
Referat fra møte i FAU ved Ørnes skole 

Tirsdag 10. november kl. 18-19 

Til stede: Kenneth L. Rendal, Lena Bukkøy, Lennart H. Wassvik, Ørjan Johannessen, 

Veronica Werningsen, Lise Hogstad og Marianne Morsund. 

 

Meldt forfall: Hilde- Iren Nereng, Marianne Johansen, Line Mortensen. 

Dette møtet var et ekstramøte utenom møteplan avholdt pga. en henvendelse fra Marie 

Nicolaisen, leder i FAU Glomfjord. De ønsket en uttalelse fra FAU ved Ørnes skole i sin sak 

mot forslaget fra politikerne om flytting av elevene på ungdomstrinnet ved Glomfjord skole til 

Ørnes ungdomsskole.  

FAU ved Glomfjord skole mener skolestrukturen skal bestå slik den er i dag i Meløy 

kommune, at det er viktig for små steder å ha sine skoler, at det ikke blir bedre med større 

skoler og klasser og at ressursene likevel ikke kommer til å strekke til. De er også bekymret 

for at det kan bli flere utfordringer og større press blant ungdommene. Elevtallene fra Enspire 

er heller ikke tatt med i oversikten FAU i Glomfjord har fått og dersom det ikke blir opprettet 

ungdomstrinn på Enspire vil disse komme tilbake til Glomfjord og øke elevtallet der.  Videre 

stiller de spørsmål til om Ørnes skole har plass til alle de nye elevene og om skolen er i god 

nok stand.  

Vi i FAU ved Ørnes skole har gått gjennom elevtallene vi har fått, hvor også elevtall fra 

Enspire er med. Oversikten for de neste par skoleårene viser at 9. trinn fra og med høsten 

2021 må opprette en tredje parallellklasse. 8. og 10. trinn beholder to parallellklasser. 

Størrelsen på klassene mener vi er greie, og regner med de største klassene får de største 

klasserommene. Skolen er etter vår mening i grei stand, men vi ser ikke bort fra at en økning i 

elevtall (og ansatte) med tiden kan kreve ombygging/oppussing. Elevtallene på barneskolene 

peker vel heller ikke mot en særlig økning av elever på ungdomstrinnet, så vi ser ikke for oss 

at skolen vil bli for liten i løpet av de nærmeste år. Vi tenker også at en del av tiltakene som 

gjennomføres nå, i forbindelse med covid-19 kan opprettholdes, for å skape mer ro og orden 

for flere elever. Dette gjelder f.eks. å fortsette med at ikke alle elevene har friminutt samtidig. 

Vi har full forståelse for at Glomfjord skole vil beholde skolen sin, men vi tror ikke en 

sammenslåing vil være negativt for elevene, verken de som nå går på Ørnes skole eller de fra 

Glomfjord skole. Vi opplever at mange elever på skolen i dag har venner fra Glomfjord og at 

det generelt virker som det er et mye mindre skille mellom bygdene enn det var før. Dette 

synes vi er veldig positivt. Vi ser også det positive i å få flere ansatte og å øke fagmiljøet på 

Ørnes skole, som vi igjen mener vil berike læringsmiljøet for elevene. Det ble besluttet at vi 

på bakgrunn av dette ikke kan støtte FAU i Glomfjord i sin sak mot skolesammenslåing. Vi 

ønsker dem likevel lykke til og skulle det bli sånn at elevene fra Glomfjord skole kommer til 

Ørnes skole så ønsker vi dem hjertelig velkommen. 

Det ble sammenfattet en kort begrunnelse av det ovenstående som så ble sendt til FAU 

Glomfjord. 



Neste møte går som planlagt den 26.11. kl. 18-19. Ta kontakt med din vara dersom du ikke 

kan møte, og gi beskjed til leder i FAU. Dersom du har saker du ønsker å ta opp i FAU skal 

disse meldes til leder: 

Marianne Morsund, mobil: 93894972, mail: marianne.morsund@gmail.com  

 

Marianne Morsund 

Leder FAU/ referent  
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