
Høringssvar fra FAU ved Os skole ang. fremtidens skole i Os kommune. 

 

FAU ved Os skole ønsker med dette å komme med en uttalelse angående utredning om en 
samling av klassetrinnene 1 - 4 eller 5 -7 klasse på Dalsbygda barneskole eller Os skole. 

Når det gjelder en eventuell samling av 1-4 eller 5-7 klasse på Dalsbygda barneskole, stiller FAU 
ved Os skole seg sterkt negative til dette. Vi mener dette vil være uheldig av flere grunner. Vi 
mener også at gjennomføring av en klassesamling i Dalsbygda er høyst urealistisk. 

Samling i Dalsbugda vil føre til betydelig lengre reisevei for barna i grendene østpå, der enkelte 
allerede har en skolevei over 4 mil. Med lengre reisevei følger lengre skoledag og barn som stå 
opp tidligere om morgenen. 

Foreldre med skolebarn bosatt sentrumsnært på Os, ser det ikke som et alternativ at barna skal 
busses ti Dalsbygda, så lenge den nødvendige infrastrukturen finnes i nærheten.  

En splitting av klassetrinnene over to skolervil være upraktisk for foreldre hvor søsken blir sendt 
til ulike skoler. Da tenker vi på alt foreldre er involvert i på skolen: foreldremøter, dugnader, 
FAU, etc. 

FAU mener det er uheldig å flytte klassetrinn fra Os all den tid kommunen har invistert stort i 
både Os-hallen og svømmebaseng. Vi spør oss om også SFO tilbudet blir like godt som nå. 
Hvordan vil dette slå ut for Kulturskolen? 

Det er vanskelig å de de økonomiske gevinstene i samling av klassetrinn i Dalsbygda. Da tenker 
FAU på et helhetstilbud av adekvate skolebygg, bussskyss av et stort antall elever. Redusert eller 
forvansket tilgang til fasiliteter som pr. dags dato er å finne i Os-hallen. 

FAU mener det finnes flere positive sider ved en samling av elevene på Os skole. Da tenker vi på 
at det kan være bra med et større sosialt miljø, et større sosialt spillerom. Med god kompetanse 
på spesialundervisning og lærertetthet. 

Vi mener det er riktigere å flytte få elever enn mange. Når vi står i en tid med synkende elevtall i 
kommunen, mener FAU at det da blir enda viktigere å sikre en god felles grunnskole i Os. Vi 
tenker at på sikt vil dette kunne bli en samlede faktor, bidra til sterkere samhold på tvers av 
grendene her i kommunen. 

Hvordan nå framtidens skolestruktur blir, er Os skole , samlet eller ei, ikke noe stor skole. Derfor 
er det viktig å ha en bevisthet om det sosiale miljøet på en liten skole når man vurderer å splitte 
barneskolens klassetrinn i to og flytte halvparten et annet sted. Det er mange vennskap på tvers 



av klassetrinnene som da også splittes opp. 

Oppsumering 

I spørsmål om en samling av enten 1-4 eller 5-7 trinn i Dalsbygda, stiller FAU ved Os skoles seg 
negative av følgende grunner: 

 - Sterkt uheldig for elever som i dag allerede følger en fire mil lang bussrute til Os. 

  - Urealistisk i forhold til infrastruktur, herunder Os-hallen/svømmehall, SFO, Kulturskole 

- Urealistisk i forhold til bussruter/logistikk. 

- Negative konsekvenser for fritidstilbudet for barn og unge på Os. 

 

I spørsmålet om en samling av 1-7 trinn ved Os skole, stiller FAU ved Os skole seg positive av 
følgende grunner: 

- Få et større sosialt miljø/større sosialt spillerom.  

- Riktigere å flytte færre enn mange elever.  

- Viktig med en sterk skole i møte med synkende elevtall. 

- Positivt for samholdet på tvers av grendene i kommunen. 

 

Spørsmål om undomstrinnet, så mener FAU at den i høyeste grad blir på Os Skole. Og ikke blir 
ført ut av kommunen ved kjøp av tjenester i en nærliggende kommune. Det er viktig med en 
fulstendig 1-10 trinns grunnskole i kommunen. Om det eksistenende bygget blir rehabilitert, 
eller det blir bygget nytt bygg, vil vi i FAU ikke mene så mye om på dette tidspunktet. Men vi ser 
jo fordeler med et nytt og tidsriktig bygg med de fasiliteter som en ungdomskole trenger av 
disponible rom. Pr. i dag sliter elever og lærere med dårlig inneklima, kalde klasserom vinterstid. 
Rom som ikke tilfredstiller dagens behov. Spesialrom som fysikk/kjemi. Mye areal som ikke 
brukes til noe.  
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