
 

Interpellasjon til KST 21. januar 2021 

Fra Gran FrP 

 

Ordfører 

Som et ledd i å styrke Grymyr skole og Grymyr som en attraktiv plass å bo, samt sikre 

barnehage tilbudet i Vestre Gran, ønsker vi at rådmannen utreder muligheten for å flytte 

barnehagen på Leikvoll til Grymyr skole, og at barnehagen samkjøres med SFO og 

barneskolen, altså et oppvekstsenter. 

På Leikvoll leier kommunen i dag lokalene, disse er gamle og til dels krevende. 

 

Sitat fra Vestsida oppvekstsenter: 

HVA ER ET OPPVEKSTSENTER?                                                                            
  
Definisjonen på et oppvekstsenter er: 
Barnehage og skole under samme tak med felles ledelse. 
 
I Norge har flere kommuner opprettet oppvekstsentre hvor barnehage, skole og SFO 
er samlokaliserte og gjerne med felles ledelse. Oppvekstsentre har eksistert siden 
begynnelsen av 1990 tallet i Norge.  Utgangspunktet for en slik organisering kan 
være å utnytte ressursene bedre, og få til en større fleksibilitet. 
Det ligger økonomiske besparelser i samlokalisering, og større fleksibilitet knyttet til 
disponering av penger og bruk av personale på tvers av enhetene. Et oppvekstsenter 
er en framtidsrettet organisering av barnehage, SFO og skole i mindre kommuner og 
bidrar til at barna får gå på skole i sitt nærmiljø jf. Opplæringsloven § 8-1: 
Grunnskoleelevene har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller ved 
den skolen i nærmiljøet som de tilhører. 
 
 Oppvekstsentre tilbyr et pedagogisk tilbud til barn fra spedbarnsalder og til 
tenåringsstid. Tilbudet er i barnas nærmiljø. Skolen er ofte fådelt, dvs. at elevene fra 
to eller flere års trinn går i samme klasse. På grunn av bosettingsmønsteret i landet 
vårt, har Norge mange fådelte skoler og oppvekstsentre som representerer en 
motvekt til skolesentralisering. 
 
På oppvekstsenteret kan foreldre hente og levere barna på et sted. Dette letter 
hverdagen for både store og små og gjør det mulig for barnefamilier å bosette seg i 
små kommuner med spredt bebyggelse. En desentralisert skolestruktur er en 
forutsetning for å opprettholde spredt bosetning som mange politiske partier i Norge 



er opptatt av. 
 

Oppvekstsentre kan ha flere funksjoner enn barnehage og skole. Det kan være 
møteplass for befolkningen i nærmiljøet og fungere som kulturhus med aktiviteter på 
helg og kveldstid. Oppvekstsentre har ofte tett kontakt og samarbeider med 
enkeltpersoner, lag og foreninger i nærmiljøet. Oppvekstsentre har ofte et utvida 
klasserom, dvs. at opplæring og undervisning kan foregå i naturen eller i nærmiljøet. 
Det kan legges til rette for et samspill mellom læringsaktiviteter i og utenfor 
klasserommet. Dette gir en variert opplæring hvor alle sanser hos elevene kan tas i 
bruk. 
 
FAU har ifølge opplæringsloven § 11-4 bl.a. ansvar for å skape et godt samhold 
mellom hjemmet og skolen, og skal legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos 
elevene og skape kontakt mellom skolen, foreldre og lokalsamfunnet. 
 
Elevrådet (5 til 7 kl.) skal fremme fellesinteresser til elevene på skolen og arbeide for 
å skape et godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg og komme 
med framlegg i saker som gjelder nærmiljøet til elevene, jf. Opplæringsloven § 11-2. 
FAU og elevrådet sikrer brukermedvirkning. 
 
Som foreldre og elever har vi muligheter til å påvirke og medvirke til utviklingen av et 
oppvekstsenter. 
 Det innebærer at vi, store og små, er med på å skape vårt nærmiljø til det vi 
ønsker det skal bli: 
 Et møtested for aktiviteter  og felles læring , - hvor menneskets grunnleggende 
behov for tilhørighet og selvstendighet ivaretas. 
Dette gir gode oppvekstbetingelser for barna og øker samhold i bygda. Et godt 
nærmiljø er med på å opprettholde bosetning og rekruttere tilflytning. 
Sitat slutt. 

Det er vår mening i Gran FrP at dette vil være kostnadsbesparende, og vel så viktig, styrke 

samhold, læring og kompetanse. 

Det ble ved forrige valg fra nærsagt samtlige politiske partier i Gran snakket varmt om å 

styrke spredt bosetting og beholde grendene. Vi mener dette vil være med å styrke Grymyr 

som grend og bidra til økt bosetting. 

Vedtak: 

Kommunestyret ber rådmann utrede flytting av Leikvoll barnehage til Grymyr barneskole, 

med sikte på å etablere et oppvekstsenter. 

 

For Gran FrP 

Jul Tore Kittelsrud 

Gruppeleder 



 

 

 


