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I den pågående skolestrukturdebatten er «barnets beste» et sentralt argument. Hva som ligger i 
«barnets beste» er for øvrig åpent for tolkning, og brukes på begge sider av debatten. Buss, taxi eller 
gangavstand? Stor eller liten klasse/skole? Alt dette spiller en vesentlig mindre rolle enn stabilitet og 
trygge rammer for å fremme psykisk helse og læring, både sosialt og faglig. Utdanningsforbundet 
mener at det viktigste vi skal tilby barna er forutsigbarhet. Gjennom mange år har det ligget et 
spøkelse over flere av skolene våre, noe som skaper utrygghet for mange elever. Mange, både 
lærere, foreldre og elever, er redde for å miste skolen sin. Dette er også en forklaring på hvorfor 
mange foresatte har valgt å flytte barnet sitt til en annen skole. De ønsker stabilitet og trygge 
rammer for barnet sitt, og de ønsker ikke at de skal dras opp med rota midt i et skoleløp. 
 
Dere politikere skal nå bestemme om vi skal beholde én, to eller alle skolene. Dere skal stemme over 
en framtidig skolestruktur, en struktur som kan stå seg i årene framover. Skape forutsigbare rammer 
for den viktigste ressursen vi har, nemlig barna. Uansett utfall mener Utdanningsforbundet at 
beslutningstakerne må frede den strukturen dere lander på i mange år fram i tid. De skolene det 
satses på; om det er en, to eller alle fem, må få tid på seg. Strukturdebatten kan ikke komme igjen år 
etter år. Det tærer på de ansatte og det tærer på barn og foreldre. 
 
Mange av medlemmer våre på de berørte enhetene uttaler også at de frykter for framtida. Mange er 
redde for å miste arbeidsplassen sin, flere har søkt på andre jobber. Trygge lærere har best 
forutsetning for å skape trygge elever. Barna må vite at skolen, medelever og ikke minst lærerne de 
er trygge på, er der neste år. Lærerne, og andre ansatte, må vite at arbeidsplassen, kollegene og 
elevene de er så glade i er der neste år. Og året etter. Og året etter det. Både store og små fortjener 
forutsigbarhet, stabilitet og trygge rammer. For å gjenta oppfordringen til beslutningstakerne: Velg 
en struktur dere har trua på i et langsiktig perspektiv, og sats på den! 
 
 
Mvh. 
 
Utdanningsforbundet Ringsaker  


