Høringsuttalelse til åpen høring- skolestruktur og skolekretsgrenser,
høringsfrist 26. april 2017.
Fra Bjartan samfunnshus, ved husstyret.

Når Rådmannens forslag i vurdering av skolestruktur og skolekretsgrenser i Verdal
kommune, i hovedsak innebærer nedleggelse av de små skolene på bygda, blir vi
som er bosatt på bygda bekymret for bygdas framtid.
Vår bygda- skole er Volden, og vi ser at et skoletilbud til bygdas innbyggere er den
viktigste forutsetning for at folk ønsker å bosette seg på, og bli boende på bygda.
Felles aktivitet og arrangement som foregår i skolens regi, foreldreutvalgets regi
og bygdefolkets regi foregår i og rundt skolen vår i bygda.
Ei bygd uten skole vil ikke være et attraktivt område å flytte til.
Vi vil ha levende bygder, og da er det en forutsetning at det er barn og
ungdommer bosatt på bygda.
Vi som driver samfunnshus på bygda ønsker å gi tilbud til alle bygdas innbyggere
på huset, uavhengig av alder. Hvor bygdefolket fra de er små blir vant til å «bruke
huset», gjennom at den aktiviteten som foregår der legges opp til å fenge ulike
aldersgrupper.
Det handler om å skape tilhørighet, identitet, være en del av et fellesskap og
skape felles opplevelser på en felles samlingsplass.
Dugnadsånden står sterkt i bygda vår, her drives i stor grad alt som skjer av
aktivitet ved hjelp av dugnad fra bygdas innbyggere. Skolen er det eneste
kommunale tilbud vi har. Og som vi ser, legges grunnlaget for all annen aktivitet
som skapes på bygda rundt skolen.
På bygdene skapes også tilbud som går lagt utover bygdas egne innbyggere.
For eksempel når Helgådal il- teaterlag i februar i år hadde ny- premiere med
Målsåspelet, ble dette realisert i et samarbeid med Bjartan samfunnhus. Hvor
omkring 1500 personer så forestillingen. Og dette ble drevet kun på dugnad, hvor
bygdefolkets innbyggere i alle aldre bidro. Nettopp på grunn av at det skaper
samhold, tilhørighet, fellesskap og gir gode inntekter til videre drift.

En skolenedleggelse vil ha store ringvirkninger for bygda som helhet. Vi trenger at
bygdesamfunn får fortsette å vokse og utvikle seg. Og vi er redd en
skolenedleggelse, på sikt vil være kroken på døra for samfunnshuset i bygda.
På vegne av Bjartan samfunnhus,
v/ leder i husstyret Hanne Berit Gomo Sellæg

