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FAU ved Sakshaug skole har lest Høringsdokumentet med stor interesse, og registrerer at 
scenariene skissert i rapporten påvirker elevtallet ved Sakshaug skole i større eller mindre grad. Vi 
er positive til økt elevtall ved skolen, forutsatt at den trafikale situasjonen på Venna og i området 
rundt skolen løses på en trygg og tilfredsstillende måte, at skolens uteområde oppfyller 
forskriftskrav til areal og oppgraderes betydelig med et bredere og bedre tilbud til elevene, at 
bygningsmassen utvides med nødvendige klasserom og støtterom, og at en økning i elevtall 
medfører fokus på støttefunksjoner som miljøteam, PPT og helsesøster/helseteam. FAU ved 
Sakshaug skole ønsker å være tydelige på at vi ikke ønsker endring av skolekretsens grenser. Det 
er svært uheldig at en økning i elevtall medfører en fortrenging av elever som per i dag tilhører 
skolekretsen. 
 
Ved en eventuell utbygging er det viktig at den trafikale situasjonen blir tatt hånd og er godt 
planlagt i FORKANT av byggestart, slik at vi unngår midlertidige og uforutsigbare løsninger for 
skolevegen til ungene.  
 
FAU ved Sakshaug skole er opptatt av at Inderøyskolen blir en robust struktur for fremtiden. Ved å 
se på den samlede ressursbruken i hele Inderøyskolen, unngås kostbare løsninger som går på 
bekostning av andre skoler. Samtidig ser vi en del utfordringer ved større enheter. Det er viktig at 
enkelteleven også i fremtiden skal være i fokus, og at ny struktur bidrar til synlighet og at ingen 
forsvinner i massen. En økning i elevtall gir muligheter for vennskap, fellesskap og samhold. For 
ansatte ved skolen styrkes kollegiet. Samtidig har vi fokus på personaltetthet. Det er ikke ønskelig 
med grep som utelukkende har fokus på å maksimalisere antall elever per ansatt. 
 
Det er positivt at alle Inderøyelever får god tilgang til konseptet AKSET. Samtidig er det viktig å 
være realistisk med tanke på kapasiteten ved AKSET slik den er per i dag. Et annet viktig punkt er 
skolens uteområde. Har dagens areal potensiale til å håndtere økt elevtall i den størrelsesorden 
som skisseres? 
 
 
Det forutsettes at båndlagte areal vest for skolen frigis til leke- og oppholdsareal når avgjørelsen 
om fremtidig skolestruktur er tatt. Dagens uteområde er fattig sammenlignet med skoler i 
sammenlignbar størrelse. Uteområdets tilbud og utforming er svært viktig for det psykososiale 
miljøet ved skolen, og må prioriteres uavhengig av hvilken skolestruktur som legges til grunn. FAU 
ved Sakshaug ønsker en aktiv rolle i planlegging i forbindelse med uteområdet, både under og 
etter en evnt byggeperiode. 
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