Høringsuttalelse fra FAU ved Verdalsøra
ungdomsskole
Vurdering av skolestruktur og forskrift til nye skolekretsgrenser i Verdal kommune
Innledningsvis ønsker FAU ved Verdalsøra ungdomsskole å anerkjenne utkastet som
kommunen, med John Olav Larsen i spissen, har utarbeidet. Vi ser at det er gjort en stor
jobb, og at dette må ha vært et krevende arbeid. Vi tar ikke direkte stilling til de ulike
alternativene som skisseres, men ønsker å uttale følgende:
Det synes å være for lite ressurser tilgjengelig for elevene våre ved Verdalsøra ungdomsskole
i dag, for å dekke de behov som fins, for å gi alle elever et godt nok opplæringstilbud. Dette
vekker stor bekymring hos oss foreldre. Allerede i dag opplever vi mangel på vikarbruk ved
sykdom, store elevgrupper, store spes.ped-grupper og lite ressurser til delingstimer og andre
tiltak innenfor det ordinære tilbudet. Vi ønsker større muligheter for å gjøre skoledagene
fleksible, og gi lærerne handlingsrom til å finne gode løsninger for flere elever.
Som foreldre for elever på Verdalsøra ungdomsskole, tar vi ikke stilling til hvilke skoler vi skal
ha i kommunen, men vil i denne uttalelsen fokusere på hvilken skole vi skal ha i Verdal. Vi vil
ha et fokus på kvaliteten i klasserommene.
Vi ønsker et likeverdighet opplæringstilbud for alle elever i Verdal, uavhengig av skole. Vi
ønsker kvalitet i alle klasserom. Dette innebærer blant annet:
-

ressurser til deling av store klasser i enkelte fag, slik at elevene får en tilpasset
undervisning, også på Verdalsøra ungdomsskole

-

ressurser til tiltak som kan bedre læringsmiljøet i klassene

-

at det settes inn utdanna vikarer når læreren er borte

-

et kontinuerlig fokus på et positivt elevsyn, også når eleven utfordrer oss voksne

-

at elever som har rett på spesialundervisning får et godt faglig, inkluderende og
likeverdig tilbud

-

at det drives et godt utviklingsarbeid ved alle skoler i kommunen

-

at det satses på faglig refleksjon, videre- og etterutdanning for ansatte i skolen, og
støtte til nyansatte ved skolen

Dersom kommunen vedtar nedleggelser og sammenslåinger av enkelte skoler, ønsker vi å
understreke betydningen av:
-

at det ikke legges opp til for store klasser

-

at en sikrer kompetansen som i dag eksisterer ved alle skoler, og tar vare på
personaler og arbeidsmiljø

-

At det jobbes godt med berørte elevmiljø, både de elevene som eventuelt må flytte
skole, og der klassene blir større fordi elever kommer flyttende. Det må settes inn
trivselstiltak, og tiltak som forebygger mobbing og utestengelse. Det må jobbes
spesifikt for å skape nye VI-følelser på eventuelt nye og utvidete skoler, både blant
voksne og barn.

-

Hvis det skal bygges en stor og ny ungdomsskole foreslår vi at det bygges en felles
ungdomsskole ved Verdal videregående, og at helsebygget bygges der Ørmelen skole
står i dag. Det gir også flere muligheter for utvikling av Verdal videregående fram i
tid.

-

FAU er kritisk til størrelsen på en evt. Barneskole hvis Ørmelen og Verdalsøra B
sammenslås og lokaliseres på Verdalsøra.

Vi er opptatt av å sikre at innsparte midler holdes i oppvekstsektoren og skolesektoren, at en
omstrukturering ikke kun fører til en nedbygging av verdalsskolen
Kommunen bes om å se kritisk på ressursbruken også innen den administrative siden, og på
stillinger som ikke er lovpålagt.
Vi ønsker at det bygges for kvalitet i framtidens skole. Vi ønsker også at det tidfestes når de
ulike foreslåtte endringene evt. skal tre i kraft.

FAU ved Verdalsøra ungdomsskole

