Høringssvar om barnehage -og skolestrukturen i Sunndal

Vi bor på Jenstad i Fjellgårdene. En gård som har gått i arv i mange
generasjoner. Vi trives så godt her, og det er den beste plassen for barna våre å
få vokse opp på. Det er her vi vil bo.
Vi har ammekyr, og driver jorda på Jenstad. Om sommeren slipper vi rundt 6070 storfe på beite i området Middagshjellan/Lindalen. Der går de og pleier
kulturlandskapet. Vi er en del av UKL (Utvalgte Kulturlandskap) som
Fylkesmannen/Statsforvalteren satser stort på i dette området nettopp pga
den spesielle beliggenheta og det verdifulle kulturlandskapet. Uten bosetting,
drift, beiting og slått blir det heller ikke noe fint kulturlandskap.
Det er vel mye på grunn av naturen og kulturlandskapet at så mange
turister velger å besøke området i og rundt Åmotan også. Sunndal Kommune
markedsfører området i ganske stor skala, så det er tydelig at det er et område
det settes stor pris på.
Hvis kommunen realiserer forslaget om å legge ned Gjøra Oppvekstsenter så er
vi redd for at dette får store konsekvenser – konsekvenser for mye! Ikke bare
for kulturlandskapet, men for hele næringslivet i Øvre Sunndal.
Gjøra er lita bygd, men med folk med stort pågangsmot. Det er faktisk
utrolig mange arbeidsplasser på Gjøra. Mange er selvstendig næringsdrivende
og jobber hjemme på gårdene sine. Og både på Oppvekstsenteret og på
Sunndalsporten er det mange arbeidsplasser nå.
Melkild Eiendom har jo satset stort på å kjøpe Sunndalsporten og å få butikken
opp å gå igjen. Der er det også drivstoffanlegg og ladestasjon for El-biler.
Vi trenger alt dette på Gjøra. Både næringsliv, skole og barnehage, butikk og
kulturlandskap.
Sunndal Kommune hadde et ønske om at Gjøra skulle bli helårs
turiststed, noe som Statsforvalteren nå har godkjent. Det er bra for bygda og
kommunen, for det kan være økonomisk gevinst i det. Og det må vel være bra
for Matkroken Sunndalsporten som nå kan ha søndagsåpen butikk.
Men for å lokke turistene til Gjøra så trenger vi ei levende bygd. Og det blir ikke
ei levende bygd hvis kommunen velger å legge ned oppvekstsenteret. Da legger
de ned bygda vår.
Kommunen planla å utvide boligfeltet Grytøyvegen på Gjøra. Det ble igangsatt
skogrydding og planlegging av opparbeiding av tomter. Der står det halvferdig
og ser mest ut som et rotbol. Så, ikke er det tomter så folk kan bygge seg hus,
og det står heller ikke ledige hus til salgs -eller leie på Gjøra. Det blir ikke mye
tilflytting til bygda av sånn.

Selv driver vi entreprenørfirmaet Jenstad Maskin AS med til sammen 12 faste
ansatte. I perioder leier vi også inn ekstra arbeidskraft.
Som på de andre arbeidsplassene på Gjøra så er de aller fleste ansatte også
bosatt her, og de aller fleste har barn som er på Gjøra Oppvekstsenter. Enten i
barnehagen eller på skolen. Jenstad Maskin AS har også noen ansatte som bor
på Lønset i Oppdal. De har også barna sine på oppvekstsenteret på Gjøra av
den grunn at skolen og barnehagen er lagt ned på Lønset. Hvis forslaget om å
legge ned oppvekstsenteret på Gjøra blir realisert så må de som bor på
Lønset/Storlidalen kjøre barna sine til Oppdal før de kjører til Gjøra på jobb, og
til Oppdal igjen for å hente barna etter jobb. Det blir veldig mye kjøring.
Vi er redd vi mister god arbeidskraft hvis oppvekstsenteret legges ned.
Vi selv som bor på Jenstad, driver gård og Jenstad Maskin AS, må i verste fall
kjøre barna våre helt til Sande på SFO før vi kjører til Gjøra på jobb om
morgenen. Og så til Sande etter jobb for å hente barna før vi skal hjem til
Jenstad. Det blir ca 290 mil med bilkjøring pr. måned. Det er mye. Altfor mye!
Det er godt mulig SFO trenger utvidet åpningstid både morgen og ettermiddag
for at det ikke skal gå utover arbeidstida vår som jobber på Gjøra.
Vi unner selvfølgelig ikke Grøa å miste skolen sin. De trenger skolen sin
de også. Men for oss så har det veldig lite betydning om vi skal kjøre barna våre
til Løykja eller til Sande fordi avstanden blir nesten den samme. Bare 5-7 min
ekstra. Det blir for langt for oss uansett.
Tenk dere en hverdag der barna må stå opp i 5-tida om morgenen å spise
frokost – bli kjørt den lange veien nedover hele Sunndalen, for så å spise
frokost på nytt på SFO før skolen starter. De må vel det, fordi det blir for lenge
å vente til lunsj. Og så vil det bli slik at ettermiddagene og kveldene går i ett, så
det bli ikke mye rom for lekser, fritidsaktiviteter eller å være sosial med venner.
I april var det infomøtet på Kulturhuset om skole -og barnehagestrukturen i
Sunndal. Der ble det bland annet sagt at det er så viktig for barna at de har en
bra hverdag. Vi har vanskelig for å tro at det blir en bra hverdag for barna hvis
de skal ha så lange dager. Det blir en hverdag ingen av oss makter - verken
barna eller foreldrene.
Det er også forslag om å bevare barnehagen, SFO og småtrinnet
1.-4.klasse på Gjøra, men å sende 5.-7. klasse til Løykja eller Sande.
Det er jo i lengste laget å sende så små barn som 5.klassinger den lange veien
hver dag også.
Men vi trenger alle elevene på Gjøra! Hvis mellomtrinnet forsvinner så blir det
jo enda færre elever på den lille skolen. Vi har en veldig bra skole med et godt
læremiljø og flinke lærere. Vi vil fortsette å ha det sånn!

Da vi (undertegnede) gikk på videregående fikk vi borteboerstipend pga den
lange skoleveien fra Jenstad/Vollan til Sunndalsøra. Det sier ganske mye.
Avstanden er akkurat den samme i dag. Det er derfor vanskelig for oss å forstå
at det nå skal være greit å sende små barn, kanskje helt ned i barnehagealder,
den samme lange veien.
Tidligere har det alltid vært sagt at «så lenge det er barn i Fjellgårdene skal
skolen bestå». Gjelder ikke dette lenger? Det er jo flere barn i Fjellgårdene enn
det har vært på mange år. Og enda flere blir det. Det kommer også tilflyttende
med små barn til Fjellgårdene hvis dere slutter å true med nedleggelse, men lar
oppvekstsenteret bestå.
Hvis dere velger å legge ned er vi redd for at fraflytting kan bli løsningen,
dessverre.
Kjære politikere i Sunndal – det er faktisk ganske stor påkjenning for oss at dere
truer med nedleggelse av oppvekstsenteret. Denne trusselen kommer hver
gang det er snakk om å spare penger i Sunndal Kommune. Framtida vår blir så
usikker. Vi er lei av dette. La oss få fred!
Kom heller med en garanti om at oppvekstsenteret skal bestå, så vi fortsatt får
ei levende bygd med skole/barnehage, butikk, næringsliv, tilflytting og
optimisme! Det fortjener vi.
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