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Høringssvar – Skoleutvalget sin rapport knyttet til ny skolestruktur.
Rådsorgana ved Helland skule representerer 420 elever, deres foresatte og de ansatte, og
har som hovedfokus å fremme skolemiljøet til det beste for elever og ansatte på Helland
skule.
Ved Helland skule har FAU på møtet 11.02.2019 og samarbeids- og skulemiljøutvalga på
møte 18.02.2019 gjennomgått skoleutvalget sin rapport. Rådsorgana ved Helland skule har
valgt å gi en felles uttalelse og har følgende innspill knytt til skoleutvalget sin rapport:
Vi mener det har vært gjort en grundig og god gjennomgang av skolene i kommunen.
Vi ønsker å påpeke de punkter i rapporten som er viktig for foreldre, ansatte og elever.
Rådsorgana ved Helland skule finner det ikke som sitt mandat å uttale seg om forhold
utenfor Helland skule. Vi vil derfor ikke i dette høringssvaret si noe om hvilket av
alternativene i den helhetlige utredningen som bør velges. Utvalget forholder seg til at de to
alternativene som utvalget har innstilt som aktuelle alternativ. Alternativ 4 der elevene ved
mellomsteget på Helland nytter lokaler i Tresfjord blir redegjort i rapporten som et lite
aktuelt alternativ, noe rådsorgana ved Helland skule også vil fraråde.
Ny felles ungdomsskole må bygges
I påvente av flere prosesser har både barne-, og ungdomsskolen på Helland fått kritisk lite
oppfølging. Eksempel på dette er trafikkløsninger utenfor skolen, garderobeløsninger,
luftkvalitet, plassmangel med mere. I flere år har vedlikehold og oppgraderinger blitt utelatt i
påvente av eventuell ny struktur og nytt bygg. Dette preger skolehverdagen til elever og
ansatte, og vi ber nå om at Helland skule, som den største skolen i kommunen må
prioriteres.
Rådsorgana er glade for at alle alternativene i skoleutvalgets rapport innebærer ny felles
ungdomsskole. Vi håper nå at politikerne satser på elevene og får på plass en felles
ungdomsskole for hele kommunen vår, der elever og ansatte får best mulig lærings- og
arbeidsmiljø i mange år fremover.
Vi mener det er helt avgjørende at ny felles ungdomsskole blir bygget og at dette arbeidet
må komme i gang så raskt som mulig!
Ny ungdomsskole i nytt bygg
Rådsorgana ved Helland skule ser på prosjektet med nytt ungdomsskolebygg som en veldig
god og foretrukket løsning. I de skisser og forslag som har blitt lagt frem, er alt lagt til rette

for at elevene skal få et godt læringsmiljø med spennende muligheter for læring og trivsel. Et
nybygg vil være foretrukket på lang sikt og vi ønsker en skole som skal bygges for fremtiden.
Ved ny, ekstern ungdomsskule vil elever og ansatte på alle trinn bli skjerma i byggeperioden,
og har derfor ikke behov for en lengre periode med flytting, eller en skolehverdag på en
byggeplass. Ungdomsskolen sine gamle lokaler blir frigjort når ny skole er ferdig bygget, og
disse lokalene kan nyttes som avlastning i oppgraderingen av barneskole.
Kulturskole
Veldig mange av våre elever er tilknyttet Vestnes kulturskole og vi er opptatt av at det også
blir funnet en god løsning for lokaler til dem. Dersom kulturskolen får lokalene i nåværende
ungdomsskole ser rådsorgana ved Helland skule fordelen med at undervisning lettere kan
flettes i sammenheng med skoletiden. Avstanden både fra barne- og ungdomsskole blir kort
til kulturskolen.
Renovering av eksisterende bygg
Rådsorgana ved Helland skule stiller seg likevel ikke negative til forslaget om renovering av
nåværende ungdomsskolebygg. Dette forutsettes at bygget blir til en standard og med de
fasiliteter som er nødvendig, og som tilsvarer arbeidsmiljøet elever og ansatte ville fått i et
nybygg.
Ved en renovering av eksisterende bygg må også uteområde, trafikksikkerhet og parkering
tas med i det samme prosjektet!
Rådsorgana ved Helland skule vil derfor ikke avvise en slik løsning, da det viktigste, etter vårt
syn, er at en ny felles ungdomsskole blir en realitet.
Flytting av ungdomsskoleelever i en ombyggingsperiode kan være ei utfordring og vi ber om
at denne prosessen blir grundig og god for elever og ansatte.
Barneskolen
En forutsetning for at nytt bygg blir bestemt bygget, er at barneskolen på Helland også må
ivaretas. Barneskolen på Helland trenger vedlikehold både inne og ute. Vi er bekymret for at
dersom nytt skolebygg blir påbegynt vil barneskolen ikke bli ivaretatt. Dette ser rådsorgana
ved Helland skule på som en helt avgjørende faktor.
Ved renovering av nåværende ungdomsskole vil en del av barneskolens utfordringer
imøtekommes. Ettersom noen av løsningene som nye personalrom og ny felles kantine og
kjøkkenområde blir felles mellom barne- og ungdomstrinnene.
Barneskole og ungdomsskole hver for seg
Vi oppfatter at det er ønskelig at barne- og ungdomsskolen blir to separate driftsenheter
med hver sin administrasjon, uansett om alternativet blir nybygg eller renovering. Vi går
utfra at dette står ved lag og separate driftsenheter mellom barne- og ungdomsskole støttes
av rådsorgana ved Helland skule.
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