Innspel framtidas skulestruktur
Nedlegging av Haddal skule vil på nåværende tidspunkt
være et enormt svik mot bygdene Haddal, Eiksund og
Garnes.
Argumentene for nedlegging holder ikke vann. Jeg nner
det underlig at rapportene/utredningene som er utarbeidet,
med relativt romslige budsjetter, ikke klarer å nne frem til
statistikk som faktisk gjelder for de tre bygdene og Haddal
skole. Istedenfor er det benyttet generelle SSB
fremskrivninger, og selv her velger administrasjonen å
fokusere på de værste alternativene. Driftskostnadene på
skolen kan heller ikke bare være basert på et gjennomsnitt
for kommunen og fordelt på antall kvadratmeter. Dere må da
kunne svare på hva de ulike skolene faktisk koster. Skal det
først gjøres et så drastiske grep som å legge ned skolen så
må i allefall grunnlaget kunne forsvare avgjørelsen.
Problemet til Ulstein kommune er først og fremst den
enorme gjelden til kommunen. Et resultat av alt for høye
investeringer over tid uten krav til f.eks egenkapital. Nå er
kommunen nødt til å ta grep for å spare penger og redusere
denne gjelden, men det er da vel ikke dugnadsbygdene på
øyas sørkant som skal straffes for dette? Det er ikke her
investeringene har blitt gjort?. Om planen er å spare penger
burde man heller øke eiendomsskatten for en avgrenset
periode. Fordi om man legger ned skolen så vil den aldri
åpnes igjen.
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Jeg føler at administrasjonen som tar denne saken opp
igjen år etter år, hver gang med nye argumenter som etterpå
blir tilbakevist, ikke ser oss. De forstår ikke hva skolen betyr

for oss i Haddal, Eiksund og Garnes. Det er så mye mer enn
bare en barneskole. Med skolen kommer musikkorpset og
fotballaget og en følelse av tilhørighet og stolthet. Blir
elevene f.eks sendt til Hasund skole kan dere banne på at
barna heller vil spille i korps eller på fotballaget med sine
klassekamerater. Lufta vil da bli tatt ut av høytider som 17.
mai og i juletidene. Hvor trist blir ikke 17. mai uten tog
gjennom bygdene, ja Haddal musikkorps går faktisk 3 tog
og holder ere konserter på 17. mai. Jeg tror også at Haddal
musikkorps og fotballaget er en berikelse for de barna i
kommunen, som kan møtes på ere arenaer i
lokalsamfunnet.
Jeg er enig i at det ikke er forsvarlig å beholde skolen
dersom det ikke er nok barn, men det er nok barn! I år var
det faktisk ikke plass til alle barna i barnehagen, så det
kommer også ere! Denne årlige, nå ere ganger i året,
runden med press om å legge ned skolen er så utrolig
ødeleggende, nye bosettere vil vegre seg og andre tør ikke
å investere penger og ikke minst energi på bygdene og
aktiviteter for barna. Vi må heller bli enige om et bestemt
elevtall, og når vi kommer under det så kan vi ta
diskusjonen opp igjen. Selv har jeg nettop yttet tilbake til
Haddal etter å ha bodd voksenlivet i ere av landets større
byer. At Haddal har barneskole og barnehage var veldig
viktig i beslutningen om at vi skulle bosette oss her, og det
vet jeg at vi ikke var alene om.
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Når det gjelder eldrebølgen så er hele landet i samme
situasjon, her må ikke våre egne politikere prøve å komme
de i forkant ved å kvele bygdene. Prøv heller å forhandle
oppover og kjempe for en omprioritering av skattepengene
og støtten fra staten. Kjemp for innbyggerne ikke mot dem.

Hadde dere lagt ned skolen for ett år siden hadde ikke min
lille familie yttet til kommunen og da hadde dere hatt to
unge innbyggere mindre, og et enda større problem. Dere
må løfte blikket opp fra «bygryta» Ulsteinvik, og satse på
bygdene dere har igjen, la oss ihvertfall leve i fred, så klarer
vi oss vi. «Det er mange unge kåte folk» ble det sagt på et
tidligere folkemøte, og det ligger nok noe i det :)
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Dag Erik Chaikampa Haddal

