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Noe av det som gjør at små bygder, slik som Vikebygd, til levende bygder er alt som er rundt skole og
barnehagelivet. Jeg gikk selv både i barnehage og på skolen i Vikebygd, og har bare positive
erfaringer med det. I mitt årskull var jeg den eneste jenta, noe som har gjort at jeg har like gode og
nære vennskap med gutter som jenter, både på min egen alder og eldre eller yngre. Jeg har alltid følt
en trygghet til lærere og assistenter, på en måte som jeg ikke i senere utdanning har følt på. I
Vikebygd var det rom for kreativitet i undervisningen, og god bruk av det fine området vi har i bygda,
som badestrender, fjelltopper, akebakker og skeisis. Det som jeg tenker at er aller viktigst i
diskusjonen om å ta bort skolen og barnehagen i en slik liten bygd, er alt rundt som da også
forsvinner. Slik som fritidsaktiviteter som bygda tilbyr. Fellesområdene vil kanskje ikke bli tatt i bruk i
samme grad, da barna får venner i andre bygder, og har ikke samme behovet for å knytte forhold til
de som er i hjembygda. Jeg har alltid ønsket å flytte tilbake til hjembygda mi etter endt utdanning, og
at min fremtidige familie kan få samme mulighetene og tilbudene som jeg fikk. Dersom dette
forsvinner, er det ikke lenger attraktivt å flytte hjem igjen, ettersom bygda jeg da flytter til, ikke er den
samme som jeg vokste opp i. Ved å fjerne "familie-idyllen" og "liv og leven" i bygda, ser jeg dessverre
for meg at bygda sakte men sikkert dør litt ut.
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