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Høringsuttalelse
Referansenummer: 56SJXG

Registrert dato: 14.08.2022 12:48:57

Innledning
Uttalelsen gis
¡ Personlig ¤ På vegne av foretak/lag/forening
Opplysninger om innsender
Fornavn

Inger Holde
Etternavn

Kjesbu
Adresse

Nordvegen 960
Postnummer

7718
Poststed

Steinkjer
Telefon

E-post

ingerhkjesbu@hotmail.no
Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

998859840
Foretak/lag/forening

Ogndal Bygdekvinnelag
Adresse

Postnummer

7718
Poststed

Steinkjer
Telefon

Telefaks

Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen
¡ Ja ¤ Nei
Navn på høringssaken

Steinkjer 2025
Dato på kommunens høringsbrev

Saksnr./ref.nr.

2022/4298
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Uttalelse til saken

Uttalelse om punkt 3. Oppvekst.
Scenario 2025 - nedleggelse av bl.a. Ogndal skole.
Bygdekvinnelagets hovedmål er å jobbe for levende bygder. I kommunedirektørens forslag om å legge ned flere
grendeskoler fremover føler vi behov for å gi innspill. Levende bygder skapes ikke ved å legge ned bærebjelken i et
lokalsamfunn som skolene er. Det er gjennom barnehage og skole folk i grendene blir kjent med hverandre og
danner grunnlaget for et godt sosialt miljø. Dette sosial miljøet danner grunnlag for den utviklingen som skjer i
bygda, som igjen skaper attraktive plasser å bosette seg. Når unge folk ønsker å flytte til eller tilbake til ei bygd er
det hos de fleste, skoletilbudet de ser etter, før de bestemmer seg for hvor de skal bo. Ønsker Steinkjer kommune
fremdeles å ha flotte, livskraftige bygder, må det bo folk der. Det kommer ikke av seg selv. Uten en langsiktig plan,
og ønske om at levende bygder skal være et satsingsområde for Steinkjer, mener vi kommunen blir lite attraktiv å
flytt til.
Bygdekvinnelaget har flere ganger hatt gode, lærerike samarbeidsprosjekt med Ogndal skole, hvor tradisjonsmat
hatt stått i sentrum. Bygdekvinnelaget har også bidratt økonomisk flere ganger. Vi ser på denne videreformidlingen
av kunnskap som et viktig bidrag til barn som voksner opp. Vi håper skolen fortsatt får bestå, og at det satset på
skole, slik at tilflytting skjer. Dette vil føre til flere skatteinntekter for kommunen. Tenk langsiktig  og gjør bygdene
attraktive.


