Til kommunestyret i Sør-Aurdal kommune
Undersøkelse viser stort flertall for å beholde Begnadalen Skole.
FAU ved Begnadalen skole har gjennomført en helt fersk undersøkelse med 100% deltagelse.
Deltagere i undersøkelsen var foreldre i Begnadalen Barnehage og Begnadalen Skole.
Svarene viser at 74 % sier NEI til forslaget om å legge ned fra høsten 2020.
Dette er et veldig sterkt signal om hva vi vil med skolen og bygda vår fremover.
Foreldregruppa peker på at forutsigbarhet og trygghet for barna er veldig viktig.
Det oppleves ikke som forutsigbart og trygt når administrasjonen i økonomiplanen for 20202023 foreslår å legge ned skolen vår på tross av kommunstyrets vedtak fra 2015 som freder
skolen frem til 2022.
La oss få ro til å jobbe med positive tiltak som bygger opp Begnadalen og Sør-Aurdal
kommune for fremtiden.
Vi ønsker oss flere innbyggere og arbeidsplasser istedenfor å måtte jobbe mot nedleggelse.
Det reageres sterkt på at administrasjonen ikke involverer berørte parter i det store
spørsmålet det er å legge ned en skole.
Det har vært en enorm påkjenning å måtte kjempe for Begnadalen Skole de siste 15-20
årene. Er det ikke mer konstruktivt å bruke denne energien på noe som gir bygda et løft inn i
fremtiden?
Vi håper at det nå er ny giv i kommunen med «nytt kommunestyre»!
Vi har Valdres største industriarbeidsplass Begna Bruk, nært skolen vår. Med sine 55 ansatte
og omsetning på 226 millioner i 2018. De opplever økende resultat for hvert år!
De har satset tungt over mange år i mer effektivt produksjonsutstyr og fremstår i dag som
konkurransedyktige nettopp fordi de har turt å satse på fremtiden. Det forventer vi at også
Sør-Aurdal kommune gjør!
Begna Bruk opplever i dag utfordringer med å få kvalifiserte søkere til sine utlyste stillinger.
Undersøkelsen vi har gjort viser at det er nettopp nærhet til skole og barnehage som er en
av de viktigste årsakene til at barnefamilier velger å bosette seg å søke arbeid i Begnadalen.
En annen bedrift nær skolen vår, Norsk Massivtre AS, opplever stadig økt etterspørsel etter
sine produkter. Det er med andre ord behov for mer arbeidskraft i Begnadalen i årene som
kommer.
Vi mener at kommunen har et særlig viktig ansvar i å legge til rette for gode prosjekter og
tiltak for å sikre fremtiden til Sør-Aurdal. Vi kan ikke se at det er utført noen
konsekvensanalyse med bred forankring i alle deler av samfunnet som blir berørt av et slikt
vedtak.
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