
Grønnbygget til Alstahaug Voksenopplæring! 

Alstahaug Voksenopplæring (AVO) er en av skolene i Alstahaug kommune som per i dag har ca 200 

elever og 15 ansatte.  Skolen har tre avdelinger; norskopplæring etter introduksjonsloven, grunnskole 

for voksne og spesialundervisning for voksne etter opplæringsloven. 

 

 «SKOLEBYGG» FOR  AVO 

Alstahaug Kommune har i alle år leid lokaler for å drive voksenopplæring. 

1994-2002: Sokkeletasjen på administrasjonsbygget på Strendene. 

2002-2011: Havnevesenets bygg i sentrum, godsterminalen. 

2011-2015:  Godsterminalen og klubbhuset til Sandnessjøen idrettslag. 

2015-   :        Godsterminalen og lokaler i Torstein Botns bygg på Horvnes. 

Ingen av disse lokalene har tilfredsstilt krav til skolebygg og har til dels store mangler, blant annet til 

solskjerming, ventilasjon og brannsikring. Avvik har ofte vært meldt men alternative bygg har ikke 

vært prioritert av vår eier. 

Den vanskeligste endringen skjedde i 2011 da elevtallet ble så høyt at en avdeling måtte flytte til SILs 

klubbhus. 

På ubestemt tid skulle ett kollegium fordeles på to steder i byen. Resultatet ble snart synlig der både 

pedagogisk -, faglig-, sosialt og praktisk samarbeid ble vanskelig. 

Vi er fortsatt, på femte året, et splittet kollegium og det merkes godt at kapasiteten og kompetansen 

vi har ikke blir utnyttet godt nok. Det er i tillegg kostbart for Alstahaug Kommune å leie to separate 

lokaler i så mange år. 

AVO har i mange år arbeidet for å skaffe nye lokaler som er tilfredsstillende og godkjente. Hele tiden 

har våre planer (og drømmer) blitt trenert av eventuelle kommende endringer i kommunens 

skolestruktur.  

Denne høsten øynet vi et nytt håp ettersom kommunestyret vedtok å beholde Grønnbygget for bl.a å 

huse AVO. Planer med gode, hensiktsmessige endringer er allerede laget. Men etter at rådmannen la 

fram et nytt forslag om skolestruktur, frykter vi for at disse planene blir forkastet.  

AVO har ikke tid til å vente på at Sandnessjøen Ungdomsskole blir ledig – det vil ta mange år og vi 

trenger nye lokaler nå. Vi må samles under et tak for å gjøre våre lovpålagte oppgaver på best mulig 

måte.  

Å drive undervisning for voksne er en plikt Alstahaug Kommune må ivareta og nå er det virkelig på 

tide at de tilbyr de ansatte og deres elever bedre arbeidsforhold. Planene med Grønnbygget er gode 

og Alstahaug kommune kan spare penger på å unngå dyre husleier. 

Vi henstiller til kommunens politikere om å ta AVO i betraktning når saken om skolestruktur skal opp 

i kommende kommunestyremøte. Vi vil ikke vente på Ungdomsskolen. 

AVO har ventet på bedre lokaler i 21 år. Nå er det vår tur. Realiser planene med Grønnbygget. 

Lisbet Bech-Hanssen (klubbleder for Utdanningsforbundet ved AVO) 

 


