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Høringskolestruktur
Saksbehandlingi VukuFAU
FAUved Vukuoppvekstsenterbehandlethøringsbrevetpå møte arrangert29.01.15.Pådette møtet
ble kopi av konsulentrapport utdelt. Rapporten, innstilling fra Rådmann (høringsbrevet), og
argumentasjonfor dette basertpå økonomiskekalkylerble gjennomgåttog diskutert. Underveisble
ulike synspunkterfra FAUmedlemmerog foreløpigeuttalelser fra foreldregrupperdrøftet. Det ble
på dette stadiumikke tatt stilling til om, eller hva,FAUVukuformelt skulleresponderepå høringen,
men bestemt at alle i FAU skulle fortsette å følge med på den bredere meningsutvekslingi
foreldregruppen,hvoretter vi planlaå arrangereet nytt møte for å konkretiserevår oppfølging.FAU
Vukuvar videre invitert til fakkeltogved Leksdalskoleonsdag4. februar. To representanterplanlaå
stille på dette. Grunnetavisoppslagi TAsammedaghvor (sitat "…FlertallskoalisjoneniVerdaldreper
heleskoledebatten– før denhar startet.") stilte vi imidlertid med kun en representant.Høringenvar
viderehovedsakfor møte i KFUV09.02.15,hvor VukuFAUdeltok med en representant.
Uttalelserfra politikere og tilbakemeldingtil KFUVfra LUFSgjorde at videre prosessi VukuFAUble
nedprioritert. VukuFAUhar med andreord ikkeinvitert til, eller arrangert,møte for foreldregruppen
vedoppvekstsenteret.Nytt møte i VukuFAUble arrangert11.03.15.Framøtereferat:
"Vuku FAUs representant i KFUV oppfattet at "gjengs mening" i KFUV var "… at
høringsprosessen
er uryddig/utydelig,og at flere sitter med en følelseav at "noe mangler".
Man besi høringsbrevuttale segom nedleggelser(kun)basertpå en teknisktilstandsanalyse
og noen tekno økonomiskekalkyler.Tilbakemeldingenfra LUFS(www.lufs.no; "Landslaget
for nærmiljøskolen")tydeliggjorde hva mange savnet; en konsekvensutredningsom går
lengre enn grunnlaget for høringen, og som er tydelig forankret i langtidsplaner.
Argumentasjonom at høringen skal være et grunnlag for en konsekvensutredninger
vanskelig å forstå, gitt at en svært tydelig innstilling allerede er fremlagt med store
implikasjonerlangt utover selve skolestrukturen.Den videre politiske prosessindikerer at
denne oppfatning også deles med kommunens politikere. KFUV ønsker derfor
oppmerksomhetpå det prosesstekniske,
for å sikreat fremtidige høringsprosesser
forbedres.
Videreønskesfremtidige inkluderendehøringervelkommen.LUFSanbefalteFAUå ikkesvare
på høringenda dette kan oppfattessomat mangodkjennerprosessen."
Rektor ved Vuku Oppvekstsenterformidlet at oppvekstsjef,rektorer og kommune oppriktig og
uansett,ønskertilbakemeldingerpå høringen.
Med bemerkningom at FAUVuku deler KFUVs oppfatningom uryddig prosessble det besluttet at
FAUbør sendeet svarpå høringen,somikke støtter høringsbrevetsforslagom nedleggelsereller tar
sidei "bygd mot by" motsetninger,men somkun oppsummererde momenter somer fremkommeti
FAUog den foreldregruppevi skalrepresentere.Dette brev ble forfattet i nytt møte arrangert15.03.
Torepresentanterfra FAUstiller viderei SU/SMU møte mandag(16.03).

Svarpå høringbasertpå momenter fremkommet i ovennevnteprosess
Medlemmerav VukuFAUhar forståelsefor behovfor nytenkningpå utnyttelseav skoler,gitt presset
økonomisksituasjonog reduksjonav stipulert barnetall.Noenhar uttrykt at et størrelæremiljø,hvor
manunngåreventuelleulempermed en fådelt skole,kunneværefordelaktig.
Engasjementetfra foreldregruppenved Vuku oppvekstsenterhar variert mellom grender,men har
unektelig, i gjennomsnitt, vært mindre enn i de grender hvor nærskoleni høringsbrevetforeslås
nedlagt.
