
Høringssvar til kommunedirektørens forslag til vedtak etter 
utredning av Otta skole 1-7 på Nyhusom med hall og 
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Ett klart flertall av Fagforbundets medlemmer ved Otta skole 
støtter kommunedirektørens forslag til vedtak med alternativ 
Elvebakken. 

Vi syns det er viktig å få samlet alt på en plass, både skole og hall. 
Alternativ Elvebakken er universell utforma, og er tilpasset dagens 
krav. Den er i henhold til «Rom og funksjonsprogram 1-7», der vi 
kan gå tørrskodd gjennom hele bygget, arbeidsplasser for ansatte 
samlet på ett område og korte avstander. Det er et trygt og godt 
læringsmiljø til barna. Og at dette blir en skole som ivaretar 
elever, ansatte, ledelse og foreldre. Elvebakken har vært i 
gjennom en grundig prosess før, og er godt gjennomtenkt.  

Man ser godt i rapporten at det vil gi lavere driftskostnad ved 
alternativ Elvebakken. Det er viktig at det tenkes helhetlig, og at 
ungdomstrinnet ved Heidal skole får bestå, at det kan beholdes 
ulike valgfag, og att vi får beholde barnehage på Sel og i Heidal. 
Hvilket handlingsrom vil det bli i fremtiden hvis vi går for skole på 
Nyhusom? Hva med eldreomsorgen? 

 

Mindre tid på forflytting. Skoledagene blir mer effektive med 
nærhet til hall. Mye av skoledagen til barna går bort i å fraktes 
over brua til skolen, tilbake til gym, tilbake til skole og over igjen 
på buss. Dette kan neppe lønne seg økonomisk. Og hvilken tid 
skal elevene bruke? Skoletimer eller friminutt? Ved alternativ 
Elvebakken så trengs det ikke ny bru. 



Når det gjelder hall, så synes vi at det beste hadde vært en 
fullverdig hall, med tanke på skole, kulturskole og idretten i 
kommunen vår. 

Ved alt 0,1 eller 2 er vi nødt til å drifte skole i midlertidige lokaler, 
over lang tid. Dette er neppe til barnets beste. Hva da med de fine 
uteområdene ved Nyhusom? Byggevirksomhet, midlertidige 
moduler til drift av skole, hvor skal ungene være i friminuttene 
da? Vi syntes også at det ville vært ille å rive Nyhusom til fordel 
for ny skole, når Norconsult mener at dette hadde passet veldig 
bra som barnehage. 

Det er aldri for sent å snu. Når man ser tabellene over hva det 
koster med alternativ 0, 1,2 og Elvebakken, så mener vi at alle 
alternativer er sett på, og alternativ Elvebakken er det mest 
gunstige alternativet når det kommer til investeringskostnader, 
driftskostnader, og ikke minst det beste for barna.  

 

Vi, Fagforbundets medlemmer ved Otta skole, støtter 
kommunedirektørens sitt forslag til vedtak om skole på 
Elvebakken. Og vi håper at politikerne lytter til oss ansatte når de 
skal ta sine avgjørelser. 

 

Sel, 15.06.20 

 

Fagforbundets medlemmer ved Otta skole 


