
Sak  1. Skolemiljø

SKJERVØY UNGDOMSSKOLE
MELLOMVN. 1
BOKS 145 G

9189 SKJERVØY DATO:30.07.12

Referat Elevrådet 12.01.2012

Møtt
8A: Kristine Høyer
9B: Åshild Skallebø
10A: Malene Korneliussen
10B: Tanja Johansen/Trond Viggo Buarø

Elevene syns det er triveligere på skolen nå etter nyttår. Det har blitt roligere i korridorene og
på kantina. Bordtennisrommet blir brukt mindre. Få elever er i idrettshallen i matfri. I
klasserommene er det stor variasjon, noen klasser har fremdeles en del uro i friminuttene. 10a
forteller at de har mye besøk, men det lager ikke uro.

Sak  2.  Innspill til prosjektet: KYSTENS KOMPETANSESENTER.

Elevene ved ungdomsskolen er skeptisk til en sammenslåing av ungdomsskolen og
videregående skole på Skjervøy. Elevene syns det er negativt å være under samme tak med
elever som er så mye eldre, og frykter at elevene i 8.klasse vil føle seg utrygg, det blir for stor
aldersforskjell. Elevene frykter mer støy og at store forskjeller på regler vil påvirke elevene
negativt. Elevene er redd for at de ikke skal tørre å ta egne valg, og henge seg på de eldre, de
frykter større press og mobbing.

Elevene ønsker ikke selv å være sammen med ungdomsskoleelever når de starter i
videregående. Elevene ønsker at overuangen til videregående skole skal være motiverende,
ønsker nye lokaler og nye lærere når en ny epoke i livet starter. Elevene frykter at
videregående skole på Skjervøy blir mindre attraktiv hvis ungdomsskolen er en del av den
videregående skolen.

Elevene ser for seg køer i kantina, trangt om plassen, støy og kaos.

Det positive med Kystens Kompetansesenter er at elevene ser for seg et nyere skolebygg,
Skjervøy får noe nytt og spennende. Elevene håper på større utvalg i kantina. Sparer penger
med ett bygg. Mer utstyr å bruke (verksted o.1)

Elevene stiller seg spørsmålene: Hva skal skje med ungdomsskolen? Hva vil skje med
svømming og kroppsøving på timeplanen? Vil noen velge å gå på Kystens kompetansesenter?
Blir Skjervøy mindre attraktivt? Hva vil skje hvis Skjervøy ikke har videregående skole?

TELEFON: 77775630 (admin.), 77775640(personalrom) , E-POST: sk"-uskole@sk.ervo .kommune.no
MOBILTELEFON: 93614446 (rektor)



Sak  3.  Postgjennomgang.

Ingen post

Sak 4. Eventuelt

Elevene ønsker å høre på musikk i kantina i matfriminutt.

Mvh.

Kristine Pedersen
Elevrådskontakt

Kopi: Rektor
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Innspill til prosjektet "Kystens kompetansesenter":

Utdanningsforbundet Skjervøy er opptatt av at det gjennom prosjektet fokuseres på framtidig
utdanningsstruktur i kommunen, og at dette forsterker og bevisstgjør lokalsamfunnet i forhold til at
kompetanse vil  være  avgjørende for om Skjervøy kommune klarer å opprettholde et vitalt samfunn
med ei befolkning som demografisk er balansert, og med virksomheter som gir arbeidsplasser i et
framtidsperspektiv. Lar dette seg gjøre med et kompetansesenter under det fylkeskommunale taket i
Vågen? Dette meiner vi ikke er mulig. Et Kystens kompetansesenter bør etter vår meining fordeles
på to bygg: de nåværende skolebyggene. Så kan man spørre seg om dette er forenlig med ett
kompetansesenter. Dette meiner vi er mulig.

Når vi ikke støtter tanken om Skjervøy videregående sitt nåværende bygg som et bygg som, i tillegg
til næringsretta kompetansevirksomhet og utdanningstilbud på høgskolenivå, også skal huse elevene
på ungdomstrinnet, er det fordi dette vil utløse behov for en stor arealutvidelse. Uten å gå inn på
detaljerte planer for arealutnyttelse, vil i overkant av 100 elever + lærere nødvendigvis måtte kreve
mer plass. Gruppestørrelsen på 8.-10.klassene er ikke de samme som gruppene i 11.-13. Antall
elever med spesialtilpassa opplæring er også markant forskjellig i de to fasene i opplæringsløpet.
Større klasserom og flere grupperom til spesialundervisning vil umiddelbart trenges. Det vil også bli
behov for å utvide areal til arbeidsrom for lærerne. Uteområdet må også utformes slik at det gir
elever på lavere trinn muligheter for fysisk utfoldelse ute.

Et felles skolebygg i Vågen, men med idrettsbygg (gymsal og svømmehall) i sentrum, vil skape
logistikkutfordringer som en unngår ved å beholde eksisterende skolebygg i sentrum. Det vil ikke
være mulig å fordele alt av kroppsøvingsundervisning uten å måtte forlenge skoledagen for at
elevene skal ha tid til å bevege seg veiene i mellom. Lærere må også følge elevene på veien til-fra
skole-idrettsbygg. I framtida vil det nok være større pågang på disse arealene, da innføring av
valgfag på ungdomstrinnet kan øke timetallet i hall, og dermed enda flere til-fra-situasjoner.