Vuku FAU mener prosessenhar vært uryddig og har stor forståelse for engasjementetfra de
skolekretsersom,hvisgjennomført,ville mistesin nærskole.VukuFAUoppfatter at konsekvensenav
en eventuell gjennomføringkunne bli store. Verdal kommune kan ikke uten videre sammenlignes
med nabokommuner(som Levanger)da den er en vidstrakt kommune med to lange dalfører som
representerer store verdier og som det må tas (politisk) hensyn til. Avstandenfra øvre del av
dalførene(Veraog eksempelvisSul)ned til respektiveskoler,er fort "kroken på døra" for etablering
av barnefamilierlengstut fra sentrum.Med andreord kaninnstillingfra rådmannfort oppfattessom
en "raseringav grender", og så mye mer enn en skolestruktursak.Et utsagni høringsbrevetvekker
irritasjon:"Denøkte reisetiden/strekningenvurderesikkeå væreav vesentligbetydning".Selvfølgelig
har reisetidendet er snakkom, stor betydningfor enkeltelever.
I lys av konsekvenserfor enkelteleverog grenderoppfordrer vi til å lete grundigetter alternativene
og å gjennomføre grundig konsekvensvurderingfor alle alternativer, ikke bare basere seg på et
snevert tekno økonomisk blikk på bygningsmasser. Noen sitater/spørsmålsstillinger (fra
diskusjonene)knyttet til sentraleantagelserfor kalkylen:
"Tek10er ikkeet formelt krav."
"Hvamedytterligeretap avinnbyggere/barnnår/hvismindrebefolkningpå bygda?"
"Hvordanville kalkylensett ut hvisnoenskulleetablereen Montessori skole?"
På denne bakgrunn mener Vuku FAU å se at regnestykketikke er så enkelt som det fremstår i
rapporten.
Hvaer alternativenetil innstillingenfra rådmann;er det offentlig fattigdom og forfall? Et alternativtil
å reduserekostnaderer kort og langsiktigegrep for å øke inntektene, eventuelt omprioriteringer.
Dette er ogsåpolitiske vurderinger,men foreliggendehøringsbrevgir ingen indikasjonerpå hvilke
andre løsningersom er vurdert. Med andre ord: Det er ikke lett å uttale segom helhetennår vi kun
inviteres til å "kikke gjennom nøkkelhullet". Vi vil eksempelvistro at kun mindre økninger i
eiendomsskattville kunnekompenserefor den besparelsesomforeslås/beskrivesgjennomunderlag
for høringsbrev. Dette ender fort med spenning mellom "Dalisa vs. sentrale Ørabygg", da
eiendomsskatti større grad påvirker områdenehvor omsetningsverdipå bolig er høyest,men like
fullt bør det belyses.
Det er liten tvil om at en god og langsiktigløsningbør finnes gjennomen ambisjonom nærings og
befolkningsvekst,med tilhørende/resulterendeetableringer av barnefamilier – i hele kommunen.
Flere mener at Verdal kommune altfor lenge har fokusert på sentrumsnærbosetting og næringer
innenforindustriområdet,ikkehvasomskjer,eller burde skje,og utøvesutenfor dennesonen.Det er
bra man lykkes med det sentrumsnære, men det skal kanskje ikke all verden av ekstra
oppmerksomhetom andre verdier og næringer før etableringslystenutenfor sentrum øker og
skolene fylles og utnyttes ytterligere? Naturlig generasjonsskifterer det også verd å ha
oppmerksomhetpå.Garnesog Nessskolersom"hastig"foreslåsnedlagthar over de sisteår fått økte
elevtall.Ingenslikeaspektadresseresi grunnlagsdokumenterfor høringen.

Vuku FAU tror at befolkningstetthet i dalfører og bygder er en viktig kvalitet ved Verdal, og at
stimulansfor dette bør søkesi stedetfor skolenedleggelser
sommotvirker slikbolyst/ kvalitet.
VukuFAUfrykter rådmannensinnstilling,og utsettelsenav prosessenkan ha negativekonsekvenser
for vedlikehold av skoler som ansessom "nedleggingsobjekter",og for den usikkerhet sakenhar
skapthos berørt befolkning,spesielti grendeskolene.Det er viktig at kommunenspolitikere samler
seg om en langsiktigplan, for å oppnå sunn bygningsforvaltning,men ikke minst for innbyggere,
eleverog ansattemed tilknytning til skolene.VukuFAUtror og menerat en ny og tydeligereprosess
ville vært nyttig og at dennebør igangsettessåsnartsommulig.
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