Til politikere og administrasjon i Krødsherad kommune
Innspill til høring i forbindelse med endring av skolestruktur
I dette innlegget følger noen tanker fra innbyggerne i Oladalen. I vårt høringsinnspill har vi valgt å
forholde oss til prinsippvedtaket fra oktober og belyse hvorfor det er viktig at dette vedtaket
gjennomføres både for utkantene av bygda som vi representerer, men også for bygda vår som
helhet.
Vi har delt vårt innspill i fire hovedtemaer.
• Fordeler med Noresund skole og områdene rundt
• Bolyst, økt tilflytning og hindre fraflytting
• Reisevei
• Øvrige innspill
Fordeler ved en skole på Noresund og områdene rundt.
Slik vi kjenner området i dag og slik en ny skole er presentert på innspillsmøtet ser vi følgende klare
fordeler.
•
•
•
•
•
•
•

Skolen ligger geografisk midt i bygda vår.
Skolen har god tilgang på gode uteområder tilhørende skolen, men også nærliggende
områder som for eksempel, idrettsbanen, langrennsløyper, skøytebaner, skogsterreng,
badestrender, gapahuker osv. Her er det bare kreativitet som setter eventuelle begrensinger.
Uteområdet er også meget oversiktlig og lite ressurskrevende å holde oversikt over.
Skolen ligger nært både tannlege og lege, tannlegebesøk gjennomføres gjerne i skoletiden og
med tanke på logistikk og færre fraværstimer er det fornuftig med en nærhet til disse
tjenestene.
Svømmehall
Nærhet til Kryllingheimen, vi ser at både unge om gamle har glede har glede av besøk og
underholdning som skole og barnehage gjør på Kryllingheimen. Det ser vi positivt på og vi
håper dette kan videreføres.
Nærhet til næringslivet, i og rundt Noresund er det god tilgang på både private og offentlige
yrker i kort vei eller gangavstand. Dette er positivt spesielt for ungdomsskoletrinnet som i
noen grad har utplassering eller lignende. Ønskelig at ungdommen vår ser muligheter i de
arbeidsplasser som er i bygda og motiveres til å utdanne seg og hente erfaring de kan ta med
tilbake.

Bolyst, økt tilflytning og hindre fraflytting
Utdrag fra Telemarksforskning hentet fra kommunens samfunnsdel: «Scenariene viser at det er stor
risiko for nedgang i folketallet i Krødsherad de neste årene.» Det er derfor viktig å gjøre det vi kan for
å øke tilflytning og forhindre fraflytning. Nedenfor er noen aspekter
•
•
•
•

En ny attraktiv skole sentralt plassert, vil ved vurdering av tilflytning, veie positivt.
Dersom vi åpner for tilflytning til fritidsboliger er plassering på Noresund viktig da vi har
hovedtyngden av fritidsboliger på Norefjell.
Viktig å ivareta gode fritidstilbud og stedsidentitet på begge tettsteder, noe vi mener
prinsippvedtaket legger opp til.
Viktig med SFO tilbud på begge tettsteder for å hindre unødige logistikk utfordringer for
bygdas innbyggere.

•
•
•
•

Totalpakken for oss som innbyggere må være god, dvs. at vi har nærhet til alle tjenester som
dagligvare, helse, skole og fritidsaktiviteter. Prinsippvedtaket legger opp til at dette skal bli
best mulig for flest mulig av bygdas innbyggere.
Kommunedelplanen legger til rette for boligutvikling på Krøderen, Noresund og i
Bånnområdet, da er det viktig å ha skolen lokalisert sentralt i forhold til dette.
Viktig å raskest mulig få avklart skolesaken og jobbe med å gjenopprette et inkluderende og
åpent lokalsamfunn for bygda som helhet.
Vi må ta innover oss at utviklingen de siste tiårene og slik det ser ut fremover vil være
tilknyttet turisme og spesielt Norefjell, det vil derfor være avgjørende for bosetting tilknyttet
arbeidstilflytning at skolen ligger på Noresund.

Reisevei
For innbyggere i Oladalen har reisevei alltid vært et viktig argument for å beholde skolen vår.
Reisevei er ingen stor utfordring for ungdomsskoleelever, men for de minste vil lang reisevei
både være belastende og i noen grad kunne føles utrygt. Fra Ringnes til Noresund skole, er
det like langt som det er fra Krøderen til Noresund skole.
•
•
•
•
•

Noresund er geografisk ca midt i bygda. Det er like langt fra Slettemoen til Noresund
skole som det er fra Ørgenvika til Noresund skole.
For ungdomsskole elever fra Ringens i dag ca. 1 time og 5 minutter i dag til
ungdomskolen på Krøderen.
Reiseavstand i forrige kulepunkt er ikke fordelaktig barnetrinnet og spesielt ikke
elever med spesielle behov som til dels har vært tema i debatten.
I Oladalen i dag er det 24 elever som benytter seg av skoleskyss på strekningen
(flesteparten er bosatt lengre nord en dalstasjon). Dette utgjør ca. 8,5% av
grunnskole elevene i Krødsherad.
Dersom kommunen åpner for bosetting på hytta blir reisevei viktig for barnefamilier.
Noresund er da sentralt for våre største hytteområder (Norefjell, Hovden,
Rundskogen/Fosslia, Norefri-området og Ringnesmarka).

Øvrige Innspill
•

Skolen er og vil være en investering for de neste 50-60 årene. Det er viktig å
skolesaken for å få fart på samfunnsutvikling og sentrumsutvikling på begge
tettsteder.

•

Det er ønskelig at ansatte og skoleledelsen vil være en del av prosessen hele veien
også etter et endelig vedtak, slik at brukerinnspill ivaretas også etter at arbeidet
startes.

•

Vi ønsker at skolen bygges og driftes slik at det muliggjør størst mulig utnytelse også
utover skoledagen. Ved at for eksempel «hjertet» i skolen benyttes til både
organisasjonsarbeid, men også politiske møter som for eksempel
kommunestyremøter

•

Vi ønsker at skolen bygges med rom for tilflytning, men det er viktig at vi ikke bygger
slik at det går på bekostning av innholdet i skolen eller andre spesialiserte tjenester
tilknyttet oppvekst.

•

Vi er stolte av den skolen vi har i dag, både innholdet i skolen, men også området
skolen benytter i sine aktiviteter.

Med dette ønsker vi å takke for at vi får lov til å komme med innspill i denne viktige saken, vi gleder
oss til skolen står klar og at vi kan legge denne årelange saken bak oss og nå begynne å se fremover
og samle bygda til ei bygd, med to velfungerende tettsteder.
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