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BUDSJETT 20210 – ØKONOMIPLAN 2022 - 2024 

 

Viser til tidligere vedtak om bygging av nytt oppvekstsenter her ved Venn. Må få takke dere 
politikere med en slik riktig og viktig avgjørelse. Elever, foreldre/foresatte, ansatte og nærmiljø har 
i mange år ventet på dette. Hele dette samfunnet ser fram til et nytt oppvekstsenter står klart. Jeg 
har nå vært enhetsleder ved Venn oppvekstsenter i 5år. Ønsker også her få takke dere politikere sin 
satsing på skolene i Skaun kommune. Det har gitt oss muligheter til både innkjøpt av utstyr og gode 
ressurser til å ha nok ansatte. Det er et viktig område både for hver enkelt elev og for hele 
kommunen. Det har vært bygd flere nye skoler og barnehager. Skaun kommune har opplevd en stor 
befolkningsøkning siste år, mye av dette kan skyldes at skolene og barnehagene har et godt 
omdømme. 

 

Jeg forstår at det ligger flere økonomiske bekymringer i årene som kommer for Skaun kommune. 
Likevel er en snarlig oppstart av bygging av et nytt Venn oppvekstsenter viktig. Som sagt har 
mange ventet på dette. Dere politikere har nå en mulighet til å holde valgløfter og ikke minst være 
tydelig, at denne bygging må starte nå som et signal til elevenes ønske om ny skole. Denne 
langvarige behandlinga av nytt oppvekstsenter kan dermed være glemt og at vi ser framover mot et 
nytt oppvekstsenter som er en meget viktig del av denne delen av kommunen. Forstår at mange 
mener at nå har elever og barn ventet lenge nok på nytt oppvekstsenter. 

 

Venn oppvekstsenter, skole, SFO og barnehage, har i mange år vært preget av at lokalene er for 
små og ikke tilpasset dagens opplæring. Mange barn har senere år gått i andre barnehager i 
kommunen. Elever på skolen har små og trange klasserom. Paviljongen har gjort slik at alle klasser 
får sitt klasserom. Mangel på grupperom har gjort utfordringer til både gruppearbeid og 
spesialundervisning. Gymsal og garderober er kritikkverdige. Arealene til SFO deles med 1. trinn, 
noe som gjør planlegging av det pedagogiske arbeidet utfordrende. 

 



 

Dere politikere har nå en mulighet til å bygge samfunn. Avgjørelsen om å slå sammen 
skolekretsene var også en viktig og riktig avgjørelse. Jeg har tidligere snakket om «En skole for alle 
bygdene rundt Laugen». Også her har det vært en langvarig prosess med både fakta og følelser inne 
i bildet. Med å ta en avgjørelse om snarlig byggestart i 2023, gir dere et signal og en mulighet om å 
styrke samhold og tilhørighet i denne delen av kommunen. Oppvekstsenteret vil være helt sentralt i 
dette. Hvis jeg får muligheten til å lede dette arbeidet, ser jeg for meg at vi allerede fra neste år kan 
Jåren - Råbygda og Venn starte et pedagogisk samarbeid. Vi må samtidig som planlegging av nytt 
oppvekstsenter også lage pedagogiske plattformer. Ansatte, barn og elever må se framover mot et 
nytt oppvekstsenter som skal gi de fantastiske muligheter for gode og trygge dager med mye god 
opplæring. Også lokalsamfunnet får dra nytte av muligheter til utleie av rom og lokaler til mange 
ulike aktiviteter. Dette styrker denne delen av Skaun og ikke minst så kan vi legge denne 
langvarige prosessen bak oss. 

 

Derfor oppfordrer jeg dere politikere til å vedta prosjektmidler som gjør bygging av nytt 
oppvekstsenter mulig i løpet av 2023. 
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