
Skuleutvalet si fleirtalsinnstilling: 
 
Alternativ 3 til ny skulestruktur: 
 

•Det blir ny felles ungdomsskule på Helland. 

•Ungdomsskule- og barneskulebygget på Helland byggjast saman og 
ungdomsskulebygget renoverast. Det vert 2 adskilte administrasjonar. 

•Fiksdal oppvekstsenter (skuledelen) vert lagt ned og elevane vert flytta til Tomrefjord 
skule. Oppvekstsenteret nyttast av elevane ved Tomrefjord skule når skulen vert 
renovert. 

•Nødvendige delar av Tomrefjord skule renoverast. 

•Tresfjord oppvekstsenter (skuledelen) vert lagt ned og elevane vert flytta til Helland 
skule. Lokala nyttast av ungdomsskuleelevane på Helland når skulen vert renovert. 

•Kulturskulen beheld foreløpig lokala sine, men det er ønskeleg med flytting til andre 
eksisterande lokale i sentrum. Dette kan vere ledige delar av Vestnes sjukeheim etter at 
Stella Maris er realisert. 

•Det blir framleis barnehage i lokala til Tresfjord oppvekstsenter, resterande delar av 
bygget nyttast til fleirbrukshus, utleie og konferanse. 

•Salane i Tresfjord oppvekstsenter og Fiksdal oppvekstsenter skal kunne nyttast av 
innbyggjarane i Vestnes. 

•Elevane sine sosiale og faglege arenaer, og lærarane sin kompetanse og deira 
arbeidsmiljø må ha avgjerande betydning. 

 
Grunngjeving: 
Alternativ 3 går ut på å ha en felles ungdomsskole på Helland, samtidig som skolene i 
Tresfjord og Fiksdal legges ned. Dette mener vi er tunge, men nødvendige prioriteringer for å 
kunne skape en best mulig skolestruktur for framtida i Vestnes. Vi tar til oss realiteter som 
synkendebarnetall, kommunens økonomi, lærernes arbeidsmiljø og ikke minst elevenes 
faglige grunnlag. I dette alternativet går vi for at ungdomsskolebygget og barneskolebygget 
på Helland bygges sammen og at ungdomsskolebygget totalrenoveres. Dette vil gi nye 
fasiliteter som kantine, nytt personalrom og garderobe til elevene på ungdomsskolen. 
Bakgrunnen for dette er også at det fins vesentlige innsparinger ved å bygge sammen og 
renovere, fremfor å bygge en helt nytt bygg. Det vil i tillegg gi bedre arbeidsforhold både for 
elever og lærere i barnetrinnet på Helland. 
 
Tresfjord oppvekstsenter vil under renoveringen brukes til å huse elevene fra Helland. 
I forslaget vårt er det gitt at Fiksdal- og Tresfjord skole legges ned. Med lave fødselstall og 
strenge sentrale krav til skolene er dette noe vi mener Vestnes kommune må gjennomføre. I 
tillegg til dette sliter Vestnes med rekruttering av nye faglærte lærere. Om vi skal kunne få til 
dette i fremtiden tror vi at sterke fagmiljø og større skoler er veien å gå. Det må også her 
legges til at videre bruk av Fiksdal oppvekstsenter ville krevd vesentlig renovering og nybygg 
for å tilfredsstille alle krav. Barnehagen vil bestå i begge bygdene, og innbyggerne skal 
kunne disponere byggene. 
 
Det må også gjøres nødvendige renoveringer på Tomrefjord skole. Når disse foretas skal 
elevene bruke Fiksdal oppvekstsenter. Renoveringene på både Tomrefjord og Helland er 
helt nødvendige for et forsvarlig læringsmiljø og for at elever og ansatte skal ha de 
arbeidsforholdene de fortjener. 
 
Kulturskolen i Vestnes har i dag forfalne lokaler som ikke kan brukes i lang fremtid. Vi ønsker 
her at det åpnes opp for bruk av ledige lokaler i sentrum, dette kan for eksempel være deler 
av Vestnes sjukeheim som står ledige etter at helsehuset blir realisert. Vi ser her muligheten 
for samarbeid med det nye biblioteket samtidig med nærhet til kollektivtilbud. 



Vestnes kommune vil i tiden fremover få enda strammere økonomiske rammer. Trenden 
med synkende barnetall er også en realitet i hele Norge, i tillegg til dette vil vi fremover møte 
en kommende eldrebølge. Som politikere i Vestnes har vi et ansvar for alle innbyggerne. Vi 
kan ikke forsvare å ta fra de svakeste i Vestnes for å opprettholde skoler, dette vil ikke bare 
gå utover de elevene som sliter, men også alle andre. Vi kan heller ikke gå god for å 
redusere i psykisk helse, barnevern, rusomsorg eller eldreomsorg for å opprettholde en 
skolestruktur basert på et langt større elevtall enn idag. Dette er ikke en diskusjon om 
prioriteringer mellom bygdene og sentrum, men et ønske om at Vestnes som kommune skal 
kunne gi alle innbyggerne og sine ansatte de tjenestene de har krav på. 


