Innledning
Bakgrunn
Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i sak 119/19, pkt. 17 og 18, ble kommunedirektøren bedt
om å om å utarbeide en helhetlig vurdering av oppvekststrukturen i Verdal kommune. Oppfølging av
dette vedtaket ble behandlet i kommunestyret mandag 28. mars som sak 19/2022.

Kommunestyrets vedtak i PS 19/2022:
1. For å sikre en bærekraftig utvikling innenfor skolesektoren, bes kommunedirektøren fremme
egen politisk sak om nødvendige endringer i forskrift om skolekretsgrensene jf. Opplæringslovens §
8.1. Saken utredes med utgangspunkt i:
a. Garnes skole legges ned og elever flyttes over til Vuku skole.
b. Elevtallsutviklingen i Verdalsøra, Vinne, Stiklestad og Ørmelen skolekretser.
2. Oppdatert renoveringsbehov ved Ørmelen skole beskrives i egen politisk sak vår 2022.
3. Kommunestyret mener Verdal skal ha to ungdomsskoler. Dette betyr at både Vuku ungdomsskole
og Verdalsøra ungdomsskole skal bestå videre framover.
4. Garnes barnehage drives videre. Kommunedirektøren bes gå i dialog med bygdalag/idrettslag og
sette i gang prosess med tanke på å tilpasse bygningsmassen ved dagens oppvekstsenter til formål
som barnehage og grendehus. Framtidig eierskap av lokalene utredes som en del av prosessen.
5. Prosess for å bygge ny barnehage i Vinne krets startes våren 2022, og Prixtomta velges som
lokasjon. Kanutten og dagens Vinne barnehage slås sammen ved sluttført utbyggingsprosjekt og
inngår i ny Vinne barnehage. Det legges vekt på god brukermedvirkning fra barn, foreldre og ansatte.
Mål om innflytting høsten 2024. Oppdatert kapasitet– og kostnadsvurdering gjennomføres, og
Kanutten avd. Skogbrynet utredes for mulig videreføring, jmf. pkt. 1 i kommunestyrets vedtak sak
50/19. Det presiseres at mål og retningslinjer for utvikling av barnehage-anlegg, jmf. vedtak i utvalg
mennesker og livskvalitet i sak 18/21, utarbeides og legges til grunn i prosessen med ny barnehage i
Vinne.
6. Leksdal og Forbregd-Lein barnehager drives videre. Framtidig lokalisering av Leksdal barnehage
avklares i egen sak, jmf. pkt. 3 i kommunestyrets vedtak sak 50/19.
7. Vuku, Ørmelen, Maritvold og Reinsholm barnehager drives videre med dagens antall plasser. Innen
2025 utarbeides det en politisk sak om behovet for barnehage-plasser og framtidig
barnehagestruktur ut fra fødsels- og barnetallsutviklingen i kommunen.

Høringens begrensning
I denne høringen, som i denne omgang kun gjelder vedtakets punkt 1 a ovenfor, ber
kommunedirektøren om høringsinnspill fra foreldre, elever og andre, for å vurdere fordeler og
ulemper ved hvordan skolekretsgrensene best legges når Garnes skole avvikles. I skolestruktursaken i
2017 (kommunestyresak 56/17) ble det gjort et omfattende arbeid med å utrede videre
skolestrukturer, herunder også knyttet til Garnes skole.

Retningslinjer for saksbehandling
Ved endring av skolekretsgrenser er kommunen forpliktet til å utrede sakene etter gitte
saksbehandlingsregler. Utdanningsdirektoratet (Udir) har i et rundskriv datert 15/3-2012 presisert
saksbehandlingsreglene ved blant annet endring av skolekretsgrenser.
Behandlingen av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser Udir-2-2012
Hovedpoenget er at saken, selv om den ikke er enkeltvedtak, skal utredes forsvarlig, og at saken
sendes ut på høring. Spesielt de som blir direkte berørt er viktige så som foreldre og elever.

