
Skolenedleggelser på Finnskogen.
'R:

De siste årene har kommunene som deler Finnskogen mellom seg, gjen

ganger diskutert og forsøkt å legge ned flere av skolene på Finnskogen.

Det har stort sett gått bra helt til i høst. Da ble Søre Trysil Skole vedtatt nedlagt
fra førstkommende høst. Det kan se ut til at det kommer en Montessori skole
på lik linje med den på Lundersætra som erstatter for Søre Trysil Skole. Vestre
Trysil skole overlevde denne gangen.

I Asnes har det blitt gjort flere forsøk på å legge ned den eneste skolen de har
igjen på sin Finnskog, Kilen Skole. Kommunestyret der skal i april avgjøre dets
skjebne.

I Grue har de derimot fredet skolen/oppvekstsenteret en stund, men også den
lever farlig på sikt.

Austmarka skole ser ut til å være utenfor fare.

30 APR 2010

Jeg har oppfattet det slik at både skolene i Trysil og Kilen ikke har hatt
problemer med synkende elevtall. Tvert imot så vet jeg at Kilen Skole til tross
for dårlige prognoser har klart å holde elevtallet noenlunde stabilt over mange
år. Det er i dag mellom 45 og SO elever på Kilen Skole.

På det viset har de blitt en verdifull ressurs for sentrumsnære skoler som har
fremtidsprognoser som viser at for eksempel Flisa skole har en nedgang frem til
2014 som tilsvarer hele Kilen Skoles elevtall.

Felles for Finnskogskolene er at de har utviklet gode undervisningsopplegg for å
lære elevene om deres kultur, finnekulturen. Disse er revidert og utviklet og er
blitt riktig gode.

Det er ikke å forvente at dette vil bli prioritert undervisning på skolene nede i
norskebygda, selv om ting kan tyde på at det kan skje i Grue.

Det betyr at våre barn i fremtiden vil få en helt minimal opplæring i deresegen
kulturs historie. Lærere med godt kunnskapsnivå og god forståelse i
finnekulturen vil ikke få bruk for denne kunnskapen lenger i deres arbeidsliv.

En annen faktor som man bør tenke på ved skolenedleggelser er følgene som

dette kan gi for grendesamfunnene rundt skolen. Flere steder i Norge har erfart



at det blir slutt på tilflytting eller nyetableringi disse grendene og det blir bare
de eldre, veletablerte som blir igjen. Dermed dør disse grendene gradvis ut.

Hva vil skje med finnekulturen da grendene dør?

Nasjonale minoriteter har rettigheter. Norge har skrevet under avtaler og har
forpliktelser over for sine nasjonale minoriteter. Skogfinnene har status som
nasjonal minoritet. Slik vi ser det er det brudd på flere av paragrafene i
Europarådets rammekonvensjon å legge ned skoler på Finnskogen. Viser blant

annet til paragrafene 4, 5 og 15. Rammekonvensjonen er juridisk bindende for
norsk forvaltning.

Myndighetene har tatt fra oss språket og våre slektsnavn.

Ved nedleggelse av skolene våre forsøker de å ta fra oss kulturen og historien

vår. Vi kan ikke godta dette.

Finnskogtinget 2010.