Felles utnyttelse av lærerkompetanse vil  være  vanskeligere i ei to-bygg-løsning. Men hvor stor er en
eventuell synergieffekt når det gjelder lærerstaben? Det vil  være  mulig for lærere i videregående å
kunne undervise på grunnskolenivå, mens sambruk av grunnskolelærere på videregående nivå er
mer begrensa. Mange lærerne som pr i dag er tilsatt på Skjervøy ungdomsskole har færre enn 60
studiepoeng i fag. I følge kompetanseforskriften i Opplæringsloven skal pedagoger som underviser
på videregående nivå ha minimum 60 studiepoeng i fag de skal undervise i, mens kravet for
ungdomstrinnet er 60 i norsk, matematikk og engelsk, og minst 30 i andre fag. Dette gir et
misforhold i muligheten for felles utnyttelse av lærerstaben. I tillegg er det slik at de fleste med 60
studiepoeng i grunnskolen har dette i faga norsk, matematikk og engelsk, og disse lærerne er
ettertrakta på ungdomstrinnet, da ekstra timer til styrking i generelle ferdigheter og spes.ped.
nettopp gis i disse faga. Språklig fordypning i norsk og engelsk krever også sitt. Dermed vil lærere
med 60 studiepoeng i stor grad måtte brukes på ungdomstrinnet, noe som forsterker inntrykket av
en "envegssynergi". Bare i samfunnsfag er det mulig — ut i fra studiepoeng å se en tosidig
utnyttelse av lærerstaben.

Et annet viktig argument for å beholde begge bygg, er at de gir elevene på ungdomstrinnet en
følelse av å gå over i et nytt skolestadium. ønsket om å utvide horisonten og gjøre noe nytt er viktig
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for ungdommene, og ei endring i det fysiske miljøet vil være ei konkretisering av "det nye". Så
enkelt er det for mange elever — og kanskje for oss voksne også. Muligheten for å begynne med
"blanke ark" må ikke undervurderes.(I grunnlagsdokumentet for innspifl vises det til at 8-13-skoler i
Oslo har positive erfaringer med "blanding av aldersgrupper". Til dette vil vi påpeke at her mangler
empiri. Hva en har positive erfaringer med, er heller ikke konkretisert. Meiner man
trivsel/mobbing? Meiner man faglig utvikling? Momentet "rekruttere og beholde elever", som her
er viktig, vil nok være mindre relevant i Oslo-skolene. Signaler fra tillitsvalgte i 8-13-skoler i Oslo,
gir heller ikke noe entydig positivt støtte for en påstand om vellykkethet i slike skoler.)

Hvilke sambruksmuligheter fins da, slik at man kan kalle ei slik to-byggs-løsning for et
kompetansesenter? I eksisterende læreplanverk (K-06) er det langt mer fokus på samarbeid mellom
ungdomstrinn og videregående opplæring enn det vi pr i dag praktiserer. To av de elleve punktene i
læringsplakaten kan gå rett inn i planene for et felles kompetansesenter.1 I et Kystens
kompetansesenter bør man legge planer for et mye større samarbeid: Her er noen slike muligheter:

• Arbeidslivsfag — Skjervøy ungdomsskole gir ikke tilbud i dette faget, men mulighetene vil
være mange innenfor et kompetansesenter

• Teorisvake elever kan knyttes opp mot ei mer praktisk retta opplæring i samarbeid med
lærere/elever på avd. videregående. Her vil det også være mulig også for
ungdomsskoleelever å bruke arealer som verksted, kjøkken, lab m.fl, og dermed vil
brukerfrekvensen for disse spesialromma økes

• Teoristerke elever kan få mulighet til å bryne seg faglig mot eldre elever som er kommet litt
lenger i opplæringa

• Prosjekt for 8-13- elever med fokus på næringsliv som er/vil bli viktig for lokalsamfunnet i
framtida: oppdrett, produksjon av lokal, kortreist mat, petroleumsindustri, merkantil
virksomhet og turisme. Her vil videregående opplæring, næringsliv og eventuelt høgskole
kunne bidra til at elever på ungdomstrinnet på et tidligere stadium penses inn på lokalt
næringsliv. Et større fokus på muligheter innenfor lokalt næringsliv på et tidligere stadium,
vil kan hende motvirke fraflytting av den yngre delen av befolkninga.

•

Vi ser for oss at det kan være hensiktsmessig med én felles rådgiver. Rådgiveren vil da
kjenne elevene bedre, og dermed gi en bedre og mer helhetlig veiledning.

• Det er allerede sambruk av idretts- og svømmehall
• Faget Utdanningsvalg får et større handlingsrom innenfor et kompetansesenter.

Viss man først etablerer et bredere samarbeid mellom skolene, vil man vil også se muligheter som
man ikke pr i dag øyner.

Når det gjelder ledelse, meiner vi det vil  være  naturlig at det er leder (e) på begge bygg ikke bare
fordi det er atskilte bygg, men også fordi det er to forvaltningsnivå. Mesteparten av personalet vil
nok være knytta til sine respektive bygg.

Styret i Utdanningsforbundet Skjervøy

Fra Læringsplakaten: Nr 5: Skolen skal legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene skal foreta bevisste
verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid. Nr 11: Skolen skal legge til rette for at lokalsamfunnet blir
involvert i opplæringen på en meningsfylt måte



Til:
Troms fylkeskommune
Utdanningsetaten
Ved prosjekt1eder Ronny Laberg

Ronnylaberg@tromsfylke.no

Nord-Troms Regionråd DA
Catulutna/
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INNSPILL FRA NORD-TROMS REGIONRÅD
TIL KYSTENS KOMPETANSESENTER

Det vises til henvendelse fra prosjektleder datert 09.12.11 hvor regionrådet inviteres til å
komme med innspill til prosjektet "Kystens kompetansesenter". Frist for innspill er satt til 17.
januar 2012. Saken vil også bli presentert i regionrådets møte 31. januar 2012.

Bakgrunn for henvendelsen
Det er satt i gang et arbeid for å utrede et samarbeid mellom Troms fylkeskommune og
Skjervøy kommune om det 8-13årige skoleløpet. En av de tingene som skal utredes er
muligheten for en fysisk sammensiåing av ungdomstrinnet og videregående skole. Det åpner
også for at "Kystens kompetansesenter" kan ha med andre aktører som høgskole, universitet,
offentlig virksomhet og privat næringsliv.

Det er nedsatt ei prosjektarbeidsgruppe som jobber etter følgende mandat:
"Kystens kompetansesenter" skal være en kompetanseklynge av forskjellige
opplæringsaktører som i samarbeid med næringslivet skal skape et bærekraftig
opplæringstilbud tilpasset regionens behov, elevsøkning og forventet elevtall for de neste
tiårene."

