
Høringsinnspill fra FAU Heidal skule:  

Fau Heidal skule mener det er et overordnet mål at en avgjørelse om valg av skole på Otta  skal 
gjøres ut fra en helhetlig barnets beste vurdering for samtlige av barna i kommunen jf 
barnekonvensjonen artikkel 3 nr 1. : 

"Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private 
velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets 
beste være et grunnleggende hensyn" 

(Barnekonvensjonen gjelder som norsk lov ved at den i 2003 ble inkorporert i menneskerettsloven, jf. 
dens § 2, med forrang fremfor andre lover etter § 3. 

Heidal skule har jobbet godt og systematisk med både det faglige og det psykososiale miljø. 
Resultatene på nasjonale prøver har bedret seg og ved siste elevundersøkelse var det nesten null 
rapportering om mobbing. For at disse gode resultatene skal videreføres må man sikres 
tilfredsstillende personalmessige og økonomiske rammer. Skoleledelse og lærerkollegiet må kunne 
oppdatere seg jevnlig, samt at det fysiske miljø må sikres og fornyes jevnlig. 

De høye driftsutgiftene kommune pådrar seg ved de ulike alternativene må ses i forhold til det 
begrensede handlingsrommet kommunen/skolen/barnehagene har og vil få ytterligere 
begrensninger i hva angår tilrettelegging og faglig innhold. Fau i Heidal mener det er viktig med et 
godt og funksjonelt skole- og barnehage bygg, men frykter at innholdet, som tross alt er det sentrale i 
opplæring og danning, blir vesentlig forringet for samtlige av Sels barn dersom våre politikere går for 
en av de mest kostnadskrevende alternativene. Samtidig som Heidal FAU vurderer at 
sannsynligheten for dramatiske endringer i skoletilbudet til våre elever er høy, og antagelig påkrevd 
dersom det blir valgt en av de mest kostnadskrevende alternativene. Fau Heidal mener en reduksjon 
i skoletilbudet i Heidal vil få svært negative konsekvenser for bosetting, tilflytting og vekst- som igjen 
svekker kommuneøkonomien.  

I Heidal har det i en årrekke vært relativt mange barn i fosterhjem, sett i forhold til innbyggertallet. 
Gjesteplassbetaling for disse elevene har vært en betydelig ressurs for kommune (anslag ca.kr 
600.000 for 2020) som har styrket den generelle kommuneøkonomien. Ved en eventuell reduksjon i 
skoletilbudet i bygda vil med sannsynlighet ikke Bufetat vurdere Heidal som aktuelle for 
fosterhjemsplasseringer, noe som vil medføre en betydelig reduksjon i årlige inntekter for 
kommunen. 

Fau Heidal skule forventer at vårt innspill blir vektlagt i prosessen videre. Vi har forståelse for at de 
beslutningene som skal gjøres er vanskelige, men at Heidal skule ikke blir en salderingspost i den nye 
skolestrukturen. 
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Fau heidal skule.  



   


