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Forslag til skolebruksplan
Viser til oppslag i Avisa Sør-Trøndelag der det fremgår at forslag til skolebruksplan for
Orkdal kommune er det foreslått at dagens gymnastikksal ved Orkanger barneskole skal
gjøres om til klasserom og at gymnastikkundervisning gjennomføres i Orklahallen. Dette er
en omdisponering av dette arealet vi mener er uhensiktsmessig for driften av skolen og vil
gjøre at skolen mister det eneste arealet der elevene ved skolen kan samles til felles
aktiviteter. Dette er noe FAU er sterkt kritisk til og vi mener dette forslaget ikke må realiseres.
Kulturelle og sosiale aktiviteter er sentrale i norsk skole En “storstue” der elever på alle trinn
kan møtes og bli kjent med hverandre og skape et fellesskap og en felles skolekultur er viktig.
Skolens gymnastikksal er den viktigste arenaen for disse aktivitetene, og er svært viktig for å
realisere læreplanens generelle del. Læreplanen for kunnskapsløftet (LK06) forutsetter at
opplæringen tuftes på tre tradisjoner, der den ene er vår kulturelle tradisjon:
Den tredje er vår kulturelle tradisjon, knyttet til menneskets formidling ved kropp og sinn, i idrett, kunst
og håndverk, i språk og litteratur, i teater, sang, musikk og dans. I den forenes innlevelsesevne og
uttrykkskraft. Elevene må utvikle gleden ved det vakre både i møte med kunstneriske uttrykk og ved å
utforske og utfolde egne skapende krefter. Alle bør få sjansen til å erfare både det slit det kan koste og
den fryd det kan vekke å gi følelser form, tanker uttrykk og kroppen anstrengelse. Det gir også teft for
eget talent, der alle kan finne noe de kan mestre og overraske seg selv med. Øvelse av ferdigheter for
både kunst og sport gir sans for disiplin, syn for eget verd og verdsetting av andres innsats. Mestring
gjennom strev, øvelse av følsomhet og evnen til å uttrykke følelser, kan oppnås både i lek og virke, i
glede og alvor (den generelle delen av læreplanen side 7)

For å realisere læreplanens målsettinger må skolen ha tilgang til hensiktsmessige lokaler der
elevene kan arbeide med teater, drama og dans. Dette er aktiviteter som samler hele
skolefellesskapet på tvers av trinn og alder og det er en viktig del av dannelsen mot gode
samfunnsborgere. Ved å være avhengig av å låne lokaler som ligger 10-15 minutters
gangavstand fra skolen, og som må samordnes med andre aktører, vil ikke slike aktiviteter
kunne gjennomføres uten svært mye ekstraarbeid. Gymnastikksalen på skolen har en scene
som kan benyttes til slike aktiviteter og som kan ha kulisser og annet utstyr stående oppbevart
i en øvingsperiode.

Samarbeid mellom hjem og skole er et område som har hatt fokus de senere årene. Skolen har
svært få egnede lokaler til å samle foreldrene. Hvert trinn på skolen har mellom 40 og 50
elever og dobbelt så mange foreldre. Hvis foreldrene på et eller flere trinn skal samles er det
kun gymnastikksalen som rommer så mange mennesker på skolen. Uten en et slikt areal vil
skolen måtte redusere denne typen aktiviteter. Foreldrenes kjennskap og eierforhold til skolen
vil bli redusert. Gymnastikksalen har også vært et viktig sted der foreldre, søsken og
besteforeldre har fått møte elevene på deres arena, og få oppleve forskjellige kulturuttrykk og
ble bedre kjent med hverandre. Dette er noe en vil miste ved å flytte alle disse arrangementene
til andre lokaler.
FAU stiller seg også skeptisk til at de yngste elevene skal ta seg fram mellom skolen og
idrettsparken. Vår største bekymring er trafikksikkerhet, og vi forventer at ved en eventuell
flytting av gymnastikkundervisning og kulturelle aktiviteter brukes tilstrekkelig med
voksenpersoner til å følge elevene. Videre stiller vi store spørsmålstegn ved tidsbruken når
elevene først skal kle på seg ytterklær på skolen (10-15 min), gå til idrettsparken (10-15 min)
skifte til gymnastikktøy (10-15 min) og så samme aktivitetene på tilbaketuren, det vil kreve
svært mye tid og kan ikke gjennomføres innenfor de rammene som er satt av til
undervisningen i dag.
Ut i fra de forholdene vi påpeker ovenfor mener vi dere må se på denne saken igjen.
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