Fylkestinget har gitt mandat til arbeidet i møte 07A2.10, sak 72/10, "Skolestruktur Nord-
Troms":

I. Fylkestinget slår sammen Nordreisa videregående skole og Skjervøy videregående
skole til Nord-Troms videregående skole, med virkning fra 01.08.2011.
2. "Den nye skolen skal være lokalisert både i Nordreisa og på Skjervøy. Avdelingen på
Skjervøy må ses i sammenheng med etablering av "Kystens kompetansesenter"
3. Fylkestinget ber Fylkesrådet start en prosess med Skjervøy kommune og andre
interessenter for å inngå forpliktende avtaler vedrørende etablering av Kystens
kompetansesenter. Dette for å oppnå en sterkere kompetanseklynge og lavere
driftsutgifier.

k eRiX‘' NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedvefen 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71

E-post: regionrad©hatti.no
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Prosjektarbeidsgruppen ber om innspill på etablering av "Kystens kompetansesenter" på to
hovedområder:

1. Fysiske synergier som følge av sambruk.
2. Synergier knyttet til innhold.

Uttalelse fra Nord Troms Regionråd:
Utfordringene knyttet til fremtidige skoletilbud på videregående nivå i Nord-Troms er
reduserte ungdomskull og en viss søkning ut av regionen. Dette har spesielt rammet Skjervøy
videregående skole som de siste årene har hatt i overkant av 60 elever og reduserte
studietilbud. Prognosene fram mot 2030 viser en fortsatt reduksjon i antall 15-19 åringer.

Et "Kystens kompetansesenter" på Skjervøy krever i tillegg til fokus på den demografiske
utviklingen også et blikk på regionens framtidige kompetansebehov både innen privat og
offentlig sektor.

En annet særtrekk ved vår region er møtet mellom tre kulturer; norsk, samisk og kvensk, noe
som fordrer spesiell kompetanse for å ivareta det kulturelle særpreg, noe regionrådet
oppfordrer prosjektarbeidsgruppa å ha med seg i det videre arbeidet.

Nord-Troms Regionråd har i tidligere uttalelser stilt seg positive til etableringen av "Kystens
kompetansesenter" på Skjervøy.

Inns iii til kt 1 "F siske s er 'er som føl e av sambruk":
Til dette punktet har regionrådet ingen innspill da vi ikke har tilstrekkelig kjennskap til
fysiske fasiliteter. Vi tror gode løsninger finnes hos de berørte parter, og at det kan være en
del å hente på samlokaliserinQ av flere enheter.

Inns ill til kt 2 "S er ier kn et til innhold":
Regionrådet ønsker ikke å komme med innspill på organisatoriske løsninger, med ser
potensialet i et større kompetansetilfang med flere lærere, som kan åpne muligheter om man
finner fleksible løsninger for å ta i bruk denne kompetansen. Dette kan bidra til å kvalitativt
bedre tilbud og til at man kan utvikle nye tilbud.

Vi tror også erfaringene fra etableringen av Nord-Troms videregående skole, hvor skolene på
Skjervøy og i Nordreisa ble slått sammen, kan være nyttige å ha med seg i arbeidet med
"Kystens kompetansesenter". Her tenkes spesielt på det å få ulike enheter til å jobbe sammen
mot felles mål.

17.314121, NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVHCLING OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedvelen 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71

E-post: regionrad@halkno
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Nord-Troms Regionråd synes det er spennende med en blanding av aldersgrupper som det
legges opp til. Her kan gjøres nyttig erfaring som andre i regionen kan bruke i sitt
pedagogiske arbeid.

Nord-Troms Studiesenter eies som av regionrådet/kommunene, og har som mål å være en
viktig kompetanseaktør innen høgere utdanning i regionen. Nord-Troms Studiesenter er i dag
bemannet med 1,8 stillinger som er lokalisert til Nordreisa. I tillegg er det studiebibliotek i
alle 6 kommunene.

Studiesenteret opplever stadig at søkere fra Nord-Troms til høgere utdanning ikke blir tatt opp
på studier da de ikke er kvalifisert. På dette området bør samarbeidet mellom studiesenteret og
videregående skoler i regionen formaliseres og forsterkes. Kystens kompetansesenter og de
videregående skolene Vi her kunne ha en styTket rolle i prekvalifisering av unge voksne (over
25 år). Dette vil også kunne bidra til at potensielle studenter kan planlegge utdanningsløp på
en mer helhetlig måte. For eksempel om en person ønsker å starte på lærerutdanning om 1 år,
men ikke innfrir karakterkrav i norsk, må dette være mulig å fa tatt opp i forkant av
søknadsfrist for lærerutdanningen.

Nord-Troms Regionråd/Nord-Troms Studiesenter er kjent med at UiT er i gang med et
utviklingsarbeid i samarbeid med oljesektoren om ingeniørutdanning via den såkalte "Y-
veien". Regionrådet vil oppfordre Kystens kompetansesenter å kontakte fagmiljøet på UiT for
å diskutere muligheter knyttet til utdanning innen olje/gass og maritime fag.

Et annet aktuelt samarbeidsområde kan være behovskartlegging i regionen. Her tenker vi både
på kompetansekartlegging i offentlig og privat sektor. Her kan det også være behov for
kompetansebygging innen særlige fagfelt som for eksempel oppstår gjennom reformer, ala
Samhandlingsrefonnen. Kommunene signaliserer et stort behov for helsefagarbeidere og
ønsker aode tilbud aiennom fagskolene.

Nord-Troms Regionråd har etablert Nord-Troms Studiesenter for å ivareta høgere utdanning i
regionen. Vi har/er i ferd med å inngå samarbeidsavtaler med Universitetet i Tromsø og
høgskoler i landsdelen, samt at vi inngår i et nordnorsk nettverk av kompetanseaktører. Vi har
også et godt samarbeid med Troms fylkeskommune. Vi oppfatter at Kystens
kompetansesenter og videregående skoler i regionen kan forsterke leddet videregående
utdanning, slik at folk i vår region har tilgang på god kompetanse på ulike nivå. Vi håper
derfor å bli en naturlig samarbeidspart for "Kystens kompetansesenter".

