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Jeg kjenner et behov for benytte meg av muligheten til å komme med innspill til utredningen som er gjort. Jeg har
jobbet i 16 år ved Otta skole. De siste 5 årene har jeg jobbet ved PPT Nord-Gudbrandsdal. Her har jeg jobbet både
med utredning av individsaker og oppfølging av læringsmiljøsaker. Har gjennom denne tiden fått jobbet ved alle
skolene i Norddalen, og gjort meg opp noen tanker og erfaringer når det gjelder skolebygg, utfordringer med ulik
organisering osv. Med min bakgrunn og erfaring mener jeg derfor jeg kan tillate meg å uttale meg om denne saken.  

Det er stor forskjeller på utformingen når det gjelder de ulike skolene i distriktet vårt, og det er ditto stor forskjell på
hvor godt dette ivaretar den enkelte elev, og spaesielt de mest sårbare barna. Skolen skal være inkluderende og gi
like muligheter for alle barn, uavhengig av funksjonsnivå eller andre utfordringer. 

Norconsult fikk i oppdrag å gjøre nyutredning i høst. Alternativer når det gjelder utbygging av Nyhusom (+ utbygging
av Selsverket og Ottbragden bhg) skulle sammenlignes med bygging av ny skole på Elvebakken og etablering av en
større bhg på Nyhusom. Kommunedirektørens innstilling var klar. Alle forhold tatt i betrakting, pekte på at skole på
Elvebakken og barnehageutbygging på Nyhusom er og blir det beste alternativet. Dette gjelder også den nevnte
universelle utformingen. Siden det er skole og barnehage det er snakk om, bør det veie tungt at barnets beste er satt i
sentrum i denne vurderingen. Lærerne vil også få en bedre arbeidshverdag på Elvebakken. De vil kunne bevege seg
tørrskodd mellom ulike rom/avdelinger, og kan bruke den dyrebare tida på undervisning, og ikke bruke timesvis av
undervisningstid på transport mellom de fasilitetene de trenger for å gjøre jobben sin.

At prislappen, både når det gjelder investering og driftskostnader også kommer best ut for Elvebakken som alternativ,
styrker begrunnelsen. Jeg må si jeg ble overrasket over hvor store differanser det faktisk var. Ja, kostbart blir det
uansett kan en kanskje hevde, men det er i mitt hode uklokt å gå i mot kommunedirektørens innstilling, da en vil både
på kortere og lengre sikt sette seg selv i trangere økonomiske forhold enn en strengt tatt er nødt til. Det er til syvende
og sist ALLE skattebetalerne i Sel som blir sittende med denne regninga. 

Om valget skulle falle på skoleutbygging på Nyhusom, og utbygging av Ottbragden og Selsverket barnehager, vil dette
bli omfattende og mye mer kostbart, noe som i neste omgang både vil gå utover barnehage- og skoletilbud. Da kan en
regne både til den ordinære driften, til tilpasninger og spesialundervisning. Det vil også medføre lange byggeperioder
ved alle enhetene som setter hverdagen til barna, og de som jobber der, på hodet i lang tid. I neste omgang vil det gå
utover den ventende utbygging av eldreomsorgen. 

Jeg håper ikke avgjørelsen av denne saken ender som en prinsippsak der beslutningen skaper tapere på alle fronter.
Husk at barna er framtida, og de skal bringe samfunnet videre. Det er bred faglig enighet om at Elvebakkenalternativet
er beste valget for Otta skole. Det gir også en god og fremtidsretta barnehagestruktur.

Det er lov å skifte mening, hvis det har blitt skaffet til veie informasjon som stiller saken i nytt lys. Det mener jeg at det
har gjort. Da håper jeg at de som er valgt til å fatte denne viktige beslutningen, tar innover seg de uttalelser som har
kommet gjennom prosessen. 



Med vennlig hilsen
Lars-Petter Brennhaugen, påtroppende inspektør ved Otta skole med hjerte for barnas beste.


