Uttalelse barnehage- og skolebruksplan

Ved Løykja skole har alle klassene sett på alternativene for Løykja skole i
barnehage- og skolebruksplanen. Elevene har diskutert fordeler og ulemper
med de ulike alternativene. Elevrådet har samlet inn referatene fra klassene,
og vi ser tydelig hvilket alternativ elevene ved skolen mener er det beste for
oss.

Elevene vil at Løykja skole skal bestå.

Det er mange fordeler med å ha en barneskole på Grøa. Skolen ligger fint til i et
nærområde som vi kan bruke hele året. Vi har tre områder med gapahuker, vi
har lysløype og skileikområde, og mange turmuligheter. Vi kan gå til Leikvin og
Phillipshagen. Disse stedene bruker vi ofte i undervisningen. Skorga ligger like
ved skolen, og der kan vi bade og ha livredningskurs. Skolegården er stor med
nytt kunstgressbanedekke og klatretårn. Skolen ble bygd om i 1998, er i god
stand, og romdelingen fungerer godt i skolehverdagen. Klassene har hver sin
inngang, og det er god plass i garderobene. På grunn av dette har vi klart å
følge smittevernreglene greit under pandemien. Vi har sluppet å dele klassene i
mindre grupper. Derfor har skolehverdagen vår vært nesten som normal det
siste året.

De aller fleste elevene kan sykle eller gå til skolen, og skoleveien er ganske
trygg, med sykkelbane eller lite trafikkert vei på nesten hele strekningen.

For noen år siden ble barnehagen på Grøa lagt ned. Samtidig lovet flere
politiske parti at alle kretsene skulle få beholde enten skole eller barnehage. Nå
vil vi at politikerne holder det de lover.
Foreldrene har på ulike årstrinn ansvar for blant annet 17.maifeiring,
julegrantenning og juletrefest. Vi tror at slike arrangement blir vanskeligere å
gjennomføre hvis skolen blir lagt ned.

I år er vi 55 elever på Løykja skole. Neste år blir vi 59. Vi er ikke flere enn at alle
kjenner alle, både elever og voksne på skole. Det skaper trygghet. Når vi ikke
er så mange elever på skolen kan vi lettere arrangere alternative dager, gjerne
på tvers av årskullene. Småskoleelever kan lære av eldre elever, og
mellomtrinnselevene kan hjelpe og vise omsorg for de yngste. Alle elevene får
dele den samme opplevelsen, som for eksempel skoleturer, aktivitetsdag,
skidag og juleavslutning.

Skolen har plass til flere elever. Både elevene fra Gjøra og barn fra Hoelsand er
velkommen til Løykja skole. Vi har barn fra Gjøra som spiller fotball for Grøa IL,
og flere kjenner hverandre allerede fra før. Elevene fra Gjøra vil få en lang
skolevei, og vi forstår at dette kan være slitsomt spesielt for de yngre barna.

Hvis Løykja skole blir lagt ned må vi begynne på Sande skole. Fordelen med å
bli slått sammen med elevene på Sande er at vi får flere å være sammen med,
og at vi kan få nye venner. Dessuten kjenner vi flere av elevene fra før, enten
fra barnehagen på Hoelsand, eller fra kulturskole, håndball og svømmeklubben.

Vi ser flere utfordringer med å bli slått sammen med Sande. Nå kan de aller
fleste elevene gå eller sykle til skolen. Hvis vi skal begynne på Sande må alle ta
buss. Vi tror ikke vi får plass på de to bussene som går i dag, og da må det
settes opp enda en buss. Dette blir dyrt. Flere elever tror det blir skummelt å
stå ved bussholdeplassen og vente på bussen. Spesielt når det er mørkt om
morgenen.

Vi er redde for at det skal bli utrygt med så mange barn i skolegården. Vi
kjenner ikke alle elevene som er ute i friminuttene, og vi tror ikke at lærerne
klarer å ha like god oversikt over elevene når vi er så mange. Vi ønsker å være
sammen med de voksne vi kjenner, og som vi er trygge på. Vi er bekymret for
at det blir trangt på Sande skole. Må Sande bygges ut /eller om hvis
Løykjaelevene skal dit? Og hva sparer kommunen da? Med mange elever i
klasserommet blir det trangt. Det blir mer lyder i klasserommet med så mange
elever, og det kan bli vanskeligere å konsentrere seg. Det kan også bli lengre å
vente på hjelp fra voksne.

Uten skole i kretsen er vi bekymret for aktivitetene i nærmiljøet vårt. Nå har vi
et idrettslag som har en flott fotballbane og klubbhus. Hvis vi skal gå på Sande
skole vil det kanskje være naturlig å spille fotball med klassekompisene. Da vil
det ikke bli fotballag på Grøa, og hva med banen og klubbhuset da? Grøa IL
bruker gymsalen til fotballtrening for barn, dametrim, og turn for de yngste
barna. Bygdelaget arrangerer både quiz og karneval i gymsalen. For at det skal
spares penger på skolen, står det at skolen må selges. Hva med alle aktivitetene
i gymsalen da? Det er mange barn som møtes på kunstgressbanen etter
skoletid. Blir skolen solgt blir et viktig samlingspunkt for barn borte. Da må
foreldrene vår kjøre oss ned på Øra til alle aktiviteter. Dette er ikke
miljøvennlig.
Uten fritidstilbud og skole blir det kanskje ikke så populært å bo på Grøa for
barnefamilier. Da vil det stå tomme hus her, og det vil bli flest eldre som bor
her. Ei levende bygd trenger folk i alle aldre.

Elevene ved Løykja skole mener derfor at det også i framtiden er behov for en
skole på Grøa.
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