;t1k, NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Nord-Troms Regionr4d DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77  77 05 71

E-post: reglonrad@haltino
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Sigmund Steinnes
Rådsordfører
(ordfører Stortiord eftimune)

Kopi:
• Nord-Troms videregående skole
• Nordkjosbotn videregående skole

NÆRINGSHAGER, ET NEITVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA
Mvnutu.il

Lffarau Storrinni Kiticad Slcierva+ Nadreisa 1.:›-aliznzen

Avslutning:  
Nord-Troms Regionråd har i tidligere uttalelser bedt om at bussrutene blir tilrettelagt på en
slik måte at ungdom fra Kåfiord kan dagpendle til Skjervøy og dermed fortsatt bo hjemme
mens de går på videregående skole. Vi ønsker at prosjektarbeidsgruppa også tar med dette
momentet i sitt videre arbeid.

17. januar 2012
Nord-Troms Regionråd DA

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storstett.
Ttf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71

E-post: regtonrad©haltino
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Deres ref:

,
Skjervoy kommune
Sentraladministrasjonen

Prosjektarbeidsgruppa for Kysten Kompetansesenter

Vår ref: Løpenr: Arkivkocie Dato
2012/30-2 241/2012 Bil 03.01.2012

Rådmannens innspill- Kystens kompetansesenter

Rådmannen vil gi uttrykk for at han er svært positiv til prosjektet som går ut på å få etablert et
Kystens kompetansesenter på Skjervøy, hvor Skjervøy ungdomsskole er en del av et 8-13 års
skoleløp.
Dette vil etter rådmarmens oppfatning gi sterke pedagogiske fag- og elevmiljøer Tanken er å
etablere en framtidens skole på Skjervøy som både elever, næringsliv og samfunnet forøvrig vil
være tjent med.

Etter dagens prognoser halveres elevtallet ved Skjervøy ungdomsskole i løpet av en 10 års
periode fra 111 i 2012 til 61 i 2022 som vil fordele seg på 3 klasser. Dette vil medføre at det •
også blir færre elever fra Skjervøy som vil gå på den videregående skole.

Pr. i dag fordeles elevene på 6 klasser. En reduksjon av antall klasser vil først kornme skoleåret
2016/2017, vil være 5 klasser.

Rådmannen ser det som et framtidig mål at ungdomsskolen blir samlokalisert med den
videregående skolen på Skjervøy Med en felles ledelse. Dette vil etter rådmannens vurdering
kunne ta tid. En rask samlokalisering vil slik rådmannen ser det kreve ombygging -og utbygging
av den videregående sko1e. Med de elevprognosene som foreligger bør man sette et spørsmåltegn
ved det. Mulighetsstudiet vil imidlertid kunne gi svar på lokalitetsbehovet på kort og lang sikt.

Etter rådmannens mening bør man derfor etablere Kystens kompetansesenter med et 8-13 års
skoleløp innenfor de to bygninger som i dag. disponeres. En delvis overflytting av klassedgrupper
fra ungdomsskolen bør vurderes fortløpende.

Man bør også vurdere en mulig samlokalisering som går på bruk av felles rom/utstyr hmenfor
noen fagområder som begge skolene disponerer i dag. Rådmannen tenker her på felles kjøkken,
idretts-og svømmehall relatert til idrettsfag, felles fiskerifaglig undervisningsrom og utstyr,
reiseliv, spesialrom relatert til naturfag- og helsefagundervisning og til etterutdanning og
videreutdanning for kommunens og næringslivets ansatte og til spesialundervisning.

Postadresse: 13esøksadresse: Telefon: 77 77 55 00 Bankkonto: 47 40 05 04 57 8
Postboks 145-G Skoleveien 6 Telefaks: 77 77 55 01
9189 Skjervøy Organisasjonsnr: 94 18 12 71 6
E-post: Post@skjervoy.konumme.no Intemen:

www.skjervoy.kommune.no



Felles bruk av det pedagogiske personell ved begge skolene bør være et høyt prioritert mål også
kort sikt. Mulighetene er mange innenfor både en kort og land tidsperiode. Viser til det

omfattende arbeidsnotat som prosjektleder Laberg har utarbeidet. Man bør la de lange tanker
være styrende i denne prosessen, i tråd med fylkesutdanningssjefens utsagn at  "Båten som blir til
mens en ror"» ingen er ferdigpakketl

Da vil vi kunne få utviklet et Kystens kompetansesenter som ses i sammenheng med Skjervøys
og regionens utvildingsmål. Vi vil kunne få bygget opp et kompetansesenter til etterfølgelse for
distrikt-Norge.

Rådmannen ber om at prosjektarbeidsgruppa vurderer de tanker rådinannen her legger fram.

Vennlig hilsen

eidar æland
.ådmann

Direkte innvalg: 77775510
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Skjervøy kommune
Sentraladministrasjonen

Prosjektarbeidsgruppa for Kysten Kompetansesenter

Deres ref: Vår ref: LØpenr: Arkivkode Dato
2012/30-2 241/2012 1311 03.01.2012

Rådmannens innspill- Kystens kompetansesenter

Rådmannen vil gi uttrykk for at han er svært positiv til prosjektet som går ut på å få etablert et
Kystens kompetansesenter på Skjervøy, hvor Skjervøy ungdomsskole er en del av et 8-13 års
skoleløp.
Dette vil etter rådmarmens oppfatning gi sterke pedagogiske fag- og elevmiljøer. Tanken er å
etablere en framtidens skole på Skjervøy som både elever, næringsliv og samfunnet forøvrig vil
være tjent med.

Etter dagens prognoser halveres elevtallet ved Skjervøy ungdomsskole i løpet av en 10 års
periode fra 111 i 2012 til 61 i 2022 som vil fordele seg på 3 klasser. Dette vil medføre at det
også blir færre elever fra Skjervøy som vil gå på den videregående skole.

