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Til politikerne i  Tvedestrand kommune JOURHÅLHIQ .................... i  ..............................

N barneskole  i  Tvedestrand sentrum

Vi har forstått det dit hen at Tvedestrand kommune ikke har råd til å bygge ny barneskole i sentrum.

Men vi lurer på om helsen til barna våre har råd til at dere iar være?

Kommunen hadde allerede i 2008/2009 vedtak om null vedlikehold i påvente i av hvordan ny

skolestruktur skulle bli. 10 år etter har fortsatt ingen ting skjedd. Ingen reel skolediskusjon er tatt,

ingen tørr å ta beslutning i vegring for hva som vil skje. Utfallet er katastrofalt og en slik beslutnings

vegring i det private hadde ført til oppsigelser og mulig straffeforfølgeise for lenge siden. Det å

skylde på uforutsette utgifter er bare tåke legging. Faktum er at man aldri har tatt en skikkelig

diskusjon med avgjørelse rundt en fremtids rettet og ikke minst bærekraftig skole struktur. Som igjen

kun har ført til luftslott og polarisering av bygd og by.

lopplæringsloven §9A-2 står det: Alle elevene har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer

helse, trivsel og læring.

Da lurer vi på om det er helsebringende at barna har undervisning i lokaler som det er vanskelig å

holde en god luftkvalitet, da med tanke på temperatur og lufting. Og de skal ha gym  i  et lokale med

sopp sporer. Hva med gjerdene rundt uteplassen? Det har alt skjedd en skade, skal vi vente på flere?

Nå når vinteren dukker opp så kommer det store istapper hengende fra taket. Disse sitter sånn til at

de er vanskelige å få ned uten lift. Hva om et barn får dette i hodet? Vil dere sitte med den

samvittigheten?

Trivsel og trygghet er viktig for ba rnas mulighet for læring og utvikling. I uteområdet så er det mange

Ødelagte leker og lite å ta seg til i friminuttene og de får ikke utfoldet seg. Barn som kjeder seg finner

ofte på negative ting. Hvordan tror du det ville vært å sitte i en skoletime å lure på om noen vil finne

på noe vondt mot deg i friminuttet?

Er det iæringsfremmende at enkelt barn må ha sin spesial undervisning på gangen? Her er det til

tider masse fuktig tøy så luftkvaliteten er ikke god. Det er også en del gjennomgang av andre elever

her. Hva med barnas selvfølelse når dette skjer. Man blir sittende veldig åpenlyst.

I opplaeringsloven §9A-7 står det: Det fysiske miljøet i skolen skal være isamsvar med de faglige

normene som fagmyndighetene til en hver tid tilrår.

Den undervisningsformen som er gjeldende nå legger opptil mye stasjonsarbeid og læring under

bevegelse. Den skolen våre barn får sin undervisning i nå er med på å hemme dette. Rommene er

små og det er alt for få grupperom. Det er ustabilt nett i flere av klasserommene som gjør

undervisningen vanskelig når deler av denne er via smartboard og nettbrett.

Det står videre i  §  9A—7 Skolene  skal planlegges, bygges, tilrettelegges og drives slik at det blir  tatt

hensyn til trygghet, helse, trivsel og læring til elevene.



Nå må dere vise at dere står for de beslutningene dere tar og at dere vil satse på alle  barna  i

kommunen. Det er disse  barna  som er vår fremtid.

Hvordan kan dere nok en gang sitte og bryte løftene til barna som dere allerede har tatt med  i

prosessen?

Vil dere risikerer å miste gode lærere ved å utsette nok en  gang?

Vil dere risikere helse, trivsel og læring for våre barn?

Vil dere risikere at kommunen ikke får tiifiyttere pga elendig skole?

Har vi virkelig råd til å la vaere å bygge ny skole?

Med vennlig hilsen

For FAU Tvedestrand skole
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Nestleder FAU Tone Ulven Hegland

Kopi til

Rektor ved Tvedestrand skole

fylkesmannen


