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Samarbeidsutvalget (SU) har fått uttalelse fra foreldrerådet (barnehage og skole) v/Sirma
oppvekstsenter, datert 17.tL.Ls. Uttalelsen vedlegges som SU 's vedtak.
I tillegg understreker SU at grenseoverskridende samarbeid er vektlagt i Europarådets
rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter. Dette forplikter statene til å tilrettelegge
for å utvikle samarbeid mellom landene bl.a innenfor skoleverket.På bakgrunn av disse avtaler og
uttalelser er det naturlig at Utsjok og Tana kommuners skoler og barnehager samarbeider, utvider
og styrker samarbeidet, og at både de norske og finske myndigheterne aktivt støtter arbeidet. Et slikt
samarbeid revitaliserer og styrker bruken av samisk språk og kultur.
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Uttalelse angående rådmannens forslag til awikling av Sirma oppvekstsenter.
Foreldrerådet ved Sirma oppvekstsenter (bamehage og bameskole) avholdt møte l7 .l l . 15 og har følgende
uttalelse

til rådmannens forslag om nedleggelse:

På nytt: Foreldrerådet ber politikerne innstendig om å bevare Sirma oppvekstsenter
med barnehage og barneskole. Altså et Oppvekstsenter for barn fra barnehage til
T.kIasse

Kort info om oppvekstsenteret:
Pr. dags dato har vi 4 barneskoleelever og2barn i barnehagen fra bygda. Altså 6bambruker
oppvekstsenteret dette skoleåret. 2 dager i uka samarbeider oppvekstsenteret med Utsjok
skole og er da rundt 40 elever og barnehagebarn.
Samisk er lærings- og lekespråket i Sirma og våre barn er sterke og trygge i språket sitt.
Som foreldre er vi svært fomøyd med lærernes kompetanse og engasjement i skolehverdagen
og våre bam opplever ikke at de går på en skole med for ft elever men de er stolte av sin
skole og har god læringskurve.
Elevene i 1-3 klasse gåLr pâ SFO etter skola hvor de trives med barnehagebarna.
Med tett samarbeid mellom barnehagen og barneskolen opplever vi at oppvekstsenteret blir
sammensveiset og alle leker med alle -og ikke minst lærer av hverandre.

Foreldrenes beþmring:
Foreldrerådet har i flere år, til hvert budsjettmøte sendt inn høringsuttalelse angående vår
bekymring for lang pendlervei for våre bam. Spesielt våre minste.
10 mil pendling pr. dag i tillegg til fritidsaktiviteter som innebærer pendling vil la seg
vanskelig å gjennomføre noe som er leit for oppveksten hvor vi ønsker at barna våre skal
kunne Ë delta på andre aktiviteter en bare skole.
Foreldrenes forslag til styrket oppvekstsenter med besparelser:
I stedet for å legge ned Sirma oppvekstsenter og med det legge ned en livsnerve i bygda så
foreslår vi foreldre at politikerne heller må se verdien av denne skolen og bruke den mer
rasjonelt med bland annet disse tiltakene:
Samle alle barneskoleelever fra gammel skolegrense til Sirma og med det satse på en
styrket barneskole for samisk språk i fortsettelse av utvikling av grensesamarbeidet
med Utsjok.
-Innbefatter stengning av skolegrense for barneskoleelever
-Oppvekssenteret må kunne tilby SFO for alle bama som har behov
-Skoleskyss går ikke på kommunens budsjett
-styrk innsats på søknader om statlige midler for grensesprengende skole
Fra skoleåret 2016117 mener vi at skolen kan bli avdeling under sameskolen med
felles rektor, dette pga det ikke utløser krav om egen rektor på en ren barneskole.
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Foreldrerådet mener videre at kommunen ikke har kommet nok i gang med kommunestyrets
enstemmige vedtak om styrking og videreutvikling av skolen og grenseskolesamarbeidet med
Utsjok. Ved informasjonsmøtet av rådmann for foreldrene på skola ang nedleggelsen kom det
frem at rapport ang skolesamarbeid var tolket feil av vår rådmann og at det av den grunn var
satt på brems for et samarbeid som visstnok var vanskeligere enn det faktisk er. Vi som
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foreldre har den forståelse av rapporten om at det ikke er store hindringer for å opprette en
felles bameskole.
Denne må kommunen vise de følger opp og fär satt ledig kapasitet inn på å arbeide videre
med snarlig

Vår mening om ungdomskoletilbudet:
Med dagens elevtall og ungdommenes egen stemme støtter vi at ungdomsskoleelevene blir
kjørt til sentrum. De tåler den lange pendlingen bedre og de kan delta på aktiviteter på
ettermiddagene ettersom de er mer rustet til å kunne være igjen å være på ungdomssklubb
eller trene og så benytte seg av Flexx-tilbudet de dagene de velger å bli igien

og misnøye over den store slitasjen dette påfører
bygda, ved at skolen vår alltid er første punkt for nedskjæring på hvert eneste budsjett, og
dette året benevnt som den enkleste nedskjæringa

Til slutt vil foreldrerådet uttrykke fortvilelse

. Det svekker bolysten
. Gjørbamautrygge og triste
. Virker avskrekkende på unge som ønsker å etablere seg her
. Gir uforutsigbarhet for næringsutvikling og primærnæringene, mrk at det er stor
prosentandel i Sirma som lever av primærnæring og med det er bofast om de skal fortsette
med drift
. Skaper utrygghet for foreldre og unge som bor/vil bo i bygda
. Truer grenseskolesamarbeidet

Med hilsen
foreldrerådet ved Sirma oppvekstsenter
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