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Av Mathea Nilsdotter Overrein, trebarnsmor og Ogndaling 

I 2012 ble Vålen skole nedlagt, og som resultat fikk vi en skole i bygda – Ogndal skole. Nå ti år etter 
står vi i fare for å miste denne også. Det føles urettferdig og provoserende at vi igjen skal måtte miste 
en så viktig institusjon som skolen er. Den er et samlepunkt for alle i bygda, og legger grunnlaget for 
våre lag og foreninger. Om skolen forsvinner vil det skape negative ringvirkninger for idrettslag, 
andre lag og foreninger og for bygdas samhold og identitet. 

I kommunedirektørens forslag er det nevnt at nedleggelsen av Vålen skole ikke har hatt noen negativ 
effekt på tilveksten. Men vi hadde jo fortsatt et skoletilbud etter denne avgjørelsen, så det har 
naturlig nok ikke hatt veldig stor påvirkning. I denne runden kan skoletilbudet forsvinne helt, og 
hvordan vil dette påvirke tilveksten?  

Da vi flyttet til Ogndal i 2018 var det å kunne bo landlig, men samtidig var nærhet til skole og 
barnehage en viktig faktor for hvor vi ønsket å bosette oss. Om vi hadde bosatt oss her uten et 
skoletilbud er heller tvilsomt. Hva vil andre tenke som har vurdert det samme? Vil det være attraktivt 
å flytte hit nå?  

Ogndal skole har i de siste årene blitt bygd på og uteområdet er i nyere tid blitt påkostet mye. Hva 
skjer med dette hvis skolen legges ned? Hvorfor investere i noe som ikke skal brukes? Det er også en 
pågående oppgradering i området rundt skolen i samråd med idrettslaget. Vi er heldige som har 
fordeler som liten skole. Skolen samarbeider aktivt med lokalmiljøet, og gir elevene muligheter til å 
lære mye nytt utenfor klasserommet. De har ukentlig uteskole, på tvers av klassetrinn. Nå i høst skal 
hele skolen til Rypetoppen i Meråker for å starte skoleåret og skape nye minner sammen – hvor 
heldige vi er! Skolen er med å gir elevene bredere innsikt og viktige verdier utenfor rammene av 
læreplanen.  

I forbindelse med idretten er vi så heldige å få dra til flere bygder i kommunen på fotballkvelder, 
cuper og friidrettsstevner for å nevne noe. Å se hvordan folk i bygdene samler seg for å bidra, å se 
hvordan den levende bygda er gir en glede og bekreftelse på hvorfor vi ønsket oss tilbake til nettopp 
dette. Uten skolen og dens samlende funksjon for en bygd frykter jeg at dette samholdet forsvinner. 
Vi ønsker å fylle sekken til våre barn med trygghet, gode verdier og en forståelse av hvor viktig og 
godt det er å jobbe sammen – noe jeg opplever en oppvekst på bygda gir.  

La hjertet i bygda fortsette å slå – la skolene bestå! 


