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Høringsuttalelse fra FAU ved Laksvatn Oppvekstsenter
vedr. ”Utredning av skolestrukturen i Balsfjord kommune.”

FAU Laksvatn Oppvekstsenter skriver nå sin tredje høringsuttalelse vedrørende skolestruktur
i Balsfjord kommune siden 2009. Nytt av året er at hele skolen er foreslått nedlagt, ikke bare
ungdomstrinnet. Stadige trusler om flytting/nedlegging skaper usikkerhet hos elever, foreldre
og ansatte. Dette er i høyeste grad en førjulstradisjon vi ikke ønsker å fortsette!
FAU 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 avstand og lang reisetid.

I følge Opplæringsloven §8-1 er det ulovlig å legge ned en skole, eller ta bort årstrinn ved en
skole, bare som del av et budsjettvedtak. Forslag om dett innebærer at kommunen ønsker å
endre opptaksområdet for skolen. Administrasjonen må da utarbeide forslag til kommunal
forskrift som redegjør for de nye opptaksområdene. I dette gjelder reglene om Forskrift i
Forvaltningsloven, med forhåndsvarsling, konsekvensanalyse og høringsrunde.
Kommuneloven §5 sier at ”Kommunen skal utarbeide en samordnet plan for den kommunale
virksomhet”. Alle kommuner skal ha en skolestrukturplan, sektorplan undervisning el.l. som
en del av kommunens samlede planverk.
Saksutredning / konsekvensanalyse skal forankres i planverket og inneholde vurdering av
mulige konsekvenser; skolefaglig, samfunnsmessig, menneskelig og økonomisk ved endring
av opptaksområde.
I henhold til Barnekonvensjonens artikkel 3 skal kommunen i alle saker som berører barn, ta
hensyn til hva som er barnets beste. ”Barnets beste” forutsetter i vårt tilfelle at det skal være
en fordel for elevene på Laksvatn at skolen legges ned og at de flyttes til Nordkjosbotn.
FAU Laksvatn Oppvekstsenter klarer ikke å se at dette er dokumentert i rapporten fra
Agenda Kaupang.

Skolebygningen på Laksvatn er i god teknisk stand. Spesialrom, som bibliotek, skolekjøkken,
tekstilrom, sløyd, musikkrom og naturfagrom brukes ikke som klasserom. Alle klassene har
sitt eget ”baserom”. I tillegg er bygget godt tilrettelagt for de av skolens 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.
På uteområdet er det nylig satt opp en stor ballbinge i samarbeid mellom Laksvatn IL og
Laksvatn Oppvekstsenter. Gapahuken benyttes flittig av småtrinnet og barnehagen. Både
ballbingen og gapahuken er satt opp og finansiert på dugnad.
Rapporten angir at ”avhending” av bygg skal gi innsparing. På Laksvatn er barnehagen
samlokalisert med skolen, barnehagen skal bestå og vil ha fortsatt ha behov for ”lys og
varme”.
Skoleveien for elevene ytterst i fjorden blir svært lang ved flytting til Nordkjosbotn.
Merbelastningen vil gå ut over elevenes læringsevne, trivsel og motivasjon. Tid brukt i
skolebussen går på bekostning av tid til lekser og fysisk aktivitet.
Barnekonvensjonens artikkel 31 omhandler barns rett til lek og fritid. Når skoleveien blir så
lang at den går ut over retten til lek og fritid, kan skyssordningen være i strid med
Barnekonvensjonen. Dersom lang skyss på dårlige veier går ut over læringsmiljøet, vil det
være i strid med Opplæringsloven
Rapporten sier ”reisetid på 60 minutter hver vei”. FAU har sjekket dagens bussruter:
Fra Myrli 07.55 – ankomst Laksvatn 08.35, 40 minutter kjøretid.
Laksvatn-Nordkjosbotn 25 minutter kjøretid (skolebussen til videregående), en må også
legge inn at bussen ankommer skolen minimum 10 minutter før skolestart, og kjører fra
skolen 10 minutter etter skoledagens slutt. Dette vil si minimum 75 minutter reisetid hver vei.
Elever som bruker 2,5 timer daglig i skolebussen er avskåret fra å delta på sosiale aktiviteter
på skolen på kveldstid. Integrering av elevene som flytter til, vil bli vanskelig når de kun er
sammen i undervisningssituasjon.
Leder i Landslaget for nærmiljøskulen, Brite Kandal, hevder at det er barnemishandling å
plassere barn i buss mer enn en time pr.dag.
Her kan også nevnes at ingen elever fra Svartnes-Selnes-Stornes har valgt å gå på
Nordkjosbotn videregående skole. Skoleveien blir for lang og krevende.
Laksvatn-området er inne i en positiv trend. Nærhet til skole og barnehage er vesentlig for at
barnefamilier ønsker å bosette seg i Balsfjord. Det er bygd flere nye hus i området de siste
årene, unge familier har etablert seg og barnehagen er utvidet med småbarnsavdeling, og er pr
dd full. Eldre hus som legges ut for salg selges raskt.
SFO-tilbudet ved Laksvatn Oppvekstsenter er også svært viktig å opprettholde. En stor del av
innbyggerne jobber i Tromsø, og vil ikke rekke å hente barn fra SFO på Nordkjosbotn innen
stengetid.
Skolen er samlingspunkt i bygda, bygdas hjerte. Her møtes unge og gamle til ulike aktiviteter,
tradisjonell feiring av 17.mai, juleavslutning og påskelunsj. Skolen brukes også av lag og
foreninger i bygda, til møter, kaféer og salgsmesser. Skolens lokaler blir også benyttet til
familiesammenkomster som barnedåp og konfirmasjon.

Balsfjord kommune har i år hatt økning i folketallet. FAU Laksvatn Oppvekstsenter påstår at
dette er på grunn av den desentraliserte skole- og omsorgsmodellen vi har i Balsfjord.
Nedlegging av skoler gir misfornøyde innbyggere og døde bygder.
FAU ved Laksvatn Oppvekstsenter forventer at Balsfjord kommune fortsatt vil ha levende
bygder, med fornøyde innbyggere. Oppretthold dagens skolestruktur og jobb aktivt for å øke
folketallet i kommunen, økt aktivitet og økte inntekter.
Balsfjord for framtida !

- og framtida er våre barn.

Med vennlig hilsen
Sigrun Steinnes
Leder FAU ved Laksvatn Oppvekstsenter.

