Skole - aldri fred å få.
Jeg skjønner så inderlig godt at bygdefolket i nordre del av Ringsaker blir oppgitte og lei.
Runde etter runde med trusler om skolenedleggelser, selv om det gang på gang er gjort
vedtak om at de skal få bestå. Det er ikke rart at mange sier de ikke stoler på politikere!
Ringsaklista er blant de få partiene i Ringsaker som er helt klare på at vi vil beholde alle
skolene.
Vi ser verdien i mangfoldet og valgfriheten dette gir, ser verdien både for barna og bygda, og
vet at det finnes lassevis med forskning som sier at små skoler også er veldig bra.
Vi skal være stolte av alle skolene i Ringsaker kommune, store og små! De har flotte elever
og dyktige ansatte. Læring måles på kryss og tvers, og kompetansen økes både for voksne
og barn. Det jobbes godt med utdanning i Ringsaker, og det skal vi fortsette med.
Som tidligere elev ved nå nedlagte Nordheim skole på Ring har jeg en innstendig bønn: Bli
ferdige med denne diskusjonen en gang for alle! La elevene slippe å gå igjennom
barneskoleårene mens de tror at skolen deres ikke er bra nok! Elevene får med seg hva som
skjer, de tror på det de hører, og det gjør noe med dem.
Se heller på mulighetene! Ville du flyttet til ei bygd der du vet du må sette seksåringen din på
bussen, kanskje over en time hver dag? Er du sikker på at det lønner seg å ta opp store lån
med tilhørende renter og kostnader for å bygge noe nytt? Og skoleskyssen betaler jo
Fylkeskommunen, så det berører ikke Ringsaker kommune, eller?
Politikerne har vedtatt befolkningsvekst som mål, men gjelder dette bare i byene, eller
ønsker vi det over det hele? Vi må se muligheter og tenke langsiktig. La bygdene leve, og la
elever og lærere få lov til å være stolte av skolen sin!
Ved å la skolestrukturen være som den er kan vi konsentrere oss om å jobbe for vekst og
verdighet for HELE Ringsaker kommune, å gi barna våre en trygg ramme for deres oppvekst.
Solfrid H. Vestheim, Ringsaklista

