
UTTALELSE VEDRØRENDE FORESLÅTT ENDRING AV SKOLESTRUKTUR – FAU 

BJARNETJØNNA 

 

FAU Bjarnetjønna har på bakgrunn av møte 26. november besluttet å gi sin uttalelse til foreslåtte 

endringer i skolestrukturen. 

 

 

Prosess i forkant av forslag om endring av skolestruktur 

FAU Bjarnetjønna reagerer på at forslaget om to 1-4 skoler og en 5-10 skole i sentrum er det tredje 

forslaget til organisering bare siden 2013. Ved samtlige anledninger, har vi som foreldre, ikke fått 

innsikt i hvilke konsekvenser forslagene ville ha fått for ungene. Men, det mest urovekkende har 

vært den tildeles totale mangel på involvering av de ansatte i skolen. I 2013 ble forslag om endring 

av skolestruktur fremlagt i formannskapsmøte. Selv politikerne som satt i formannskapet fikk ikke 

tilsendt sakspapirene en uke før møte! Lærerne på skolen kom til enkeltmedlemmer i FAU for å 

høre om vi hadde hørt noe om hva som skulle skje med arbeidsplassen sin. Det samme er tilfelle nå 

også. På møte 26. november uttalte rektor at lærerne har blitt orientert om tiltakene, men har ikke 

fått uttale seg om hverken økonomien i prosjektet og det pedagogiske. Vi i FAU er bekymret over 

den måten Alstahaug kommune opptrer som arbeidsgiver over en periode på flere år! FAU 

bemerker at lærerne er den faktoren som er den absolutte viktigste faktor for at ungene våre skal 

klare å realisere sitt faglige potensiale i skolen. Vi opplever den måten Alstahaug kommune ivaretar 

sitt arbeidsgiveransvar som svært bekymringsfull da lærerne over år har hatt manglende deltakelse i 

beslutningsprosesser. Forslagene som har vært fremsatt og anbefalt av administrasjonen har vært 

helt forskjellige fra år til år. FAU er bekymret for at Alstahaug kommunes måte å opptre på 

medfører frustrasjon, desillusjonering og følelse av avmakt der lærerne ikke lenger har noen illusjon 

om å være en del av et fellesskap. Dette gir ingen god bakgrunn for å prestere optimalt på jobb.  

Det minnes her om at det har ingen ting med den økonomiske situasjon kommunen har kommet i at 

ledelsen i administrasjonen ikke har kjørt en skikkelig intern prosess. Vurderingen om hva man skal 

gjøre med skolestruktur har nå pågått over svært mange år.  Dersom planlegging fra ledelsen hadde 

vært god og tilstedeværende, ville det ha vært fult mulig å kjøre fullverdige prosesser der ansatte 

hadde vært med på laget og kommet til gode løsninger utfra økonomi, pedagogikk og ivaretakelse 

av de ansattes psykososiale arbeidsmiljø.   

 

Vår kommentar til endring av skolestruktur 

FAU Bjarnetjønna kan ikke se hvilke positive pedagogiske fordeler som en omlegging til 1-4 og 5-

10 skulle gi. I de kommuner som har forsøkt ordningen har vi fått forståelsen av at enten har de gått 

tilbake til 1-7 og 8-10, eller så er de på vei til å gjøre det. Det vi får av tilbakemelding når vi som 

foreldre er i samtaler med lærere på skolen, er at de stiller seg undrende til hva en 5-6 klassing har 

tilfelles med en 9-10 klassing. Vi kjenner ungene våre og ser jo poenget til lærerne. Ungene har en 

forrykende utvikling fysiske, psykososialt og intellektuelt som gjerne starter når de går i 7 klasse. 

Det vil si at de har helt andre behov for stimulanse både fysisk, sosialt og intellektuelt enn det de 

har i 5-6 klassen. Når ungene er ferdig i 7 klasse så er de - etter vår erfaring – ungdommer som har 

mer tilfelles med voksne enn med elevene som går i 5 klasse. Slik vi ser det er det et naturlig skille 

fra barn til ungdom i 7 til 8 trinnet. Det vil si at ungene er klare til å ta et steg nærmere 



voksentilværelsen når de er ferdige i 7 klasse. Vi mener at den eksisterende skolestruktur er 

tilnærmet optimal i forhold til å ta hensyn til ungenes utvikling. 

 

FAU er bekymret for kvaliteten på undervisningen i en eventuell 1-4 skole. Bakgrunnen for vår 

bekymring er at vi har fått signaler fra lærerne om at det vil gi langt mer status blant lærerne å jobbe 

med 5-10 skolen. Det vi er bekymret for er at de mest resurssterke lærerne vil søke seg til 5-10 

skolen. Vi ser at dette kan bli en aktuell problemstilling som må tas med i vurderingen om hva som 

er en god måte å innrette skolestrukturen på.  

  

Økonomi i fremlagt budsjettforslag 

Rektor Berglund gikk igjennom budsjettforslaget som ligger for formannskapet for FAU.  

 

Netto kostnader ved ombygging av Bjarnetjønna skole er estimert til 100 millioner kroner. Når vi 

blir forelagt de særdeles omfattende utbyggingsbehov som må utføres ved Bjarnetjønna skole for å 

få til en utvidelse av en 5-10 skole i sentrum, stiller FAU seg svært tvilende til at beløpet vil være 

tilstrekkelig. Vi viser i denne sammenheng til kostnadene ved Ura skole da det ble bygget 

skolekjøkken, garderober og gymsal. Dersom Bjarnetjønna skal brukes til 5-10 skole, vil det være 

behov for flere klasserom da det vil bli flere elever ved skolen enn det er i dag. Det må bygges flere 

rom for spesialundervisning og grupperom. I tillegg vil det bli et langt større behov for lokaler til de 

ansatte da det vil bli behov for flere lærere ved skolen enn det er i dag. Vi kan ikke se at det 

presenterte estimat kan være tilstrekkelig. 

