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HØRINGSUTTALELSE FRA SU LAKSVATN OPPVEKSTSENTER,
UTREDING AV SKOLESTRUKTUREN I BALSFJORD KOMMUNE.

SU ved Laksvatn Oppvekstsenter oversender herved sin tredje høringsuttalelse vedrørende
skolestruktur i Balsfjord kommune siden 2009. Denne gang foreslås hele skolen nedlagt.
Stadige trusler om flytting/nedlegging skaper usikkerhet hos elever, foreldre og ansatte.
SU ved Laksvatn Oppvekstsenter har valgt å se bort fra alternativ 1a, 1b, 2a, 2b og 2c i
utredningen om skolestrukturen i Balsfjord kommune, da utredningen konkluderer med at
disse alternativene ikke er gjennomførbare i praksis pga lange avstander og reisetid.
At Laksvatn er et oppvekstsenter er ikke tatt med i utredningen. Dette mener SU er en mangel
i utredningen. Oppvekstsenteret gir unike muligheter for samarbeid mellom barnehage og
skole. 5-åringene har et formalisert samarbeid med 1.klasse med felles opplegg ukentlig. I
tillegg bruker barnehagen bibliotek, gymsal, basseng og datarom etter avtale.
Oppvekstsenteret har også felles aktiviteter i løpet av året, for eksempel ”Høst-grilling” like
etter skolestart og ”Lucia-feiring” med julegrøt til alle, fra de minste i barnehagen til 10.klasse
+ alle ansatte. Dette forenkler overgangen fra barnehage til skole, ungene er allerede kjent
med de eldre elevene, ansatte og skolens lokaler.
Dette gir et trygt og godt oppvekstmiljø som vi ønsker å opprettholde for våre barn.
Nærområdet rundt oppvekstsenteret brukes aktivt. Laksvatnet og området rundt brukes til
både ski- og skøytedager, mens felles sykkeltur med aktiviteter er fast tradisjon før skoleslutt
om våren. På høsten er turdag til Fanka eller Gjømmerdalen obligatorisk, her er også de eldste
i barnehagen med. Småturer til ”postkassen” (trimløype) tas ofte, fysisk aktivitet er viktig i
løpet av dagen. På uteområdet finnes en gapahuk med bålplass som brukes jevnlig av
barnehagen og de yngste elevene. I tillegg er det i år bygget en stor ballbinge i samarbeid
mellom oppvekstsenteret og Laksvatn IL. Både gapahuken og ballbingen er finansiert og
bygget på dugnad. Dugnadsånden er stor og samholdet i bygda er godt.
Bygningen som huser Laksvatn Oppvekstsenter er i god teknisk stand. Bygget er godt
tilrettelagt for de av oppvekstsenterets elever som har spesielle behov på grunn av sykdom
eller funksjonshemning. Disse elevene har også nå et stabilt og godt faglig tilbud, som det vil
ta lang tid å nyetablere et annet sted.