Pr. i dag forde1es elevene på 6 klasser. En reduksjon av antall klasser vi1først koMme skoleåret
2016/2017, vil være 5 klasser.

Rådmannen ser det som et framtidig mål at ungdomsskolen blir samlokalisert med den
videregående skolen på Skjervøy med en felles ledelse. Dette vil etter rådmannens vurdering
kunne ta tid. En rask samlokalisering vil slik Mmannen ser det kreve ombygging og utbygging
av den videregående skole. Med de elevprognosene som foreligger bør man sette et spørsmåltegn
ved det. Mulighetsstudiet vil imidlertid kunne gi svar på lokalitetsbehovet på kort og lang sikt.

Etter rådmannens mening bør man derfor etablere Kystens kompetansesenter med et 8-13 års
skoleløp innenfor de to bygninger som i dag. disponeres. En delvis overflytting av klasser/grupper
fra ungdomsskolen bør vurderes fortløpende.

Man bør også vurdere en mulig samlokalisering som går på bruk av felles rom/utstyr innenfor
noen fagområder som begge skolene disponerer i dag. Rådmannen tenker her på felles kjøkken,
idretts-og svømmehall relatert til idrettsfag, felles fiskerifaglig undervisningsrorn og utstyr,
reiseliv, spesialrorn relatert til naturfag- og helsefagundervisning og til etterutdanning og
videreutdamting for kommunens og næringslivets ansatte og til spesialundervisning.

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77 77 55 00 Bankkonto: 47 40 05 04 57 8
Postboks I45-G Skoleveien 6 Telefaks: 77 77 55 01
9189 Skjervøy Organisasjonsnr: 94 18 12 71 6
E-post: Post@skjervoy.kommune.no Intemett:

www.skjervoy.kommune.no



Felles bruk av det pedagogiske personell ved begge skolene bør-være et høyt prioritert mål også
på kort sikt. Mulighetene er mange innenfor både en kort og land tidsperiode. Viser til det
omfattende arbeidsnotat som prosjektleder Laberg har utarbeidet. Man bør la de lange tanker
være styrende i denne prosessen, i tråd med fylkesutdanningssjefens utsagn at "Båten som blir til
mens en ror"- ingen er ferdigpakket!

Da vil vi kunne få utviklet et Kystens kompetansesenter som ses i sammenheng med Skjervøys
og regionens utviklingsmål. Vi vil kunne få bygget opp et kompetansesenter til etterfølgelse for
distrikt-Norge.

Rådmannen ber om at prosjektarbeidsgruppa vurdeter de tanker rådffiannen her legger fram.

Vennlig hilsen

0
eidar æland
.ådmann

Direkte innvalg: 77775510
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Nord Troms vgs/
Davvi Romssa Jotkaskuvla

Prosjekt "Kystens Kompetansesenter"
v/prosjektleder Rormy Laberg

9180 Skjervøy

Innspill på høring

Skjervøy 23.01.12

Et kystens kompetansesenter med mangfold og fleksibilitet

Et generelt utgangspunkt må være at det skal bli en skole og kursmodell som sikrer et
fullverdige 8 - 13 årig skoleløp og ulike kurs og videreutdanninger for næringsliv og
offentlig sektor i nært samarbeid med arbeidsliv og lokalsamfunn.

Følgende faglige hovedområder med entreprenørskap og nettverksbygging ser vi som
grunnpillarer i senteret:

• Sjømat — fiske — oppdrett ("Fra bunn til munn" "Fra fjord til bord")
• Naturbasert reiseliv, idrett og friluftsliv og helse
• Utdanning for det nordnorske oljeeventyret

Viktige kjennetegn:

• Fullverdig ungdomsskole som utnytter praksislokaliteter på videregående skoles nivå

• En viss bredde i videregående tilbud — men med færre elever uten ekstra kostnad.
(Tilnærmet samme pris pr elev som skoler med fulle klasser)

• Minst ett tilbud 13-årig for å sikre stabilitet i elevgruppen, som del av Nord - Troms
videregående skole. Gjerne i kombinasjon mellom voksenopplæring og
studieforberedende påbygningsår

• Kursavdeling. "R'Arle knry- ngl.nge kurs1 ettemtdanninger helt opp til universitetsnivå.
Fagskole i næringsmiddelfag og helse en del av dette.

• Desentralisert. Digitale klasserom. Fleksible elevgrupper. Praksis i regionalt
arbeidsliv en vesentlig del av opplæringa

• Moderne praksisrettede opplæringsfaciliteter i samarbeid med bedrifter og
institusjoner. (Eksempel fou-institusjoner.) Elevbedrifter må finne sin plass innen
dette området. (verkstedlokaler, kjøkken, sjømatlokaler.



• Kompetansesenteret må være en arena for læring og nettverksbygging for regionalt
næringsliv i samarbeid med eksterne fou-institusjoner.

Organisering:
En kompetansesenterledelse med ansvar for tilrettelegging og koordinering, drift av bygninger
og infrastruktur. En aktiv styringsgruppe med elever og studenter, lærere, foreldre, regionalt
næringsliv og regionale institusjoner, fou-miljø og skoleiere.

Synergieffekter
I invitasjonsskrivet til deltakelse i høringa, nevnes en rekke områder som kan brukes
sammen av de ulike deltakere i senteret. Vi ser ingen grunn til å repetere og vudere disse
områdene. Alle muligheter være til stede både innholdsmessig og i forhold til å utnytte
lokaler og utstyr. Det vil  være  et av senterledelsens sentrale arbeidsområder som må
konkretiseres når etableringa gjøres og tilbudene realiseres.

Nord Troms vgs

Olaug Betgset Nils H. Alm
Rektor Ass.rektor



KKS — kystens kompetansesenter.

Intensjoner:

Skaffe befolkningen i Nord-Troms en mulighet til "livslang" utdanning gjennom planmessig skolering
til yrkesvalg som også kan brukes med basis i tilhørighet i distriktet og landsdelens næringsliv.