Høringsdokumentet
Høringsdokumentet er i samlet saksframstilling i kommunestyresak 19/2022. Kommunedirektøren
skal nå effektuere vedtaket i saken, og starter med en høring når det gjelder punkt 1 a:
1. For å sikre en bærekraftig utvikling innenfor skolesektoren, bes kommunedirektøren
fremme egen politisk sak om nødvendige endringer i forskrift om skolekretsgrensene jf.
Opplæringslovens § 8.1. Saken utredes med utgangspunkt i:
a. Garnes skole legges ned og elever flyttes over til Vuku skole.
I skolestruktursaken i 2017 kom det frem i høringen at foreldre og elever i Garnes følte tilhørighet
mest mot Vuku skole. I brev til Verdal kommune fra Garnes FAU i januar 2022, blir det informert om
at foreldregruppa i Garnes ikke er samlet om å ønske barna til Vuku skole ved en eventuell
nedleggelse av Garnes skole. Det er delte meninger i foreldregruppa. Noen ønsker å høre til kretsen
Vinne skole, og noen til Vuku barne– og ungdomsskole. Garnes FAU ønsket at synspunktene ble tatt
med i vurderingene i saken om helhetlig skolestruktur. Derfor valgte kommunedirektøren å ta hensyn
til dette i sin innstilling til vedtak. Kommunestyrets vedtak er tydelig på at elevene flyttes til Vuku.
Garnes FAU fremmet ønske om at foreldre med barn som kretser til Garnes skole, får sine ønsker
hørt når det kommer til hvilken skolekrets barna skal høre til, dersom Garnes skole blir nedlagt.
Til opplysning er det ikke anledning til å velge skole, når skolekretsgrensene er fastsatt. Søknad om å
bytte skole kan kun skje etter søknad og gitte kriterier.
I utgangspunktet vurderer kommunedirektøren dette gjøres ved å slå sammen Garnes skolekrets
med Vuku skolekrets. Her kan det være at mindre justeringer er ønskelig, og kommunedirektøren
ønsker innspill på dette.
Dagens skolekretsgrense for Garnes og Vuku er her avbildet i kart 2. Kart 1 er et oversiktskart over
alle kretsgrenser. Kart 2 er mer detaljbilde over grenser der det mest trolig kan være ønske om
endringer.
Detaljopplysninger kan gis ved henvendelse direkte til saksbehandler på e-post:
jeo@verdal.kommune.no
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Høringsspørsmål
Kommunedirektøren ønsker spesielt innspill og kommentarer på følgende:
Skyss og reisetid: Hvilke følger får endring av skolekretsgrense for elevene og unge med
tanke på skyss og reisetid.
2. Skolekretsgrense: I utgangspunktet vurderer kommunedirektøren dette gjøres ved å slå
sammen Garnes skolekrets med Vuku skolekrets. Her kan det være at andre justeringer er
ønskelig, og kommunedirektøren ønsker innspill på dette.
1.

Høringsparter
Foreldre og elever ved Garnes skole, foreldre og elever ved Vuku barneskole, foreldre Garnes
barnehage, samt FAU, KFUV og elevråd ved begge skoler. Fylkeskommunen og ATB er sentrale
høringsparter, spesielt med bakgrunn i skoleskyss.

Høringsfrist
Høringen er åpen, alle som ønsker kan svare opp innen fristen den 23/5-2022.
Høringssvar sende til:
Verdal kommune
Postmottak
Rådhusgata 2
7650 Verdal
Eller på e-post til: postmottak@verdal.kommune.no

Vedlegg:
Høringsdokument: Samlet saksframlegg kommunestyresak 19/22.
Eventuelle spørsmål om utfyllende opplysninger kan rettes til saksbehandler Joar Eklo på e-post:
jeo@verdal.kommune.no i høringsperioden.
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