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Uttalelse fra Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) Verdalsøra
barneskole
Foreldrenes arbeidsutvalg ved Verdalsøra barneskole ønsker å komme med en uttalelse om hvilke
faktorer vi mener bør vektlegges når utformingen av skolen skal besluttes.
Foreldrenes arbeidsutvalg mener kommunestyret må vedta rådmannens alternativ 1 for alternative
utbyggingsmodeller for Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og
svømmehall.
Det viktigste i denne sammenhengen må være at kommunen må bygge en skole for framtida, en skole
som gjør Verdal og Verdalsøra attraktiv. Unge folk med barn som går i småskolen, eller de som
kommer flyttende til Verdal, må føle at den skolen kommunen da kan tilby dem i sentrumsområdene
er av de beste! Slike argumenter vektlegges når unge bestemmer seg for om de skal flytte til Verdal.
Viktig i denne sammenhengen er også at kommunen har en uttalt politikk på at en ønsker tilflytting til
Verdal. Det er naturlig å tro at mange av innflytterne vil bosette seg i eller i nærheten av sentrum.
Dette betyr at skolen må bygges slik, og av en slik størrelse, at den kan bidra til å oppnå den ønskede
utviklingen for Verdal sentrum i åra framover, for ikke å snakke om de neste 50 åra! Vi må tørre å
bygge en framtidsrettet skole, en bra skole, med areal som kan takle år med ”topper av elever”. For det
vet vi av erfaring fra tidligere år at slike topper oppstår med jevne mellomrom.
La oss da heller bygge en skole som vi ikke trenger å være redd for skal bli overfylt med en gang, men
heller at vi har litt ekstra plass når det trengs.
Dersom det skal gjennomføres endringer, ønsker vi at følgende momenter vektlegges:
- En sentrumsskole bør bygges for nærliggende områder med tanke fortetting av innbyggere, og
dermed stor sjanse for økt antall elever.
- Vi ønsker at det bygges et skolebygg som gjør det attraktivt å flytte til Verdal, og dermed må
bygget være stort nok til å ta imot de som ønsker å gå der.
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