Høringsuttalelse fra FAU Mosvik
Det vises til høringsdokument – Framtidig skole og barnehagestruktur i Inderøy.
FAU Mosvik sin hovedkonklusjon er alternativ 3 vedrørende fremtidig skolestruktur. Det betyr at Mosvik
skole videreføres og skolen tilføres elever fra Utøy krets. Under den forutsetning går vi også inn for at
barnehagedriften i Mosvik avvikles og primærbarnehagen for Mosvik legges til barnehagen på Utøy.
Nærmere presiseringer og begrunnelser følger videre i dette høringsnotatet.
1 Svømmebasseng
Mosvik Skole har svømmebasseng, noe som også blir brukt av andre barneskoler i kommunen. I
høringsdokumentet er bassenget bare nevnt under alternativ 3, det eneste alternativet hvor Mosvik
skole består. På lik linje med annen opplæring er skolen forpliktet til å gi svømmeopplæring. Det er en
vesentlig svakhet ved høringsdokumentet at basseng ikke er drøftet generelt og ikke er tatt med i
kostnadsestimat ved alternativ 1 og 2. Derimot er det med kostnader til oppgradering av bassenget i
alternativ 3. Det er altså åpent om 1-7 trinn skal tilbys svømmeopplæring hvis alt. 1 og 2 velges, og det
er heller ikke drøftet i hvor stor grad bassenget skal benyttes av andre skoler i kommunen ved alternativ
3. I og med at dette ikke er tatt inn i de økonomiske beregningene er ikke kostnadssammenligningen
mellom alternativene riktig. At bassenget i Mosvik er bra nok kan det ikke herske noen tvil om, ikke
minst med den betydelig økte bruken av bassenget fra folk fra østsiden av Skarnsundet. Om det skulle
være tvil om det, så holder det også mål i opplæringsøyemed for elever opp til 7. klasse. En vesentlig
årsak til at vi har klart å holde liv i bassenget i Mosvik er dugnadsinnsatsen. Vi er stolte av
samhandlingen mellom det frivillige ved idrettslaget og kommunen som drar dette sammen.
2.
Nyrenovert skole i Mosvik
Skolen i Mosvik ble påbygd og renovert i 2014. Hvis skolen ikke lengre skal brukes, alt. 1 og 2, vil det
fortsatt påløpe kostnader for skolen. Det ble investert ca. 36 millioner i nybygg/renovering, og det
meste av renter/avdrag (avskrivning) står fortsatt igjen. En salgssum vil være minimal i forhold til
restverdi som skolebygning. Sett over en 30 årsperiode vil det fortsatt påløpe en årlig kostnad på minst
1 million ved nedlegging av skolen. Vi kan ikke se det er tatt med i kostnadene ved alternativ 1 og 2
hvor Mosvik skole foreslås lagt ned.
3.
Antall elever ved Mosvikskolen
I høringsrapporten står det at Mosvikskolen har en kapasitet på 85 elever. I den offentlige rapporten fra
konsulentselskapet PWC som kommunen la til grunn for skolestruktur i 2016, står det at skolen har
kapasitet til 102 elever. Skolen har ikke endret seg fysisk siden da. Også dette bidrar til at de
økonomiske estimatene i høringsdokumentet er feil. Med mer effektiv utnyttelse av arealene ved
Mosvikskole, spesielt i kombinasjonsbygget hvor romareal med bibliotek og musikkrom kan utnyttes
bedre. Hvis en i tillegg kan nyttiggjøre seg arealer ved barnehagen så har skolen i Mosvik kapasitet til
dagens elever både fra Mosvik og Utøy krets. Det burde vært bedre utredet i rapporten mulighetene til
å ta inn alle elevene fra Utøy krets til Mosvikskolen og kostnadsberegnet dette.
4.
Erfaring fra endring av skolestruktur
Gamle Inderøy har ikke hatt endring av skolestruktur på over 50 år. I en slik prosess som kommunen nå
legger opp til, er det naturlig å hente erfaringer utenfra, i alle fall når en har begrenset erfaring lokalt.
