
FORSLAG HØRINGSUTTALELSE, nedlegging av Kirkeby Oppvekstsenter 

På grunn av den pågående situasjonen vedrørende covid-19, og restriksjoner med møter, samt stor 

arbeidsmengde ved åpning av barnehagen og skolens 1. – 4. trinn, vil dette være en enkel 

høringsuttalelse gitt av enhetsleder og lest og tiltrådt av deler av driftsstyret. 

«I Elverumsskolen er det en nedgang i antall elever i de kommende årene. I den forbindelse ble det 

vedtatt i kommunestyret den 26. februar 2020, at Kirkeby oppvekstsenter skal legges ned fra starten 

av skoleåret 2020-21, gjeldende fra 1. august -20.  

I seg selv er dette en forholdsvis kort frist på klargjøring av nedleggelse. I særdeleshet gjelder det 

forholdet til forberedelse av overgang til ny skole for elevene, ny barnehage for barna i barnehagen 

og ny arbeidsplass for de ansatte – både i skole og barnehage. 

I tillegg til denne forholdsvis korte fristen, er det også en veldig krevende sak at endelig vedtak i 

saken først skal gjøres i Kommunestyret den 27. mai d.å. Dette er noe som forverrer vår jobb i 

forhold til elevenes og barnas forberedelser til ny skole og nytt skoleår, samt trygge og forberede 

barnehagebarna. Dette er veldig krevende i forhold til at dette skal gjøres på en god og trygg måte. 

Som om ikke dette i seg sjøl er nok, har vi i tillegg fått situasjonen med korona og stenging av 

barnehagen og skolen, samt restriksjoner på møtevirksomhet. 

Vi har fått åpnet opp igjen barnehagen og 1. – 4. trinn på skolen. Dagene går med til smittevern og 

praktisk gjennomføring av pedagogisk virksomhet. 

I denne saken er det et viktig element at barna skal høres. Vi har ikke hatt anledning til å få diskutere 

dette i et samlet Elevråd med synspunkter fra klassene. Men elevene på 1. – 4. trinn har hatt 

klassemøter, og jeg har snakket med noen av elevrepresentantene fra 5. – 7. trinn.  

I denne situasjonen vi er nå, får de ikke anledning til å bli kjent med nye klassekamerater, ny lærere 

og ny skole/ nye lekekamerater, nye voksne og ny barnehage. (Dette sett i lys av kohorter og 

innskjerping på hvem som skal kunne komme inn i våre skoler og barnehager.) 

Som enhetsleder og med ansvaret for barna, elevene, foreldrene og de ansatte ved Kirkeby 

oppvekstsenter, ser jeg på dette som en veldig uheldig situasjon. En situasjon som fort gir uheldige 

og utrygge konsekvenser for barna våre. I skrivende stund er heller ikke elevene på 5. – 7. trinn 

tilbake på skolen, så for de elevene drøyer det enda lenger før vi kan gå i gang med prosessen. 

De ansatte er kjent med, og vet, at de er sikret jobb i Elverum kommune også kommende skoleår. 

Men på grunn av situasjonen er prosessen med ny arbeidsplass og nye oppgaver sjølsagt satt på vent 

og er kraftig forsinket. Dette igjen fører til at det er pågang på spørsmål og usikkerhet hos de ansatte. 

(Min anmerkning: Jeg ser, på de voksne, at dette sliter og at utryggheten kommer!)  

 Dette er viktige synspunkter som må fremmes og som må tas med videre i saken.» Høringsuttalelsen 

er utarbeidet av enhetsleder, 30.04.2020 
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