så kan man ha
skoletime i en arbeidsbrakke så lenge det er lærere som gjør jobben sin
og gir læring av kvalitet til barna våre. Men så var det satt på spissen og
barna skal så klart ha skoler som fungerer, men ikke på bekostning av
kvaliteten på læringen, ikke på reduksjon i ekstraundervisning, eller ved
å fjerne assistenter i timene.
Det å bygge store flotte skoler i Verdal er fint på papiret, men ikke om det
da må gå på bekostning av elevene, spesielt de som ikke har noen

mulighet til å klare skolegangen uten spesialhjelp. Og om dette skal gå
på bekostning av spesialundervisning så kommer ikke det til å bli noe
billigere alternativ for kommunen. Ved forskning så kan man se at barn
som ikke får dekt behovene sine ved skolen, blir raskt et «gråsone
barn», som igjen gjør at PPT, BUP og eventuelt barnevern må på banen
som igjen generer store kostnader. Dette kan igjen føre til at
vedkommende ikke kommer seg inn i arbeidslivet og de sosiale
kostandene igjen øker. Dette vil gi økonomiske utfordringer for
kommunen over lengre tid. «Henviser da til Nova rapport 03/08»
Vi stiller oss også spørrende til det økonomiske aspektet i denne saken,
da kommunen ikke har lagt ut grundigere dokumentasjon av utgiftene på
å bygge nye skoler, samt det å oppfylle barnas behov ved det å bytte til
en ny skole, ekstra undervisning og skyss.
Dernest ønsker vi å påpeke at dagens skoler trenger å utbedres, noen
skoler er det kritisk for. Henviser da til vår skole på Ørmelen og
avisinnlegget fra Stiklestad skole, samt tilstandsrapporten som er lagt ut i
det offentlige rom. Har kommunen en økonomisk plan for utbedring som
er nødvendige? Her mener vi at kommunen også burde involvert skolene
selv og foreldreutvalg I større grad, for å få mer og grundigere oversikt
over behovene. En plan for dette har vi ikke sett hverken før eller etter
skolestrukturen ble fredet I media.
Forslag til ny skolestruktur må ha en dypere analyse, før man skal gjøre
et vedtak på hvordan en ny struktur for skolene skal ta form. Der både
befolkning, idrettslag, lag/foreninger og samfunn generelt må tas hensyn
til og involveres på et tidligere tidspunkt. Rådmannen foreslår å legge
ned 3 småskoler. FAU ved Ørmelen mener det er altfor dårlig
dokumentasjon og grunnlag for å vurdere nedlegging av skoler I denne
rapporten og utredningen som er foretatt, og mener at før man I det hele
tatt kan vurdere dette må man utrede flere konsekvenser, spesielt I fht
hvordan det vil påvirke barna. Vi kan ikke se at det er foretatt noen
konsekvensanalyser I det hele tatt. Det er altså for mange hull i
rapporten til at man kan være trygg på at det er det rette for våre barn,
for det er og bør være barnas beste som skal telle her. Vi skjønner at det
er et økonimisk puslespill, men det er ingenting som er viktigere enn
barna, og hvilken start de får I livet. Og viser det seg slik at sammeslåing
og nedlegging er uungåelig I framtiden, må man ha gjort en grundigere
jobb på hvordan dette vil påvirke barna og lokalsamfunnet.
Når det gjelder tekniske utbedringer for gymsal og ny SFO ved Ørmelen

skole, forventer vi at dette starter opp snarest da dette allerede er
budsjettert og godkjent I 2014. Det er et enormt behov for disse
utbedringene ved Ørmelen skole, og den dårlige forfatningen pr I dag får
konsekvenser både for skolebarna, idretten og de sosiale mulighetene I
nærmiljøet. Det er nå slik vi ser det helt på grensa for hva som er
forsvarlig I fht barnas trygghet og helse.
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