
Høringsuttalelse ang bygging av ny skole fra FAU ved Otta Skole. 

 

Byggetrinn 2 og ny skole for 5-7 trinn har vært en lang og omdiskutert prosess i Sel 
Kommune i mange år. Nyhusom sto klar for innflytting av 1-4 trinn i år 2000, og det har 
lenge vært etterlengtet å flytte de resterende trinnene. Ulike løsning og forslag har vært 
diskutert. Kostnadsrammene for de ulike forslagene er selvsagt en kjerne i prosessen. 

FAU ved Otta skole ønsker ikke å favorisere noen av forslagene som er kommet opp, eller 
uttale oss om hvor ny skole skal plasseres, men ønsker å understreke behovet for at det nå må 
komme på plass en ny skole. Vi ønsker heller ikke å uttale oss på bakgrunn av de ulike 
kostnadsrammene, men ønsker at kommunen tenker framtidsrettet når det gjelder bygging av 
ny skole, og ikke gjennomfører en halvgod løsning. Det er ulike meninger i foreldregruppen 
om hvilke løsninger som vil være den beste, men en ting er vi alle enige om og det er at det er 
«Barnas beste» som skal være i sentrum. Fortsatt skoledrift ved dagens avdeling i sentrum er 
ikke til «barnas beste». Vi som samlet foreldregruppe ønsker at barna våre skal ha en trygg 
skolehverdag, med en trygg skolevei, godt skolemiljø, gode fysiske inne- og utemiljø for lek 
og utfoldelse og ikke minst, det skole handler om, gode muligheter for undervisning og 
læring. I Opplæringslova står det: 

«Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne 
dører mot verda og framtida […].Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og 
holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i 
samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong.» 
(Opplæringslova, 1998) 

FAU mener at hverken Otta skole med sentrumsavdelingen, eller Nyhusom med sin 
bygningsmasse slik den er i dag, bidrar til nettopp det som er nevnt i utdraget over fra 
Opplæringslova.  Skolen skal utvikle kunnskap og ruste barna våre til å delta i samfunnet og i 
framtida, de trenger lokaler som fordrer denne muligheten. Vi ønsker et skolebygg som skal 
utvikle og ruste barna våre nettop for framtida. De skal få undervisning i lokaler som er 
tilrettelagt og egnet, hvor undervisningsrom og bygningsmasse er tilpasset for den type læring 
som skal foregå. Læring, kunnskap og utfoldelse skal stå i sentrum. Og, vi ønsker at de skal 
kunne komme seg til og fra skolen på en trygg skolevei.  

Det viktigeste for oss som foreldre, og ikke minst deltakere i vårt lokalsamfunn, er at Sel 
Kommune nå bygger en skole for framtida, en skole som oppfyller mulighetene som er gitt til 
barna våre gjennom Opplæringsloven og læreplanverket. Det handler ikke bare om akebakke 
eller uteområder, om Elvebakken eller Nyhusom. Det handler om gode vilkår for læring og 
utvikling, om inne- og utemiljø som fordrer utvikling og utforskertrang, trygg skolevei, og at 
«barnas beste» står i fokus. 

For «barnas beste», få på plass en løsning, det haster. 

 

Mvh FAU ved Otta Skole 