Satsingen skjer med basis i et 8- 13 skoleløp for ungdom, men føres videre til den voksne delen av
befolkningen gjennom å formalisere real kompetanse, med fagbrev eller sertifiseringer og å gi videre
utdanning på høgskolenivå eller universitet.

Satsingsområder:

Oljesektoren er i etablering utenfor kysten av Nord-Norge og trenger folk med kunnskap i geologi,
petrokjemi, men også utdanning på flere nivå innen oljutvinnings-teknologi En slik satsing i Nord-
Troms får vi bare ved å gi tilbud om TIP- med maritim og oljeutvinning- teknologi som tema/fokus

Samtidig er det mulig å se sarnmenhenger mellom oljeutvinnings utdanning og  mineralutvinning på
land, samt  anleggsvirksomhet på vel og tunell.  De sistnevnte områdene er noen av
satsingingsområdene i Nord-Norge.

Alternativ energi er et område som NTVGS og KKS. bør tilrettelegge kunnskapsmessig for. (
Eksempler på dette er minikraftverk. Vindmøller, havstrømsturbiner, tidevannskraft, osmoseenergi,
suleelleteknologl e.t.c)

Matfaget  Trenger vi å utvikle i vår region, både fordi vi ser en gradvis økning i turisme og etablering
i turistforetak i landsdelen, og fordi lokal mattradisjon fra Finnmark og Nord-Troms må tas vare på.
Den beste måten å gjøre det på er å lære ungdommer fra området å lage og servere slik mat for
turister og reisende kunder. Stolthet og tradisjon skapes best ved å gi ungdom sjansen til å utvikle
seg i fagområder som gir muligheter i landsdelen. VG1 og VG2 restaurant og matfag er et minimum
av tilbud i 8-13 skoleløpet. I tillegg er det mulig å gi videreutdanning og kursing Innen matteknologi,
som f.eks teknisk fagskole og også samarbeid med høgskoler.

Reiseliv er en annen innsatsfaktor 1 Nord-Troms. Turismen blir viktigere og viktigere for sysselsetting
og utvikling i regionen, utvinning av mineraler og gass/olje skaper behov for arrangører og aktører
Innen reiselivet. Dette krever kompetanse innen mange felter som bla. mattradisjoner, lokal historie,
etnisk bevissthet, geografisk kunnskap og naturkunnskap om dyr og planter, ferdsel, naturvern,
økologi 02 bærekraftig utnyttelse av området.

Nordområdefokus henger sammen med de foran nevnte faktorene, og bygger på disse. I tillegg
kommer språk, demokratisk, politisk, økonomisk og transportmessig betydning/utvikling.



De blå fagene:

Disse er selve bærebjelken i Nord-Troms. KKS. Sammen med NTVGS. Må ha tilbud på den maritime
sektoren med fangst av fisk og føring av fiskebåter som tema. Disse opplæringene kan også
overføres til rigg og forsynings båter.

Oppdrett er et annet område som er brennaktuelt fordi det ser ut som at oppdrett blir mer og mer
gunstig jo lenger nord i landet oppdrettene ligger. Noe som skyldes rent miljø, økende
havtemperaturer og god plass. Dessuten er dette i ferd med å overta som Norges neststørste
verdiskapening, med frisk kapital til landet fra hele kloden. Globalt er dette et område der vi er
verdensledende, og kan selge kunnskap fra Nord-Troms.

Helsesektoren er et annet satsingsområde for KKS og N1VGS. Behovet for pleie og omsorg er stort og
vil akselerere framover. Nord-Troms er i en særstilling fordi vi har både tettsteder med
helseinstitusjoner og landsbygd med lange avstander for folk som trenger pleie og omsorg. I Nord-
Troms har vi muligheter for å utvikle pleie og omsorgsmodeller som kan "selges " videre til andre
form av forelesninger og kurser.



Foreldre Skjervøy ungdomsskole
Prosjektleder Ronny Laberg
De politiske partiene i Skjervøy kommune

Uttalelse angående Kystens Kompetansesenter
fra FAU Skjervøy ungdomsskole:

FAUmener at det er svært viktig at tilbud om videregående opplæring består på
Skjervøy. Kystens kompetansesenter slik det presenteres av prosjektleder Ronny
Laberg på foreldremøte 15.mars, angir noen spennende muligheter for læring og
utdannelse i Skjervøy kommune. Videregående opplæring slik det presenteres
bygger opp om tre grunnPilarer 1. reiseliv, mat og helse, 2. havbruk og fiske og 3.
oljerelatert kompetanse. Dette vil kunne gi muligheter til fleksibilitet i
undervisningstilbud på tvers av skoleslagene og større muligheter for praktisk
lrinci akalenP til Skjervny virigregAAndpk2n gi mulighAtAr til trinn hAelA mAri
verksted og kjøkken. Dette ser vi som positivt for ungdomsskoleelevene noe som
også kan føre til økende rekruttering til slike yrkesfag.

Det fysiske læringsmiljøet for våre barn skal være godt, både mht til standard på
klasserommene og muligheter for fysisk naturlig utfoldelse i friminutter og fritimer.
Nåværende ungdomsskolen trenger en betydelig oppussing og oppgradering blant
annet med vinduer, ventilasjon og bedre fellesarealer. Samtidig kommer det fram at
det ikke er plass til både videregående skole og ungdomsskoleelevene i lokalene
til Skjervøy Videregående. Det fremstilles ikke som aktuelt med utbygging av skolen,
men heller at det avventes til elevtallet er kommet ned slik at man ikke trenger å
bygge ut. Dette forventer man vil skje i 2017. Vi stiller spørsmål med at man har en
slik "vente å se holdning". Selv om man må være realistisk når det planlegges i
forhold til forventet utvikling, ber vi om at den videre planleggingen også ser på
muligheten for en mer positiv utvikling av barnetall. Dette kan være mulig dersom
man legger til rette og jobber for et attraktivt lokalsamfunn med gode tilbud for barn
og unge. FAU er bekymret for at en slik "vente på nedgang-holdning" i seg selv bidrar
til og forsterker en negativ trend. Og videre føre til at Skjervøy ungdomsskole ikke får
den opprustningen som den så sårt trenger. Dersom det likevel ikke er plass til
ungdomsskole elevene i lokalene til videregående skole på flere år, må lokalene til
ungdomsskolen opprustes slik at elevene og ansatte får arbeidsforhold som
tilfredsstiller krav til arbeidsmiljøet.