 

Bygge kostnader til en stor barnehage 

Det fremgår av budsjettforslaget at kostnadene ved utbygging av en stor barnehage er estimert til 33 

millioner kroner. FAU viser til at den kommunale barnehagen som ligger i tilknytning til Sandnes 

skole, kostet 24 millioner kroner å bygge for 10 -15 år siden. Vi kan ikke se at estimatet kan være 

realistisk sett i forhold til det kommunen har bygget tidligere.  

 

Besparelser på husleie ved å flytte voksenopplæringen kan ikke anses reelle  

Det fremgår budsjettforslaget at formannskapet skal spare kr 2 700 000 i husleieutgifter til 

voksenopplæringen. Vi fikk opplyst at husleien til blant annet Havnevesenet er så dyr at det vil 

være bedre å bygge om hele skolestrukturen med de konsekvenser det vil ha for læringsmiljøet for 

ungene. FAU Bjarnetjønna stiller seg undrende til logikken da Havnevesenet er 100 % eid av 

kommunen! Ville det ikke vært bedre å instruere havnestyret til å sette ned husleien enn å legge om 

skolestrukturen? Er det ikke de samme politikerne som sitter i styre i Havnevesenet som sitter i 

formannskap og kommunestyret? Er ikke Havnevesenet en del av Alstahaug kommune? 

Vi tillater oss å spørre om dersom voksenopplæringen flytter ut av lokalene, hvem skal dekke 

"inntektstapet" for havnevesenet? Havnevesenets eier, Alstahaug kommune? Hvor blir det av 

besparelsen? Når det tas i betraktning den byggevirksomhet som er knyttet til næringseiendommer i 

kommunen, og den mengde med tomme eldre kontorlokaler i sentrum, må det være et betimelig 

spørsmål hvem som skal fylle lokalene som voksenopplæringen har i dag? 

 

FAU peker på at det må da være mer lønnsomt at de samme politikerne som sitter i styret i 

havnevesenet og kommunestyret, overføre de aktuelle eiendommene fra Havnevesenet til Alstahaug 



kommune dersom havnevesenet skulle være et problem i den forstand at de fakturerer kommunen 

for mye i husleie! Det påpekes at selv om voksenopplæringen skulle flytte til dagens ungdomsskole, 

så er ikke dette forbundet uten kostnader. Det må jo her legges inn en alternativ kostnad ved bruken 

av skolen som minst må ligge på samme nivå som husleien de må betale til Havnevesenet. Slik det 

fremstilles så vil det ikke medføre kostnader ved bruken av dagens ungdomsskole!     

 

Manglende plan og kostnadsoverslag for drift av skole i byggeprosessen  

FAU stiller seg kritisk til manglende planer for hvordan skoletilbudet skal ivaretas i byggeperioden. 

Vi minner om opplæringsloven gjelder selv om kommunestyret skulle finne ut at det er lurt å legge 

om hele skolestrukturen i kommunen. Det vil si at ungene har krav på en fullverdig undervisning, 

også de som har spesielle behov. Er det meningen at klasser skal splittes ved at undervisningen skal 

foregå spredt over flere bygninger?  

FAU bemerker at det er heller ikke tatt høyde for kostnader forbundet med alternative 

skolefasiliteter. 

 

Vi krever å få en detaljert plan for hvordan undervisningen skal foregå slik at planen kan forelegges 

for kvalitetssikring av kompetent personell utenfor administrasjonen i Alstahaug kommune. 

 

Forslag til endring av skolestruktur 
FAU Bjarnetjønna skole viser til gjennomgang av representant fra KS i kommunestyret i juni 2013. 

Det fremgikk her at Alstahaug kommune sitt "problem" var for stor kapasitet på barneskoletrinnet i 

sentrum. Det vil si at vi har en barneskole for mye i sentrum. Representanten fra KS var svært klar 

på at det desidert gunstigste alternativet var å legge ned en av de tre skolene i sentrum og fylle opp 

klassene i de gjenværende skolene. Det ble her vist til at det gunstigste vil være å legge ned en av de 

minste skolene både økonomisk og pedagogisk.  

 

FAU er svært bekymret over at forslaget til endring av skolestruktur 1-4 og 5-10, vil medføre at 

samtlige læringsmiljø blir revet opp og må bygges opp på nytt. Det å bygge opp gode læringsmiljø 

med en arena der det er en god kultur for læring, tar flere år å bygge opp. FAU mener at forslaget 

fra representanten fra KS vil være langt bedre da endringen vil medføre at elevene som blir flyttet 

kan integreres i et eksisterende opplæringsmiljø. Administrasjonens forslag vil jo medføre at 

samtlige læringsmiljø rives opp og må bygges opp på nytt helt fra bunnen av i samtlige skoler! 

 

Økonomisk må alternativet som representanten fra KS skisserte være meget bra da forslaget ikke vil 

utløse utbygging utover det som må gjøres uansett. Skolebygningen til skolen som legges ned kan 

benyttes som barnehage. Det vil gi kommunen anledning til å samle de kommunale barnehagene i et 

eksisterende bygg. Det vil si at man ikke trenger å bygge en ny stor barnehage og dermed spare 33 

millioner kroner. I tillegg får man muligheten til å selge bygningene de små kommunale 

barnehagene driftes fra i dag. 

 


