Seter, 03.05.20
Til Osen kommune
v/Ordfører og sektorleder for oppvekst

Vedr. søknad om skolebytte – klage på avslag
Vi viser til brev fra Osen kommune datert 14.04.20, avslag på søknad om skolebytte for våre
fosterbarn Bjørn Walther og Wilde Birgitte Ulvin.
Vi opprettholder vår søknad om å flytte våre to elever til Lauvsnes skole.
Foreldrerådet ved Seter skole ble i januar bedt om å uttale seg i forbindelse med en forestående
utredning av skolestrukturen i Osen kommune. I uttalelsen konkluderte foreldrerådet på Seter med
at vi nå mener at skolen er for liten, og at vi ønsker skoleplass ved Lauvsnes skole for våre barn. Vi
fikk beskjed fra sektorleder for oppvekst i Osen kommune om at uttalelsen ikke kunne regnes som en
søknad om skolebytte, og at foreldrene måtte søke hver for seg. Vi er nå kjent med at to av elevene
skal flytte over fjorden og begynne på Strand skole til høsten, og at det skal søkes om skolebytte til
Strand for en elev som nå går i 9. klasse. Det vil si at det blir 6 elever igjen på Seter skole til høsten, 5
av disse er søsken og søskenbarn, noe som på et vis gjør skolen enda mindre, og dermed mener
flertallet av foreldrene på Seter skole at smertegrensa nå er nådd når det gjelder elevtall.
Begrunnelsen for avslaget på vår søknad var at Seter skole er nærskolen til elevene som bor på Seter
og at det ikke er fritt skolevalg i Osen kommune. Videre skriver sektorleder at et alternativt
skoletilbud for elever ved Seter skole vil være Strand skole. Det er ikke henvist til lovhjemmel eller
kommunal forskrift. Vi er kjent med at elever fra Osen tidligere har fått skolebytte til Roan kommune,
vi kjenner ikke til begrunnelsen for at elevene ble flytta dit og ikke til Seter, men antar at det var på
grunn av at skoleveien med båt til Seter ble vurdert som mindre trygg enn bilveien til Roan. Ut fra
dette holder ikke argumentet om at alternativ skoleplass er innen kommunen mål. Det virker som om
Osen kommune ikke har klargjorte behandlingsregler i sånne saker, men at vurderingene i vedtakene
som blir gjort er begrenset til den enkelte saksbehandlers skjønn.
Vi kan ikke se at vår søknad har fått noen form for individuell vurdering. I følge Sivilombudsmannen
er forvaltningen forpliktet til å følge FNs barnekonvensjon i saker om vedrører barn, jfr.
Barnekonvensjonen art. 3 nr. 1: «Ved alle handlinger som vedrører barn, enten de foretas av
offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller
lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn». Hva som er best for våre
ungdommer er ikke nevnt i vedtaket. I saksutredningen om skolestruktur som er lagt fram for
kommunestyret i Osen, står det at «De er vant til å gå på en liten skole, og for de aller fleste elevene
oppleves dette som en trygg og god skole. De forholder seg til hverandre, og ser ut til å trives godt
sammen.»
Vi har fått anbefalinger fra PPT om at vår elev som begynner i 10. klassetrinn til høsten skal «øve
seg» i et større miljø for å være best mulig rustet til å begynne på videregående opplæring høsten
2021. Hun kjenner ingen av ungdommene på Strand, men har venninner på Lauvsnes skole som hun
er sammen med i fritida. Vi har også en elev som skal begynne i ungdomstrinnet til høsten, og for
hans del mener vi at det nå er viktig å komme i et større miljø. Han kjenner også flere av elevene på
Lauvsnes skole, men har ikke kontakt med noen som går på Strand. Disse momentene, samt at
flertallet av foreldrene på Seter er enige om at skolen vår nå er for liten til å ha et godt nok

pedagogisk og sosialt tilbud for ungene våre bør tillegges stor vekt når det gjelder videre utredning av
skolestrukturen.
I avslaget fra Osen kommune vises det til at det er gjort flere tiltak fra skoleeier og rektorene sin side,
de har lagt planer for å utvikle samarbeid mellom skolene for å «enda bedre kan møte både faglige
og sosiale behov og rettigheter som elevene har». Dette har vi fått lite informasjon om, og betviler at
det er mulig å få til gode nok opplegg når elever skal være «gjester» en dag i uka på en annen skole.
Med tanke på det sosiale mener vi at dette heller ikke er et godt nok alternativ. Deltakelse på fritidsaktiviteter er også nevnt i utredningen av skolestruktur. Av erfaring vet vi at det er tilnærmet umulig
å delta på aktiviteter på andre sida av fjorden når vi er avhengige av at arrangørene legger opp
tidspunkt som passer rutetidene til båten.
Når det gjelder avstand til Lauvsnes er det en lang biltur, men våre unger er vant med å reise den
veien. Tiden det tar å kjøre fra Seter til Lauvsnes skole er ikke lenger enn å reise til Strand skole, ca 45
minutter vil det ta å reise begge veiene. Vi mener også at havstykket som må krysses med båt for å
komme til Strand skole er en mer utrygg reisevei, og at det er en mindre belastning for ungene våre å
bli henta med bil og kjørt til Lauvsnes.
Ellers er begrunnelsen vår for å ønske skole i Flatanger for våre barn den samme som i skrivet fra
foreldrerådet: Det vil bli vanskelig med deltakelse på arrangementer, dugnader, foreldremøter,
elevsamtaler, sosiale tilstelninger, fritidsaktiviteter osv. hvis vi skal være avhengig av båtskyss over
fjorden. Vi har en arbeidssituasjon som vanskeliggjør å reise til Osen med båten og er avhengig av å
kjøre bilveien dit, noe som vil si en biltur på 2 timer én vei. Digitale løsninger på et foreldresamarbeid
er ikke det samme som fysisk kontakt, og med de ekstra utfordringene våre to har, er vi helt
avhengige av et godt og nært hjem-skolesamarbeid.
Vi har et ønske om å bo på Seter også i årene som kommer, og ber om at våre vurderinger når det
gjelder valg av skole blir hørt, så slipper vi å ta en bestemmelse om utflytting fra kommunen. Vi er
klar over at det er kommunens skjønn som avgjør om vi får flytte våre barn over til en skole i en
annen kommune, men mener at de vurderingene vi gjør som foreldre bør veie tungt.

Hilsen fra
Terje Hårstad og Lovise Angen

