HØRINGSSVAR OM BARNEHAGE- OG SKOLESTRUKTUR I
SUNNDAL
FAU ved Gjøra Oppvekstsenter har utarbeidet sitt høringssvar med bakgrunn i foreldregruppa
sitt ståsted ut fra de ulike alternativene som berører Gjøra oppvekstsenter i
høringsdokumentet. Foreldregruppa har barn både i barnehage og skole. Det har vært avholdt
informasjonsmøte for alle foresatte, samt benyttet spørreundersøkelse utarbeidet av Sunndal
Kommune for å utrede foreldregruppa sitt ståsted. Undersøkelsen ble sendt ut til 30 foresatte,
det er mottatt 21 svar. Basert på svarene er det ingen tvil om at flertallet i foreldregruppa ber
om at både barnehage og skole ved Gjøra Oppvekstsenter må bestå som i dag.

Hovedargumentet for å bevare skolen omhandler den lange reiseveien barna vil få, og de
utfordringer dette medfører for familiene for øvrig. Det er flere barn i fjellgårdene i øvre del
av Sunndal. Skolebarna vil få en lang reisevei, med stipulert reisetid på omtrent 1time og
30minutter hver vei. Om barna kjøres ned til Sande eller Løykja utgjør ikke mye da avstanden
fra Løykja til Sande er relativt kort. For å vise omfanget av hva reiseveien betyr har vi gjort
denne beregningen: Ett skoleår består av 190 dager. For en skoleelev med 3 timer reisevei pr
dag blir dette 570 timer i buss pr skoleår. Regner man dette om til arbeidsdager, blir dette 76
arbeidsdager på ett år. Regner man videre til antall måneder, blir dette 3,5 måned fulltidsjobb
for en voksen. Ja! Vi har regnet riktig!

Å legge ned Gjøra Oppvekstsenter innebærer altså at 1.klassinger sitter 570 timer på buss i
løpet av ett skoleår! Det kan ikke Sunndal kommune være bekjent med er vår enkle
konklusjon. At denne 1.klassingen, 3.klassingen eller 6.klassingen skal ha overskudd, tid og
ork til å delta på fritidsaktiviteter etter lekser kan vi ikke se for oss. Selv om aktivitetene
foregår på Gjøra, slik som de gjør for mange allerede i dag. Å utsette skoleelever for en slik
belastning som denne reiseveien vil gi, kan ikke aksepteres og er uaktuelt ut fra flertallet i
foreldregruppa.

Familier med barn i barnehage vil også oppleve reisetiden utfordrende. Flere foreldre har
arbeidssted på Gjøra/omegn, og på Oppdal. For disse familiene vil barnehage på Sunndalsøra
bety at de må kjøre tur/retur Sunndalsøra to ganger pr dag. Totalt sett må en slik situasjon
kunne beskrives som belastende for en småbarnsfamilie. Ut fra et miljøperspektiv kan dette
umulig være heldig.
Foreldregruppa ønsker også å kommentere alternativ 12 i høringsdokumentet.
Å flytte elevene fra mellomtrinnet, 5-7 klasse til Løykja skole som omtalt, ser vi ikke på som
ett godt alternativ. Dette med tanke på at elevtallet på Gjøra vil bli lavere og at det kan være ei
utfordring å komme inn i en etablert 5.klasse ved en annen skole. Alternativet vil også
medføre at elevene må bytte skole flere ganger i løpet av grunnskolen. Det kan ikke være en
gunstig situasjon for våre barn.

I følge skoleadministrasjonen i Sunndal kommune handler nedleggelsen av oppvekstsenteret
om kvalitet, og at kvaliteten i skole/barnehage vil bli bedre på en større skole/barnehage. Vi
stiller oss kritiske til dette da det ikke er entydig forskning på dette feltet. Foreldregruppa ser
det som en fordel, at oppvekstsenteret benytter seg av mulighetene det gir å være få elever.
Med dette mener vi utflukter, alternative læringsarenaer, benytte nærmiljøet, gårdsbesøk,
samarbeid med frivillige organisasjoner og lignende. Ansattgruppa er flinke til å utnytte dette
og gir elevene opplevelser i skolehverdagen som vi som foreldre ikke tror er like enkelt å få til
på større skoler med flere elever.

Gjøra Oppvekstsenter må bestå som i dag.

