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Uttalelse fra FAU Ura skole 05.12.2017

Fra FAU Ura Skole
V/Leder Ann Kristin Aaker

Til Alstahaug kommune v/kommunestyret Ura, 05.12.2017

Uttalelse fra F AU Ura skole angående arbeid med skolestruktur i
Alstahaug kommune
Denne uttalelsen er forankret ved ekstraordinært årsmøte i foreldreutvalget den 30 .11.2017.

Vi viser til sak 35/17 -  Prosjektene skole/barnehage/sykehjem, behandlet i kommunestyret i
Alstaha ug kommune den 11.10.2017, vedtak punkt 2.

" Kommunestyret går videre med alternativ B i forhold til ny skolestruktur i sentrum av Alstahaug
kommune. Administrasjonen pålegges snarest og i nært samarbeid med formannskap som
styringsgruppe å redegjøre nærme re for kostnadene i framlegget, og vurdere om det er mulig å få
ned de totale investeringer. Skolestrukturen på Tjøtta og Søvik opprettholdes . "

Som et resultat av dette vedtaket inviterte vi kommunalsjef for oppvekst og kultur, Connie Pettersen
til et ori enteringsmøte. FAU har arbeidet med saken om skolestruktur i kommunen siden høsten
2016 og har tidligere levert et høringsinnspill datert 14.10.2016. Da det nå er fattet et nytt vedtak i
denne saken ønsker vi å komme med ytterligere innspill.

Alternativ B slik vi ser det innebærer omfattende strukturelle endringer i sentrumsskolene. Dette
forslaget innebærer nedlegging av Ura og Sandnes skole. Bjarnetjønna er foreslått å være skole for
1. - 4. trinn og 5. - 7. trinn er foreslått samlokaliser t med ungdomsskolen på Stamnes . FAU ser flere
betenkeligheter ved dette forslaget:

Trafikksikkerhet rundt Bjarnetjønna skole
Samlokalisering av alle SFO i sentrum og 1. - 4 trinn vil gi store utfordringer med tanke på
trafikksikkerheten rundt Bjarnetjønna skole . Elevene på små trinnet er de som bli r transportert mest
av foresatte , og de er uberegnelig e i trafikken. Området rundt Bjarnetjønna er lite egnet for økt
trafikk. Trafikale utfordringer er enklere og billigere å utbedre ved Sandnes og Ura skole.

Området rundt skolen som er tilrettelagt for fotgjengere og syklister må tilsvare gjeldende grense for
skoleskyss (Trygg Trafikk om Skolevei og skoletransport. http://bit.ly/2dUrgkg).

Utearealet på Bjarnetjønna skole
Bjarnetjønna skole er den barneskolen i sentrum med minst egnet uteområde for 1. - 4. trinn . Det er
mye asfalt og svært ulendt terreng som gir begrenset mulighet til uteareal. Dette begrensede
utearealet vil i tillegg måtte brukes for å bedre trafikal avvikling.

Ura og Sandnes skole har i større grad naturlig uteareal hvor elevene kan utfolde seg friere.

http://bit.ly/2dUrgkg
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Skolemiljø
Felles skole for 5. - 10. trinn vil gi store utfordringer med tanke på skolemiljø for mellomtrinnet .

På hvilken måte er det sosiale miljøet vurdert for 5. - 7. trinn m ed h en syn t il felles skolestart og
skoleslutt når mellomtrinnet blir slått sammen med elevene ved både ungdomstrinnet og
videregående skole ?

Utearealet på Stamnes
Utearealet på Stamnes er allerede per i dag svært avgrenset. Slik vi har skjønt det må man for å
o ppnå nok areal per elev også inkludere arealet til kunstgressba nen.

Hvilke vurderinger er gjort med hensyn til hvor egnet uteområdet er for lek og uteaktivitet for
aldersgruppen 5. - 7. trinn?

Er det tatt hensyn til tiden det tar å komme seg til og fra kunstgressbanen i løpet av utetiden? Og vil
virkelig elevene benytte seg av kunstgressbanen i utetiden?

Skolen som ressurs i nærmiljøet
Forslaget til ny skolestruktur innebærer en sentralisering av sentrums skolen e i kommunen. Selv om
primærfunksjonen til skolenes fasiliteter er knyttet til skoletiden, har de en viktig sekundærfunksjon
som positiv møteplass for aktivitet i nærmiljøet. Fotballbingene ved Ura, Bjarnetjønna og Sandnes
skole samt gymsalene brukes i stor utstrekning. Ved den foreslåtte skolestru ktur vil man miste både
primær - og sekundærfunksjonen til Ura og Sandnes skole. Vil v idere liv til disse inngå i plan ved
realisering av ny skolestruktur ?

Innhold og kvalitet i undervisningen
Forslaget til endringer av sentrumsskolen vil ikke medføre redu sert e kostnader, tvert imot vil det
innebære økte kostnader til skoledrift i kommunen.

Vi ser at når det nå er vedtatt forslag til skolestruktur som øker kostnadene til skoledrift , blir man
nødt til å hente innsparinger på innhold og kvalitet i undervisni ngen av skoleelevene. Vi vil fraråde på
det sterkeste at politikerne i denne prosessen senker kvaliteten og forringer innholdet i skolen.

Vi ser også av vedtaket gjort i kommunestyret at det gis signaler om å få ned de totale
investeringene; at et eventuel t fremtidig skolebygg skal realiseres på lavest mulig kostnad. Resultatet
kan bli skolebygg som ikke er hensiktsmessig eller fremtidsrettet med tanke på miljø, innhold og
kvalitet i skolen.

Vi er svært bekymret for den fremti dige skolen i Alstahaug kommun e!
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