Vi er også opptatt av at bruk av svømmehall/idrettshall blir løst på en god måte. Ute
arealene ved Skjervøy Videregående slik de er i dag, er helt fraværende og gir ingen
muligheter for fysisk utfoldelse i friminuttene. Utbedrinaer av dette synes små, uten
betydelig kostnader. Mulighetene ved Skjervøy ungdomsskole er heller ikke store.
Likevel her gir idrettshallen og nærhet til idrettsanlegg bedre muligheter i de
nåværende lokalene.

FAU mener at der er vesentlig at ungdomsskoleelevene får tilrettelagt sitt
læringsmiljø tilpasset sin alder og ferdigheter. Dette ivaretas best i et læringsmiljø
som innbyr til trivsel og trygghet. Samlokalisering av ungdomsskole og videregående
skole beskrives å ha fungert godt på Skjervøy fra 1975-1991. Vi vil likevel påpeke at



ungdomsmiljøet har forandret seg på 20 år. Dagens samfunn legger større press
på våre unger og vi er redd for at påvirkning fra eldre ungdommer kan gi utfordringer
som ikke var så framtredende i begynnelsen av 90-tallet. Det  har  vært positive
erfaring fra større Oslo-skoler med rundt 1000 elever. Miljøet ved en 8-13 skole på
Skjervøy vil bli betydelig mindre og påvirkning mellom alderstrinnene vil bli større. En
samlokalisering av ungdomsskole og videregående skole vil ikke nødvendigvis bidra
til økt innsøking til videregående opplæring på Skjervøy. Elevene kan velge å søke
seg bort fra skolen, rett og slett for å bytte skolemiljø. Vi stiller også spørsmål om
hvor attraktiv en samlokalisert 8-13 skole vil være for elever som kommer utenfra
kommunen.

FAU ser at etablering av Kystens kompetansesenter vil gi elevene på
ungdomsskolen mulighet for en bredere teoretisk og praktisk læring. Denne
samhandlingen kan gjennom etablering av Kompetansesenteret, formaliseres og
gjennomføres på en forutsigbar og god måte. Vi mener at hensynet til
ungdomsskoleelevenes fysiske og psykososiale læringsmiljø, ivaretas best med at
skoleslagene ikke samlokaliseres helt. Skjervøy Ungdomsskoles lokaler må derfor
rustes opp til tilfredsstillende standard. En slik løsning mener vi gir de beste
forutsetningene for fortsatt tilbud om utdanning etter grunnskolen i Skjervøy
kommune. Her er et godt og attraktivt fagtilbud, samt aktiv jobbing med rekruttering
fra skole, næringsliv og oss foreldre de viktigste forutsetningene for et slikt tilbud.

FAU Skjervøy ungdomsskole
Helene Solvang  



Prosjektleder Ronny Laberg
Kystens kompetansesenter
Postboks 145
9189 Skjervøy

Deres ref: Vår ret. Vår dato: 02.03.12

Noiring Kysten knmpetnnses,-nter.
Nav Skjervøy har blitt bedt om å uttale seg ang. forslag om å opprette Kysten Kompetansesenter på
Skjervøy.

NAV har et spesielt fokus på unge mellom 18-25 år som faller ut av skole og utdanning i Skjervøy
kommune. Kommunen har en relativt høy andel i denne aklersgruppen som står på siden av arbeid og
utdanning. Vi ser gjennom vårt arbeid og oppfølging av denne gruppen, at det er viktig at det er et
lokalt tilbud om videregående opplæring i Skjervøy kommune. Av erfaring ser vi at det er vanskeligere
for de som har liten motivasjon til skolegang å skulle pendel eller flytte på hybel. Vi ser også at
økonomi er en faktor som qjør at flere unge kan ha vansker med å klare en borteboer tilværelse.
Sjansen er større for at de velger bort skole og utdanning.

Vi er også opptatt at det må være et nært og tett samarbeid mellom et evt. Kysten kompetansesenter
og NAV. Vi ser behov for et videregående opplæringstilbud som kan være fleksibelt og lar seg tilpasse

• individuelle behov. En del av ungdommene som henvender seg til NAV og som ønsker skolegang, må
få individuell veiledning og hjelp av videregående skole. Dette er spesielt viktig for gruppen
som trenger ekstra oppfølging for å motivere for skolegang og hindre frafall mens de er i
opplæringsløpet. Rådgivere og Oppfølgingstjenesten er vesentlige aktører i et tettere samarbeid med
NAV. Dersom man skal etablere et Kompetansesenter må man ta de lokale utfordringene på alvor
og møte de på en konstruktiv og god måte.

NAV ser også en utfordring i forhold til språkopplæring. Skjervøy kommune er et internasjonalt
samfunn med mange fremmedspråklige. Norskopplæring rettet mot arbeidslivet, er avgjørende for å
sikre at disse innbyggeren får en god integrering og muligheter for selvberging i vårt
lokale arbeidsmarked.

Ved en eventuell etablering av Kysten kompetansesenter er det viktig og ivaretar hver enkelt
elevgruppe og de behovene man har ut i fra sin aldersgruppe. Det er viktig at ungdomsskole elever får
være ungdomsskoleelever uten press og for stor påvirkning fra eldre elevgrupper.

NAV Skjervøy
Helene Solvang.

NAV Skjervøy // Arbeids- og velferdsetaten
Postadresse: Postboks 160 119189 SKJERVØY

Besøksadresse: Rådhuset // Skjervøy
Tel: 77 28 32 00 // Faks: 77 28 32 01

www.nav.no // nav.skjervoy@nav.no



Ronny Laberg
Kystens kompetansesenter
9180 Skjervøy

SKJERVØY UNGDOMSSKOLE
MELLOMVN. 1
BOKS 145 G

9189 SKJERVØY . DATO:04.04.13

Innspill til gruppeleder etter møtet 14.juni 2012.

