
Høringssvar ang. utredning av skolestruktur i Os kommune, fra foreldre 

og foresatte til barna i 1. og 2. klasse, ved Os skole skoleåret 2020/2021. 

 

At skolestruktur seiler opp til å bli det store politiske stridstemaet i Os kommune, ser ikke ut 

til å ha gått noen hus forbi. Temaet ble da også diskutert i plenum ved siste foreldremøte for 

foreldre/foresatte til barna i første og andre klasse ved Os barneskole. 

Foreldregruppa er enige om at det alternativet vi ønsker oss, er en samling av alle 

barneskoleelevene i kommunen ved Os barneskole. Argumentene mot deling av 

barneskoleklassene mellom Os og Dalsbygda fulgte to spor. Det første og viktigste var 

hensynet til barnas beste, det andre var det økonomiske spørsmålet, som er godt belyst i 

sakens høringsdokument.. Vi forstår godt at bygdefolket ønsker at skolen i Dalsbygda skal 

bestå, men hvilken pris må skolemiljøet i kommunen betale for dette?  

Når det gjelder argumentene for elevenes beste, er det reiseveien for elever lengst øst i 

kommunen som ble trukket fram. Den daglige reiseruta for disse elevene er allerede mer enn 

lang nok. Mange så for seg en mer stressende hverdag med delt skole, særlig der 

søskenflokker blir fordelt på to skoler. Foreldre med barn i SFO, frykter mye ekstrakjøring. 

Det var også bekymring for fritidstilbudet på Os, der mange aktiviteter er lokalisert i 

nærheten av skolens område.  

Når det gjelder de økonomiske argumentene, slik vi tyder høringsdokumentet, er en 

samlokalisering av barneskoleelevene til Os skole alternativet som virkelig monner. Vi er 

bekymret for læringsmiljøet i en økonomisk sulteforet og oppsplittet skolehverdag. Prisen vil 

bli betalt av elever med ekstra behov for faglig oppfølging. Innsparingene som blir beskrevet 

i høringsdokumentet er av et slikt omfang, at vi ikke ser for oss hvordan skolestrukturen skal 

kunne videreføres som i dag, uten at resultatet blir en dårligere skole for alle. En 

samlokalisert skole vil gi alle elever et større sosialt og faglig spillerom. Dette vil være gull 

verdt skal vi få sikret et godt skoletilbud i Os kommune inn i framtida. 

Vi håper at det blir gjort kloke politiske valg i denne prosessen, og at argumentene 

våre blir hørt. 
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