Høringsbrev – Endring av skolestruktur (nedlegging av Meek skole)
fra og med skoleåret 2019/2020.
Det vises til kommunestyrets vedtak om å bygge ny skole i Rangøykrysset, som skal erstatte
Henda, Meek og Utheim skoler, og kommunestyrets vedtak om nye skolekretsgrenser.
Som følge av disse vedtakene sender formannskapet med dette «Endring av skolestruktur
(nedlegging av Meek skole fra og med skoleåret 2019/2020) i Averøy kommune» ut på
høring. Nedlegging av Meek skole er allerede vedtatt. Dette høringsbrevet handler derfor
om datoen for nedleggelse av Meek skole.
Litt om skolenedleggelse, endring av skolestruktur og endring av
skolekretsgrenser
Kommunestyret har vedtatt å legge ned Meek, Utheim og Henda skoler og erstatt disse med
en ny skole i Rangøykrysset. Den nye skolen skal etter planen stå klar til innflytting fra og
med skoleåret 2022/2023. Henda skole ble avviklet høsten 2017, og elevene derfra ble
flyttet til Utheim skole. Selve flyttingen gikk meget bra for både elever og ansatte. Fra og
med skoleåret 2019/2020 vurderes Meek skole lagt ned. Elevene som går på Meek skole vil
da bli fordelt på Bruhagen skole og Utheim skole i forhold til vedtatte skolekretsgrenser.
Utdanningsdirektoratet har gjennom rundskriv 2-2012 av 15. mars 2012 presisert at
avgjørelser knyttet til skolestruktur ligger i kjerneområdet av den kommunale
handlefriheten. En avgjørelse om skolestruktur bygger på kommunestyrets økonomiske,
politiske og samfunnsmessige prioriteringer. Utdanningsdirektoratet har videre presisert at
siden skolestruktur og kretsgrenser i stor grad berører foreldre og nærmiljø, bør skolenes
samarbeidsutvalg, alternativt foreldrerådet, få uttale seg før vedtak om skolenedleggelse
fattes. I tillegg må elevrådet få uttale seg. Også andre, som fagforeninger til de som arbeider
ved skolen, leietakere og alle andre som kan ha interesse i saken bør få uttale seg.
Saksgang
Kommuner som endrer skolestruktur må i tillegg også endre skolekretsgrensene. Områdene
som sogner til skolen(e) som nedlegges må etter nedleggelsen sogne til en eller flere andre
skoler i kommunen. (Dette er allerede gjort i Averøy kommune). I Averøy kommune er også
de prinsipielle endringene i skolestrukturen allerede vedtatt av kommunestyret (at Henda,
Meek og Utheim skoler legges ned og slås sammen til en ny skole). Henda skole ble avviklet i
august 2017. Nå vurderes det altså å avvikle Meek skole fra august 2019.
Saksgangen er planlagt som føler:
-

Høringsbrevet sendes ut etter møte i formannskapet 17.10.2018
Høringsfristen settes til 09.11.2018
Høringssvarene behandles i livsløpsutvalget 19.11.2018
Behandlingen i livsløp oversendes formannskapet 20.11.2018
Saken sendes kommunestyret for behandling 13.12.2018

