
 
Kultur og folkehelse 

 

Dato: 12.11.2020 
Vår ref.: 20/ 1468 

Arkivkode: 033/  
Objektkode:  

Deres ref.:  
Saksb.: Mette Haurum 

 

 

 
Gammelveien 5 Tlf. : postmottak@meloy.kommune.no
 www.meloy.kommune.no Org.nr.: 970 189 866 
8150 Ørnes Faks:  postmottak@meloy.kommune.no Side:    1 av 2   

 

 
 
 
   

 

 

Meløy Ungdomsråds kommentarer til skolesammenslåing 

 
 

På møtet 10. november ble Meløy Ungdomsråd presentert for forslaget til kommende 
kommunebudsjett av kommunedirektør Adelheid B. Kristiansen. Rådet har følgende 
kommentarer til forslaget om en skolesammenslåing. 

 

Meløy Ungdomsråd ser både fordeler og ulemper ved en sammenlegging av skoler i Meløy. 

Den største fordelen er uten tvil muligheten til å få en større vennegjeng. Å faktisk kunne 
velge sine venner ut ifra hvem man har det bra med. Flere klasser på hvert klassetrinn er 
også en god idé slik klassene ikke blir for store. Å samle Glomfjord og Ørnes ungdomsskole 
vurderer Meløy Ungdomsråd for å være en bra løsning for også å få et større og mer samlet 
ungdomsmiljø i kommunen. Rådet poengterer at det fortsatt er viktig å beholde 
ungdomsarrangementer i Glomfjord slik ungdommene har nærmiljøtilbud å delta på. I tillegg 
ser rådet fordelen i å samle de dyktige lærerne slik alle elever får en god utdanning. 
Ungdomsrådet håper at de nedlagte skolebyggene kan bli tatt i bruk til andre ting som for 
eksempel kulturskole og andre aktiviteter som barn og unge kan bruke og få nytte av. 

Med tanke på ulempene ved sammenslåing av skoler er pendling en av de største 
bekymringene i Meløy Ungdomsråd. Blir det satt inn ekstra busser og båt/ferge som passer 
med skoleordningen? Angående pendling går rådets tanker mest på de minste barna hvor en 
lang reisevei til og fra skolen kan være slitsomt. Hvilke konsekvenser vil dette ha for 
skoledagen og læringen til de minste? Flere i rådet forteller at det allerede er trangt på 
bussene og at det er mye uro og bråk. Om skolene blir slått sammen må det tas hensyn til 
dette. Kanskje det kan være voksenkontakter på bussene for å sikre ro, orden og at alle 
bruker belte. 

Rådet er også bekymret for skolemiljøet når flere barn og unge samlet samme sted. Her 
tenker vi på mobbing, konflikter og mistrivsel. Hvordan vil kommunen sikre et trygt 
skolemiljø? Med flere elever per lærer, går bekymringene på om hver enkel elev bli sett og få 
den oppmerksomheten som den trenger? Kan dette løses med gode assistenter på skolen 
som kan være en hjelpende hånd for lærerne? 

Meløy Ungdomsråd bekymrer seg også over den eventuelle fraflyttingen som en 
skolenedleggelse kan medføre.  
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Blir det skolesammenlegging ber Meløy Ungdomsråd om at skolene som skal ta imot flere 
elever er klare for dette. Det skal fra dag en være plass til alle på skolen, læringsplanene skal 
inkludere alle og skolemiljøet skal være trygt og inspirerende.  

 
 
Med hilsen 
Meløy Ungdomsråd 
 
 
Mette Haurum 
Kulturkonsulent 
Dokumentet er elektronisk godkjent og ekspedert uten signatur. 
 

 

 

 

 

 


