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SKOLEBYTTE - KLAGESAK - OPPRETTHOLDELSE AV VEDTAK
Saken om skolestruktur i Osen kommune var oppe i kommunestyret 22.04.20 som sak
DR 2/20 Tidlig utredning av skolestrukturen – Osen kommune. Endelig vedtak etter denne
orienteringen er: «Kommunestyret forutsetter at det jobbes videre med å legge frem en
mer fyllestgjørende rapport, angående struktur, pedagogiske utfordringer, sosialt miljø og
økonomiske rammer. Mulig virkning for endring høsten 2021.»
Dette betyr at kommunestyret har bestemt at det skal fortsatt opprettholdes undervisning
ved Seter skole fra høsten 2020.
Foreldrerådet ved Seter mener at skolen begynner å bli for liten, og dette er også årsaken
til at bestilling av «Utredning av skolestruktur – Osen kommune» er kommet fra
Formannskapet.
Når det gjelder elevtall ved Seter skole fra høsten 2020, har kommunen fått beskjed om at
to elever flytter til Strand barne- og ungdomsskole, noe som gjør at det blir sju elever ved
Seter skole fra høsten av. I tillegg har kommunen fått søknad om flytting fra Seter skole til
Lauvsnes skole i Flatanger. Kommunen er kjent med at fem av disse sju elevene er i nær
familie med hverandre, men at et samarbeid mellom skolene vil være med å gi elevene
flere å spille på. Et samarbeid mellom skolene vil også være med å gi det yngste barnet hos
dere et utvidet fagtilbud som ungdomsskoleelev med tanke på videre utdanning og
muligheter. I tillegg får det eldste barnet hos dere mulighet til å «øve seg» i et større miljø,
samtidig som eleven får tilholdssted på sin kjente skole i nærmiljøet
Opplæringslovens § 8-1 første ledd sier at «Grunnskoleelevane har rett til å gå på den
skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til....»
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Opplæringslovens § 8-1 andre ledd sier videre: «To eller fleire kommunar kan avtale at
område i ein kommune soknar til ein skole i nabokommunen. Elles gjeld retten etter første
ledd første punktum. Kommunane må gi likelydande forskrift om kva for område i
kommunane som soknar til denne skolen. Kommunane skal opprette ein skriftleg
samarbeidsavtale...» Osen kommune har pr i dag ingen samarbeidsavtale med Flatanger
kommune om skoleplasser, da denne ble avsluttet av Flatanger våren 2019.
Dersom elever skal bo på Seter og gå skole i Flatanger (på Lauvsnes) vil dette gi en lang
skolevei. Vi har i samtale med AtB, fått opplyst at dette vil ta mellom 70 – 80 min hver vei.
Vi må gå ut fra skoleskyss-ordningen AtB har, og denne blir sett i sammenheng med
allerede eksisterende skoleskyss i Flatanger til Lauvsnes skole. Det betyr at elevene totalt vil
få mellom 2t 20min og 2t 40min hver dag for å reise til og fra skolen. Det er ikke statlige
eller kommunale retningslinjer for hva som er akseptabel reisetid, men samtidig er det sagt
at reisetiden skal være akseptabel. Det skal tas hensyn til at eleven får tilstrekkelig fritid og
tid hjemme, og på grunn av dette avgrense reisetiden så mye som mulig.
Videre er det slik at Osen kommunes Trafikksikkerhetsutvalg og Trafikksikkerhetsplan ikke
har tatt høyde for skolekjøring på Seter, da det ikke har vært aktuelt med skolekjøring her.
Dette innebærer at det ikke er foretatt noen vurdering rundt behov for
trafikksikkerhetsmessige tiltak på Seter.
Alt i alt er det elevenes beste og elevenes bosted som er lagt til grunn for avgjørelsen som
her er tatt. Foreldrenes behov og arbeidssted må komme i andre rekke, og dette er også
tatt i betraktning.
Med elevens beste lagt til grunn vil det med tanke på topografiske og geografiske forhold
være til det beste at de fortsetter sin skolegang på Seter. Vi ser imidlertid at det kan være
sosiale forhold som taler for at elevene burde gått på en større skole, men med et jevnlig
og mer inngående samarbeid med naboskolen i kommunen, vil vi også møte elevene på
dette, samtidig som de fortsatt får gå på en skole uten å måtte tilbringe lang tid på
skoleskyss. Dette gjør at elevene får mer tid til fritid og i hjemmet.
Bestilling fra kommunestyret er klar: Det skal gjøres en bredere utredning, og med mulig
virkning for endring høsten 2021.
I mellomtiden frem mot en evt nedleggelse, vil det foregå ordinær undervisning ved Seter
skole, og det legges opp til mer samarbeid mellom skolene som vil kompensere noe både
faglig og sosialt. Det vil ikke bli det samme som å gå på en større skole, men det er det
alternativet vi per i dag kan tilby for å ivareta elevene på best mulig måte, både faglig og
sosialt.
Med bakgrunn i dette opprettholder Osen kommune sitt vedtak om avslag på flytting av
skole fra Seter i Osen kommune til Lauvsnes skole i Flatanger kommune høsten 2020.
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