Egentlig trenger en ikke gå så langt heller. I forbindelse med kommunesammenslåingen mellom
Mosvik og Inderøy for om lag 7 år siden ble det gjort en vesentlig strukturendring i Mosvik.
Framverranskolen ble lagt ned og 1-4 årstrinn ble flyttet til Mosvik. Ungdomsskolen ble flyttet til
Inderøy. Fra kilder som var med på den prosessen er vi kjent med at økonomi og bruk av eksisterende
bygningsmasse var sentrale i den prosessen. Det var nedgang i elevtallet i ungdomsskolen på Inderøy,
men likevel ikke så mye at de kunne redusere antall klasser pr. årstrinn fra 4 til 3. Med overføring av
ungdomsskoleelever fra Mosvik ble de 4 eksisterende klassene fylt opp uten noen vesentlig
kostnadsøkning. Den gang var det elever fra Mosvik som ga bedre utnyttelse av skolelokalene på
Inderøysiden av Skarnsundet. Nå ser vi det som mer aktuelt at elever fra østsiden av Skarnsundet fyller
bidrar til bedre utnyttelse av skolelokalene i Mosvik. Men vi kan også se til Steinkjer. Der har de endret
skolestruktur, og skolene som har ligget i mellom sentrum og "utkantene" har blitt overført til

"utkantskolene". Blant annet har det skjedd ved at elever fra Lerkehaug krets har blitt overført til
Skarpnes skole i Henning og elever fra Følling krets har blitt overført til Kvam.
5.
Barnehagelokaler og SFO.
Under forutsetning av at Mosvik skole tilføres elevene fra Utøy, mener FAU Mosvik at barnehagebarna
på vestsiden av Skarnsundet tilføres barnehagen på Utøy. Dette vil styrke grunnlaget for barnehagen
på Utøy og en vil kunne utnytte skoletomta til dagens barneskole på Utøy til barnehage. Samtidig vil en
kunne utnytte dagens barnehagelokaliteter i Mosvik til skole. Også SFO kan legges i forbindelse til
barnehagen på Utøy, alle barn fra Utøy kan da ta felles buss til Mosvik. Praktisk og greit, og uavhengig
av pendlerstuktur som det legges for mye vekt på.
6.
Reisetid til skolen
Det står i rapporten at kunnskapsdepartementet har anbefalte normer for maksimal reisetid mellom
hjem og skole, dvs. 45 min (hver vei) for 1-3 klasse og 60 min for 4-6 klasse. Det er pekt på at ved
alternativ 2 vil reisetiden for elever fra Meltingen være i grenseland, dvs. en avstand på 31 km til skolen
på Sakshaug. En grend som er glemt i rapporten er Trongsundet. Fra den grenda er det 39 km til
Sakshaug. Det er vel pr dags dato ingen elever på barneskolen fra den grenda, men det bør det tas
høyde for kan skje i fremtiden. Det er i dag 10 fastboende husstander i grenda og det kan fort oppstå en
situasjon med skoleskyss derfra. Det vil i tilfelle gi en uakseptabel reisetid for elevene i 1-3 klasse. Som
følge av at skolekretsen Mosvik omfatter 60 % av landarealet i kommunen, blir det fort lange avstander
til skolen for mange. At da denne delen av kommunen som har betydelig vekstpotensial ikke skal ha
egen skole blir ganske meningsløst.
7.
Dagens kretsgrenser og utnytting av kapasitet ved skolene
Ved at elever fra Utøy flyttes til Mosvik skole kan en bevare den gamle kretsgrensen mellom Utøy og
Lyngstad/Sakshaug. Ved at alle elevene fra Lyngstad tilføres Sandvollan brytes det heller ingen
kretsgrenser her. En får da også utnyttet kapasiteten ved Sandvollan skole godt. Totalt sett gir dette en
strukturendring med relativt små investeringer i skolebygg og kretsgrensene består. En vil også oppnå
fulldelte klasser både i Mosvik og på Sandvollan.