Rapporten angir at ”avhending ” av bygg skal gi innsparing. På Laksvatn er barnehagen og
skolen samlet i et felles bygg, med felles ventilasjon, strøm, m.m. Å ”avhende” deler av
bygget synes kun å være teoretisk mulig, innsparingen her vil dermed ikke være reell.
Rapporten angir også at ”små skoler har dårligere tilgang på kvalifiserte lærere enn større
skoler”. Laksvatn Oppvekstsenter har i dag et stabilt og godt fagmiljø med førskolelærere,
lærere og universitetsutdannede, samt erfarne assistenter. Kjønnsfordelingen er også god.
En høringsuttalelse uten å komme inn på avstander og reisetid er ikke mulig.
Rapporten sier ”reisetid på 60 minutter hver vei” ved flytting av elevene fra Laksvatn til
Nordkjosbotn. I følge dagens bussruter er kjøretiden Myrli – Laksvatn 40 minutter, kjøretiden
Laksvatn-Nordkjosbotn 25 minutter (skolebussen til videregående). En må også legge inn at
bussen ankommer skolen 10-15 minutter før skolestart og kjører 10 minutter etter skoleslutt.
Dette vil si minimum 75 minutter reisetid hver vei. Belastningen ved en reisetid på 2,5 timer
daglig vil gå ut over elevenes læringsevne, trivsel og motivasjon. Tid brukt i skolebussen går
på bekostning av tid til fritidsaktiviteter og lekser. En så lang skolevei vil være i strid med
Barnekonvensjonens artikkel 31 som omhandler barns rett til lek og fritid.
Dersom lang skyss går ut over læringsmiljøet vil det være i strid med Opplæringsloven.
Laksvatn-området har svært mange innbyggere som pendler til arbeid i Tromsø. For disse er
barnehage, SFO og skole i bygda svært viktig, de vil for eksempel ikke rekke å hente barn på
SFO på Nordkjosbotn før stengetid. Nærhet til skole og barnehage er vesentlig for at
barnefamilier ønsker å bosette seg i Balsfjord.
Da Laksvatn Oppvekstsenter ble dannet i 2001 var barnehagen nedleggingstruet. Ved å starte
Oppvekstsenter med felles ledelse ble barnehagen opprettholdt med 18 plasser.
I 2010 tok barnehagen i bruk arealer i skoledelen og utvidet til 33 plasser. I dag har
barnehagen personale til 30 plasser, 29,8 av disse er oppfylt. Arealet er godkjent for flere
plasser, og ved behov kan bemanningen økes.
SU mener at Oppvekstsenteret er med på å holde folketallet i bygda oppe. Nærheten til
Tromsø gir også muligheter for vekst i folketallet.
Oppvekstsenteret er samlingspunktet i bygda, vårt felles møtepunkt. Her møtes unge og gamle
til felles 17.mai-feiring, juleavslutning m.m. Oppvekstsenteret har tradisjon med
juleavslutning på kveldstid, gymsalen er full av foreldre, søsken, tanter, besteforeldre og
naboer. Underholdning av elevene etterfølges av sosialt samvær med mat og kaffe.
Disse dagene har uvurderlig betydning for samholdet i bygda, dette vil vi miste om
nærmiljøskolen legges ned.
Gymsalen er i bruk hver ettermiddag til aktiviteter i regi av ulike lag og foreninger.
Nedlegging av nærmiljøskolen vil føre til mindre fysisk aktive og mer usosiale elever, på
grunn av tid og krefter brukt på skoleveien. Elevene har ikke overskudd til å delta på
aktiviteter, - og møteplassen er borte.
Flere undersøkelser tar for seg aktivitet/skoleskyss, bl.a. i en norsk studie (Noreng/Sjølie)
utgitt i ”Tidsskrift for Den Norske legeforening 29/2000”, hvor det konkluderes med at barns
totale aktivitetsnivå blir redusert på grunn av skoleskyss i områder med spredt bosetting. Her
sies også at skoleveien er en viktig arena for fysisk aktivitet, og at daglige aktiviteter som
sykling og gange har stor betydning for mengden fysisk aktivitet hos barn og unge.
Med dagens fokus på økt fysisk aktivitet og forebyggende helsearbeid blir det helt feil å
utsette våre barn for lengre skoleskyss enn de allerede har.

I henhold til barnekonvensjonens artikkel 3 skal Balsfjord kommune i alle saker som berører
barn, ta hensyn til hva som er ”barnets beste”.
SU ved Laksvatn Oppvekstsenter hevder at det er ”barnets beste” å slippe å jevnlig bli truet av
skolenedlegging, og kunne fortsette sin skolegang ut 10. klasse på sin nærmiljøskole.
Det er på ingen måte belyst i rapporten at det er til våre barns beste å miste nærmiljøskolen og
bli flyttet til Nordkjosbotn.
Nedlegging av skoler gir misfornøyde innbyggere og døde bygder.
SU ved Laksvatn Oppvekstsenter forventer at Balsfjord kommune fortsatt ønsker levende
bygder og fornøyde innbyggere. Oppretthold dagens skolestruktur!

Balsfjord for framtida! - og framtida er våre barn!

På vegne av SU Laksvatn Oppvekstsenter.
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