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Ber om konsekvensutredning om ny ungdomsskolestruktur i Indre Fosen kommune
e-post fra FAU ved Stadsbygd skole

Drøfting - Ønske fra FAU ved Stadsbygd skole om
konsekvensutredning
Drøftingstema:
Rådmannen ber Oppvekstutvalget ta stilling til om ungdomstrinnutredningen skal suppleres
med en konsekvensutredning.
Bakgrunn:
FAU ved Stadsbygd skole ønsker en konsekvensutredning knyttet til de ulike alternativene
for ny ungdomsskolestruktur i Indre Fosen kommune. De mener at utredningen er
mangelfull, og tenker at det er tid til å foreta en grundig konsekvensutredning ettersom
høringsfristen er utsatt fra 18. mars til 7. mai.
FAU ønsker en utredning rundt følgende tema:










Faglige og sosiale konsekvenser for elever og ansatte i skoler som går over fra å
være 1-10-skoler til å bli 1-7 skoler.
Om alle elever blir sett og ivaretatt på en stor ungdomsskole.
Om det er lett å opparbeide gode relasjoner mellom elever og lærere i store
klassemiljø.
Om fritt skolevalg i realiteten faller bort dersom ungdomstrinnselevene samles på
færre skoler.
Om folkehelseperspektivet ivaretas når alle ungdomstrinnselevene fra Vanvikan
og/eller Stadsbygd må ta buss til skolen.
Om elevenes holdninger til fysisk aktivitet stimuleres når de blir passivisert gjennom
skoleskyssen.
Om hva som skjer med nærmiljøet når ungdomstrinnet flyttes bort fra bygda. Hva
skjer med korps, idrettslag og andre foreninger og samarbeidet med lokalt
næringsliv?
Om konsekvenser for ulike arrangementer som klasser ved skolen har ansvar for,
som 17. mai, bruktbutikk og julemarked.
Om kostnader og tidsbruk knyttet til svømmeundervisningen. Det kan bli ekstra
kjøring fra Åsly eller Vanvikan til Stadsbygd.
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Ønsket om en konsekvensutredning kom opp i et dialogmøte mellom oppvekstsjefen og FAU
13. februar 2018, der en rekke ressurspersoner fra ulike lag og foreninger i Stadsbygd var
representert. Fra kommunens side ble det understreket at det ikke lå i mandatet å foreta en
grundig konsekvensutredning, og at den tida og de ressursene som var tilgjengelige, ikke ga
rom for en grundig analyse av de samfunnsmessige følgene av de ulike alternativene.
Dersom høringsinstansene mener at ulike alternativ får konsekvenser som ikke er godt nok
belyst i utredningsdokumentet, er det viktig at dette kommer fram i høringsuttalelsene. Disse
uttalelsene vil følge saken videre i den politiske behandlingen.
Rådmannen finner det ikke nødvendig og heller ikke rett å bruke store ressurser på å gå i
dybden på alle de tema som listes opp i brevet fra FAU ved Stadsbygd skole. I utredningen
om framtidas skole i Rissa i 2012 fikk de samfunnsmessige konsekvensene stor plass i
dokumentet. Men dette var et arbeid som gikk over et år, og der kommunen la ned bortimot
et årsverk i prosjektledelsen.