8.
Hva har Mosvik skole å tilby
Mosvik skole ligger ved Mosvik sentrum, dvs. skolen var tidligere en del av kommunesentrum i Mosvik
kommune. Det er i tillegg et attraktivt nærområde til skolen.
På skolen er det blant annet ballbinge, basseng, idrettshall, skolekjøkken, musikkrom, bibliotek og
ellers et attraktivt uteområde.
Utenfor skolen innenfor en radius på 500 meter finner vi:
- friidrett- og fotballbane
- grusbane
- sandvolleyballbane
- trollskogen og eventyrskogen med gapahuk
- kulturhuset Mosvang med teaterscene og innendørs skytebane
- livsgledesamarbeid med sykeheimen
- museum med smie
- tilgang til fjæra, sjøen, elva og turstier i skogen
- sykkelløype
- oppkjørt skiløype på åkeren ved skolen
- kirka (ofte brukt ved juleavslutninger)
- tilrettelagt gangvei med lys
- nærbutikken
En skole er langt mer enn selve klasserommene, og å kunne benytte kvaliteter i nærområdet er et
betydelig pluss for barna.
9.
Svakheter ved alternativ 1
Det er vanskelig å forholde seg til alternativ 1, ny skole vest, da plassering og innhold er relativt
uavklart. Nessplassen er brukt som utgangspunkt for skyssberegninger jfr. rapporten, mens FAU Utøy

og Lyngstad via media har lansert Oxaal som et stedsalternativ. Ved begge steder vil vi anta at en
eventuell ny skole vil komme i konflikt med jordvern, både med hensyn til skoletomt og nødvendig
infrastruktur som f.eks. gang- og sykkelveg. Begge stedene mangler dessuten omtrent alt det som
Mosvik har å tilby rundt skolen, jfr. punkt 8. Det fremkommer heller ikke i rapporten om hva en eventuelt
ny skole skal inneholde og hva som er inkludert i kostnadsberegningen. Basseng har vi tidligere vært
inne på, hva med bibliotek, skolekjøkken, musikkrom? Her er det mange ubesvarte spørsmål som det
umulig kan være grunnlag å treffe et langsiktig politisk vedtak på.
10.
Bærekraftig utvikling
Klima og miljø blir ikke mindre aktuelt med tiden. Det er viktig at vi tar vare på de ressursene vi har, og
at kommunen gjennom sine vedtak er miljøbevisste. Hvilke signaler gir vi til vår barn om vi legger ned
Mosvik skole som det nettopp er investert 36 millioner kroner i med nybygg og renovering. Bruk og
kastsamfunnet er ikke bærekraftig, hverken miljømessig eller økonomisk. Uansett om en bygger en ny
skole, så vil den ikke være perfekt i forhold til normer og optimal drift i særlig mange år. Hele tiden vil
det være tilpasninger, og i Mosvik skole med tilstøtende barnehage vil det være muligheter for
skoledrift i svært mange år fremover med relativt begrensede tilpasninger/påkostninger. Dette er noe
som også støttes av rapporten fra Norconsult som er en del av høringsrapporten. Mosvik skole har
dessuten et topp moderne fyringsanlegg som baseres på trevirke, og er det noe Mosvik har nok av så
er det trevirke.
11.
Samarbeid med Utøy
At barna transporteres begge veier over skarnsundbrua er ikke noe nytt. Mosvikbarna deltar på
kulturskole og andre aktiviteter på Sakshaug og andre steder på Inderøy. Også barn på østsiden av
skarnsundet er aktivt med på fritidsaktiviteter i Mosvik, blant annet kan nevnes: basseng, turn og
fotball. Vi i FAU Mosvik håper inderlig at Mosvikskolen består og vi ønsker alle elever fra Utøy hjertelig
velkommen til vår skole. Vi er sikker på at barna vil trives.
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