
Uttalelse - Høring, Begnadalen skole.  

Samarbeidsutvalg Begnadalen skole og barnehage, torsdag 4/8-2022. 

Til stede: 

Magne Damslora; ansattrepresentant, Lena Bølviken; FAU barnehage, Therese Viken Brenden; FAU 

skole,  Sofie Viken Damslora; elevrepresentant, Hanne Gjevik Dalen; ansattrepresentant pedagogisk 
personale, Vibeke Finnøen Amundsen; FAU skole, Astri Nybråten; rektor 

Forfall: 

Vilde VB Bakken; FAU barnehage, Trine Hansebakken; styrer , Øivine Hougsrud; elevrepresentant 

Ikke møtt: 

Karianne Stenslette; ansattrepresentant barnehage, Hans Erik Lybekk; kommunestyrerepresentant 

 

Høringsuttalelse: Etter bygdeutvalgsmøtet som ble holdt i Begnadalen er det sendt klage til 

kommunen om at høringsuttalelsen ikke er gyldig. Dette på bakgrunn av at det er to høringsuttalelser 

i en. Begnadalen bygdeutvalg har sendt kommunen klage på dette.  

Vi velger likevel å sende et svar på deler av høringsuttalelsen som gjelder selve skolesituasjon, skyss 
og SFO. 

 

Elevrepresentanten - sier at hun synes det er dumt at skolen legges ned. Det blir ingen skole i 

Begnadalen, og det blir uvant å kjøre buss så langt hver dag. Det kan bli enklere at det er flere å leke 

med. Det blir en litt lenger skoledag. Skulle ønske at skolen var her til hun var ferdig med 
barneskolen. 

 

SFO- om det ikke er 5 stk som trenger SFO, hva skjer da? Hva med de som er avhengig av dette 

tilbudet for å få hverdagen til å gå opp? På Leirskogen ble dette løst ved at elever som var i behov for 

tilbud om SFO, kunne komme til bhg. Dette ble benyttet av noen få, men det var til stor hjelp.  

Vårt forslag er at det lages et tilfredsstillende opplegg for de som er avhengig av et SFO tilbud får et 

tilbud i forbindelse med barnehagen. Dette vil oppleves trygt og forutsigbart for både barn og 
foreldre. Det må også være tenkt på hva som skjer om SFO-ansatt er syk? Her må det være en plan!  

For foreldre i Begnadalen vil det være lite praktisk gjennomførbart med et SFO tilbud på Bagn, om 

man ikke jobber på Bagn. Mange av foreldrene i Begnadalen jobber i ytre del. Vi er skeptiske til 

forslaget om å eventuelt bruke videregående bussen som går senere.  Vi forsto i utgangspunktet at 

SFO tilbudet skulle vare for hele skoleåret, og ble svært overrasket da tilbudet som er skissert ikke 

har varighet gjennom hele skoleåret. Elevrepresentant-hadde vært skummelt å ta vdg bussen alene, 

da det ville være mange store barn som ikke er kjente.  

Forslaget om utvidet åpningstid på Bagn, vil ikke gjøre situasjonen lettere for de som trenger 

tilbudet. Barna vil ha fritidsaktivteter de skal være med på, og det er ikke praktisk mulig å 

gjennomføre. Skoledagen vil bli svært lang for barna som reiser hjemmefra mellom kl 07.30-07.50 på 

morgenen.  



Noen foreldre vil være avhengig av dette tilbudet, selv om det kanskje er færre en 5 stk. Dette er 

også noe vi betaler for. Vi mener kommunen plikter å ha et slikt tilbud tilgjengelig! Vi mener at 
argumentet med at det er dumt å splitte SFO mellom Begnadalen og Bagn ikke er av betydning.  

I denne prosessen må dere ha med dere at det er små barn dette handler om! De  er ikke pakker.  

Vi ser at fylkeskommunen ikke har plikt til å sikre skyss til SFO tilbud. Med litt praktisk tenkning er 
dette lett gjennomførbart med de allerede eksisterende bussrutene! 

 

 

 

Skoleskyss: 

Vi ser positivt på at skoleskyssen nå ser ut til å gå mest mulig effektivt til Bagn. Det eneste vi reagerer 

på, er at bussene nå er så fulle at det ikke vil være mulig for elevene å ha med seg besøk hjem, eller 

ta en annen buss om det skulle være behov for det. Dette mener vi har betydning for det 
psykososiale miljøet. Dette handler også om fritidsaktiviteter og samkjøring mellom foreldre.  

Vi tenker også på bussplassen på Bagn, at denne kan oppleves uoversiktlig for elevene. Vi mener det 

er viktig med merking av de ulike bussene/drosjene, og at elevene følges til rett buss. Hver klasse bør 

følges av egen voksen. Det er også viktig at lærerne følger sine elever fra skolen og bort på 

skoleplassen, slik at det er voksenpersoner til stede hele veien fra skolen og til bussen. Dette mener 

vi er svært viktig for å opprettholde et trygt og godt skolemiljø. Dette er erfaringer vi har med oss fra 
Begnadalen, og som har gjort alle overganger trygge og gode for elevene.  

 Bussjåførene burde ha en oversikt over hvilke elever de skal ha med seg, og ha kontaktinformasjon 
til foreldrene.  

Bussvakter er også noe å tenke over. Dette har vi hørt om fra andre skoler at kan være fint. Dette er 

da et ansvar som de eldste elevene kan få. 

Slik skyssordningen skal være nå blir nytt for alle, og dette må erfares før eventuelt andre innspill.  

 

Referent: 

Vibeke Finnøen Amundsen 

 

 

 

 


