Høringsuttalelse fra FAU ved Ness oppvekstsenter.
Opplæringsloven paragraf 8.1 sier at barn har rett til å gå på skole i sitt nærmiljø. Ness
Oppvekstsenter er skolen i vårt nærmiljø.

Vi føler trygghet med skolen vår
FAU ved Ness oppvekstsenter mener at en liten skole er gjennomsiktig og at det er enklere å
blir sett av voksenpersoner i skoledagen. Dette gjør at barn føler seg trygge og det er lettere å
fange opp hendelser som oppstår. Noen i foreldregruppen har bevisst valgt å flytte til en
mindre skole fra en stor skole, på grunn av større trygghet og følelsen av å bli sett på en liten
skole. Ved en liten skole som Ness er det en trygghet for foreldre og barn at alle kjenner alle.
Vi leser av kommunens dokumenter at elevantallet i Verdal går ned i de fem første årene som
kommer, men i denne 5års -perioden ser vi at elevantallet ved Ness vil holde seg stabilt.
Vi i Ness ser det som en fordel at barnehage, skole og SFO er på samme sted, da det letter
overgangen fra barnehage til skole. Overgangen blir trygg, barna kjenner elever og lærere før
de begynner på skolen.
Vi ser også på SFO i Ness som et godt sted for barna å være etter skoletid, da de har en god
aktivitetsplan, og har et godt psyko-sosialt miljø. Personalet i SFO er også med i skoledagen
noe som vi ser på som positivt.
Ness oppvekstsenter er godt i i gang med prosjektet «læring av næring» som er viktig for å
fremme entreprenørielle ferdigheter til barn og unge.
Ness oppvekstsenter har "gården" som pedagogisk ressurs, der alle 3. og 4. Klassinger har en
skoledag i uka på gården hos Anne Berit og Ole Einar Ness. De har nettopp vunnet Bjørn
Ness inspirasjonspris for at Anne Berit og Ole Einar er en av de største pådriverne for
prosjektet «Grønt flagg» i Nord-Trøndelag. Denne prisen får de for å gjøre en viktig innsats
for miljøarbeid. Skoledagen på gården har fokus på sunt kosthold, helse og fysisk aktivitet, og
da er skogen læringsrommet. Dette ses på som en berikelse for barna. Barn og foreldre i Ness
er svært takknemlige for denne muligheten, og vi kan med sikkerhet kalle denne dagen for
forebyggende arbeid, ettersom alle elever får føle mestring, uansett om det er god på teoretisk
eller praktisk tenkning/arbeid.

Skoleskyss og økt tid på reise til/fra skole
Barneombudet skriver at barns totale skyss tid skal være på max 45min. Vi ønsker at
skolebarna i Ness skal ha en trygg skolevei som ikke tar for mye av deres fritid og mulighet til
å gå eller sykle til skolen. Vi i FAU stiller oss spørrende om en lengre skolevei vil føre til

utrygge barn på buss og om det kan føre til mer mobbing da det er ingen voksenpersoner
tilstede ved skyss til eller fra skolen. Ifølge helsedirektoratet har fysisk aktivitet vist å ha
betydelig helsegevinst for barn og unge. Vi stiller også spørsmål til miljøhensynet med tanke
på det totale utslippet ved økt bruk av buss/taxi.

Bygda vår
Ness har et idrettslag med trim, friidrett, turn, ski og fotball. Turngruppa har utvidet sitt
medlemstall siste årene og har nå medlemmer fra Inndal og Vuku. Så og si alle elever ved
Ness oppvekstsenter er med på idrettslaget sine aktiviteter. Foreldrene i Ness er også klar på
at dugnadsånden er vi med på, for at barna våre skal få være med på fritidsaktiviteter i
hjembygda si.
En eventuell nedleggelse av Ness skole kan medføre at idrettslaget blir nedlagt og dette kan
igjen føre til økt trykk på idrettslag utenfor bygda, økt trykk på heimen i forhold til kjøring til
og fra fritidsaktiviteter.

Framtid
Vi ser at besparelsene for kommunen er små, i forhold til konsekvensene en nedleggelse av
Ness oppvekstsenter vil ha.
FAU mener at ved at det nå legges ut tomter i Lysthaugen, fører til sannsynligvis høyere
elevantall ved skolen i årene som kommer.
Vi i Ness håper at Verdal kommune blir en foregangskommune som velger å beholde
grendeskolene, i stedet for å sentralisere og heller verdsette de verdier levende bygder fører
med seg. Tenk på at gårdene en dag skal være attraktive å ta over for våre barn & barnebarn.
Vår høringsuttalelse på vegne av alle elever og foresatte i Ness: Vi vil beholde skolen vår og
bygda vår som den er i dag, også i årene som kommer!

Med vennlig hilsen FAU ved Ness oppvekstsenter, skole & barnehage.