Som rektor ved Skjervøy ungdomsskole ønsker jeg å presisere en del momenter rundt
avklaringen av valg av modell for kystens kompetansesenter.

Ved å velge modell 1:

-

TIP og RM er intakt og kan brukes av våre elever. Det er dermed muligheter for at
Nord Troms videregående skole i lag med næringslivet kan videreutvikle nye
praktiske linjer basert på fremtidsplaner.

-

Hele u-skolen flyttes på en gang. På denne måten ivaretar vi egenarten ved vår skole.
En oppsplitting av klassetrinnene ville være å ruinere både elevmiljøet og
arbeidsmiljøet til de ansatte. Skolen har akkurat startet en prosess der vi i lag med
Skjervøy kommune og eksterne veiledere har gjort en evaluering av egen
organisasjon. Vi har satt nye utviklingsmål for blant annet å løfte det faglige nivået
hos våre elever og da vil en eventuell oppsplitting av vårt miljø ikke være positivt for
den omstillingsprosessen vi er inne i. På sikt går elevtallet ned, men for vår del vil
dette ikke ha voldsomme utslag i forhold til behov for rom. For eksempel vil elevtallet
i 2016/17 være nede i 92 elever (29+30+33). Dette betyr at vi med disse tallene vil ha
behov for 4 klasserom, 4 grupperom og alle spesialromrnene som tidligere beskrevet.
Altså en nedgang på 2 klasserom og 2 grupperom. Ser vi på disse tallene viser det oss
at det er nok med tilflytting av en eller to familier så vil rombehovet igjen måtte økes.
Et annet moment som er kommet inn i løpet av våren 2012 er de nye valgfagene som
innføres i skolen fra høsten 2012. Dette utløser ytterliggere rombehov i tiden som
kommer
Ved å velge modell 1 bevarer man utviklingsmulighetene som ligger i første etasje, og
en ivaretar egenarten til Skjervøy ungdomsskole på den beste måten.

-

Det er ikke sagt noe om beliggenheten til kontorene for de lærerne som er beskrevet i
modell 1, men en må formode at lærernes arbeidsrom bør samlokaliseres med det de
øvrige lærerne ved skolen.

-

Skolens administrasjon bør også samlokaliseres med dagens ledelsesledd.

-

I modell 1 er det ikke sagt noe om utforming av skolens ute/friareal. Dette må belyses
nærmere.'

-

Ved å velge modell 1 velger en den dyreste modellen, men samtidig den modellen som
ivaretar ungdomsskolens behov på den beste måten sett med rektors øyne. Ved å velge
denne modellen vil en uansett få en skole opprustet til en mye billigere penge enn hva
kostnadsoverslaget for modernisering av Skjervøy u-skole var på.

-

Ved å velge modell 1 vil man være bedre rustet til å inkludere flere aktører i kystens
kompetansesenter.

TELEFON:  77775633(rektor.), 77775640(personalrom) , E-POST: Worn. eclersen@sic'ervo .kommune.no
MOBILTELEFON:  97098380 (rektor)



Modell 2:
Trinnvis overflytting av trinnene til videregående skole er ikke en ønskelig løsning.
(viser til betraktninger i modell 1).

-

Kontorlandskapet til lærerne spredd ut over bygget er ikke ønskelig. Vi ønsker en
samlokalisering av disse arealene.

-

Ved å velge denne modellen vil ungdomsskolen slite i dagens lokaler helt til 2019.
Dersom ikke det blir satt av penger til vedlikehold i denne perioden er det ikke en
ønskelig situasjon å fortsette under dagens forhold helt til 2019.

-

I modell 2 er det ikke sagt noe om utforming av skolens ute/friareal. Dette må belyses
nærmere

Modell 3:

-

Delvis overflytting av spesialgrupper kunne vært et bra altemativ, men det ligger ikke
den helhetstanken i denne modellen som var et ønske fra vår skole. Vi ønsker ikke å
spre lærerne ut over skolen, men en samlokalisering. Det er også tatt høyde for bare 13
lærere i denne modellen. Dette er noe for lavt slik som jeg ser det.

-

Ved å velge denne modellen vil ungdomsskolen slite i dagens lokaler helt til 2019.
Dersom ikke det blir satt av penger til vedlikehold i denne perioden er det ikke en
ønskelig situasjon å fortsette under dagens forhold helt til 2019.

-

I modell 3 er det ikke sagt noe om utforming av skolens ute/friareal. Dette må belyses
nærmere

Modell 4:
- TIP bygges om til Idasserom. Er ikke ønskelig fra vår side, ettersom det slik vi ser det

kommer til å ødelegge for framtidige utviklingsmuligheter ved skolen. Det er også
arealer vi ser nytten i for våre elever.
I modell 4 er det ikke sagt noe om utforming av skolens ute/friareal. Dette må belyses
nærmere

Modell 5:

-

RM bygges om til klasserom. Er ikke ønskelig fra vår side, ettersom det slik vi ser det
kommer til å ødelegge for framtidige utvildingsmuligheter ved skolen. Det er også
arealer vi ser nytten i for våre elever.

-

I modell 5 er det ikke sagt noe om utforming av skolens ute/friareal. Dette må belyses
nærmere

I alle modellene er det som jeg har skrevet ikke tatt høyde for nærmiljløanleggluteområder.
Ved utformingen av et Kystens kompetansesenter (8.-13.skoleløp) bør en ta dette inn over seg
i planleggingen. Videre bør man ha i tankene hvordan en praktisk løser logistikken med at
idrettshallen / svømehallen befinner seg et godt stykke fra lokaliseringen av den nye skolen.
Dersom skolen ikke får en egen buss, vil det med rektors øyne være vanskelig å gjennomføre
denne typen aktivitet etter forutseningene om at en bør spre slik aktivitet utover uka. Å ta seg
til fots fra vågen til u-skolen og med retur tar sin tid med skoleelever.

Bjørn Pedersen
Rektor Skjervøy u-skole


