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Høringsuttalelse
Referansenummer: G4F3KI

Registrert dato: 09.08.2022 14:23:11

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

Chatrine
Etternavn

Hallem
Adresse

øvre helgesmark 17
Postnummer

7716
Poststed

STEINKJER
Telefon

+4794162515
E-post

Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

971449411
Foretak/lag/forening

VÅLEN BARNEHAGE SA
Adresse

Nordvegen 885
Postnummer

7718
Poststed

steinkjer
Telefon

46972233
Telefaks

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

Steinkjer 2025 - høring
Dato på kommunens høringsbrev

Saksnr./ref.nr.

2022/4298
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Uttalelse til saken

Ogndal er ei bygd som strekker seg hele 4mil oppover dalen. I denne strekningen finner vi et bredt utvalg av lag og
foreninger som driver aktivt for å gi barna gode opplevelser, føle tilhørighet og samhold i bygda si. Bygda byr også
på to barnehager og midt i smørøye ligger Ogndal skole. Tilhørighet og samhold er noe som verdsettes høyt for
folk som bor på bygda. Gleden av å komme «hjem» som voksen etter å ha vært på flyttefot, det å ta imot gamle
kjente som flytter hjem og ikke minst, nye tilflyttere som kanskje ikke har noen relasjoner til bygda fra før. Disse tror
vi det blir lengre imellom hvis Ogndal skole blir lagt ned.
Pr. dags dato er det 5 hus om ligger til salgs i den øvre delen av bygda, og vi i Vålen barnehage håper selvfølgelig
at det flytter hit familier i etableringsfasen som ønsker å ha barna sine i vår barnehage. Om skolen som er en viktig
del av bygda forsvinner, er vi redde for at disse husene står tomme om noen år. Og dette ser skummelt ut for
barnehagens fremtid.
For barnehagen sin del er det veldig viktig at barna blir kjent på skolen før de starter, bygger relasjoner med både
faddere, lærere og ikke minst klassekameratene som går på røysing barnehage. Vi har et samarbeid som er under
videre utvikling for å sikre at overgangen skal bli så god som mulig og at vi her en god dialog med skolen for å se at
barnas behov blir ivaretatt fra første stund. Det er nettopp dette som gjør bygdeskolene så unike, nemlig
muligheten for å få til et tett samarbeid og blir kjent med nærmiljøet sitt på et helt annet nivå enn det vi ser er mulig
på større skoler som tar inn barn fra mange forskjellige barnehager. Dette har jeg sett i praksis, at «enkeltbarnet»
ofte kan forsvinne litt i mengden.
Når vi snakker om nærmiljøet har også lokale aktører en viktig rolle inn i skolen. Elevene får bli med på
hageprosjekt med dyrking av grønnsaker, dra på gårdbesøk der de opplever slakting og foredling av kjøtt og til
høsten skal hele skolen på rypetoppen. Og når man veier økonomi opp mot disse opplevelsene og
læringsarenaene for elevene, kommer kanskje dette høyest opp på lista.
Vi ber dere å se litt bort i fra budsjettet og lete frem de verdiene og deres gode barndomsminner med å vokse opp i
bygdabarnehagene og på bygdaskolene og lar det få litt tyngde når dere nå skal avgjøre fremtiden til Ogndal skole,
og bygda generelt. Vi må forhindre at lekeplassene blir gjengrodd, fremtidige nedleggelser på barnehager og lag og
foreninger som sakte, men sikkert vil vaskes bort.
La det forbli et fritt skolevalg for foreldrene med det utvalget som finnes i dag og la bygda vokse videre på det vi
allerede har slik at Ogndal kan utvikles videre og fortsette å være den trygge og gode holdeplassen for barna våre.
La ogndal skole få stå!


