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Levanger - Kretsgrenser for skoleåret 2013/14 - Høringsuttalelse
Det vises til kommunens brev av 13.02.13.
Kommunestyret i Levanger kommune har vedtatt endring i skolestruktur i sak 78/12
som vurderes å få konsekvenser for kretsgrensene.
1. Det bygges ny ungdomsskole på Røstad. Elevene ved ungdomstrinnene ved
Frol og Nesset flyttes dit.
2. Nesheim barneskole flyttes til Nesset ungdomsskole.
3. Tuv barneskole legges ned og elevene overføres til Skogn fra høsten 2013.
Elever som har kortere veg til Ekne overføres dit dersom de ikke ønsker å bli
med resten av gruppen til Skogn.
Avklaring om kretsgrenser som bestemmer hvilken skole som blir nærskolen for den
enkelte elev vil i størst grad berøre elever og foresatte.
Forslag til endringer i skolestruktur og endringer i kretsgrenser vil medføre
omorganisering av eksisterende skoleskyssopplegg og kan få økonomiske
konsekvenser for fylkeskommunen. Ved planlegging og organisering av skoleskyss
vil det bli etablert et rasjonelt og økonomisk forsvarlig skysstilbud som oppfyller
elevenes rettigheter til skoleskyss i tråd med det til enhver tid gjeldende regelverk.
Det er derfor viktig at fylkeskommunen blir informert hvordan kretsgrensene blir på et
tidlig tidspunkt.
En annen ting som er viktig å tenke på i den forbindelse er eventuelle endringer i
holdeplasser og snuplasser. Det kan være at rutene endres slik at nye holdeplasser
må opprettes og likedan eventuelle snuplasser. Det er viktig at elever som har rett på
et skysstilbud får en mest mulig trygg og forsvarlig på- og avstigning.
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