Saksopplysninger og vurderinger.
Som et ledd i etablering av ny felles barneskole for Utheim, Henda og Meek skoler, ble det
sendt ut på høring et notat om etablering av en midlertidig skolestruktur på barnetrinnet for
Henda og Utheim skoler. Resultatet av denne høringen og påfølgende politisk behandling i
kommunestyresak 22/2016, ble, at det fra 01.08.2017 skulle opprettes en ny midlertidig
skolekrets for områdene som tidligere utgjorde Henda og Utheim skolekretser. Skolestedet
skulle være Utheim. Henda og Utheim ble følgelig slått sammen fra og med skoleåret
2017/2018. I samme sak ble det bl.a. videre vedtatt at finansieringen av ny skole tas med i
langtidsbudsjettet 2017 – 2020, samt at plankomiteen for ny skole var satt i arbeid.
Plankomiteen har hatt en rekke møter og de forskjellige arbeidsgruppene som ble nedsatt
har rapportert til plankomiteen. Imidlertid har planprosessen blitt forsinket og ny skole
ventes nå å stå ferdig til å tas i bruk fra og med skoleåret 2022/2023, altså 2 år senere enn
først antatt.
Som en ytterligere forberedelser til ny skole ble det sendt ut høringsbrev om nye
skolekretsgrenser med forskrifter. Resultatet av denne høringen og påfølgende politisk
behandling ble at nye skolekretsgrenser, som deler Averøya inn i to skolekretser, ble vedtatt.
I vedtaket fattet av kommunestyret den 19.06.2018 i sak 36/2018 punkt 2 heter det at:
Forskriftene gjelder fra opptak til det skoleåret Meek skole avvikles, senest fra opptak til nytt
skoleår når ny skole i Rangøykrysset står klar.
Som følge av den demografiske utviklingen i den delen av Averøya som sokner til Meek
skole, er det et faktum at elevgrunnlaget reduseres de neste årene. Forrige skoleår var det
63 elever på Meek skole, dette skoleåret 55 elever, neste skoleår forventes det maksimalt 53
(sannsynligvis færre siden flere av foreldrene forventes å søke om skoleplass på annen skole)
barn som sokner til Meek skole. Antall skolebarn går ytterligere ned år for år de neste årene.
Det vurderes som lite sannsynlig at tilflytting til dette området vil skje i en slik grad at det
endrer hovedbildet. Det er i hovedsak nedgangen i elevgrunnlaget som er årsaken til at
Meek skole vurderes nedlagt fra 01.08.2019.
Legger vi de nye skolekretsgrensene til grunn for fordeling av elever fra Meek til henholdsvis
Bruhagen barneskole og Utheim skole, vil elevtallet på de to skolene bli slik som i tabellen
under. (Det er ikke tatt hensyn til mulige andre forhold som kan påvirke dette bildet. I
gjennomsnitt de siste årene har det totalt i Averøy kommune, som følge av tilflytting, blitt 12 flere elever på hvert klassetrinn hvert år.)
Klassetrinn
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn
Totalt

Elever på Meek
2018/19
8
7
8
9
6
10
7
55

Overføres til
Bruhagen
1
2
2
4
2
3

Overføres til Utheim
7
5
6
5
4
7

1. klassetrinn
2. klassetrinn
3. klassetrinn
4. klassetrinn
5. klassetrinn
6. klassetrinn
7. klassetrinn
Totalt

Forventet antall
elever på Utheim i
2019/20
20
23
27
22
27
25
28
172

Forventet antall
elever på Bruhagen
2019/20
34
40
47
45
51
33
45
295

Av de 55 elevene på Meek inneværende skoleår skal 48 av disse fortsette på barneskolen (7
skal begynne på ungdomsskolen neste skoleår.) Klassestørrelsene endres mest på Utheim,
men klassestørrelsene er fortsatt slik at med tilstrekkelig styrking av lærerressursene inn
mot hvert trinn, vil man slippe å splitte elevene i to grupper. 7. trinn på Utheim blir stort,
men det anses uhensiktsmessig av ikke minst sosiale årsaker og klassetilhørighet å splitte
disse elevene i to grupper det siste året på barneskolen. Dersom det skulle vise seg at 3.
klassetrinn får en økning på flere enn 1-2 elever, og det enda er flere år igjen på
barnetrinnet, må det vurderes deling av disse elevene. Det forventede antall elever i 1.
klasse på Utheim neste skoleår er usikkert. Dersom det blir flere må det vurderes
klassedeling. Antallet avhenger bl.a. av hvor mange som begynner på Bodalen friskole. Det
er ingen bestemte lovkrav til antall barn i 1. klasse. Til det stipulerte antallet på 20 elever i 1
klasse vil det settes inn tilstrekkelig med pedagogiske ressurser.
Det vurderes også som hensiktsmessig og gunstig at elevene er sosialt sammensveiset og har
felles erfaringer og tilhørighet når innflytting til den nye skolen finner sted.
Når det gjelder «sammensveising» av elever fra Meek med elever fra de andre skolene, er
dette en prosess som vil ha høy prioritet. Bruhagen barneskole er vel forberedt og vil etter
beste evne legge til rette for en best mulig overgang for sine nye elever. Erfaringene fra
«sammensveisingsprosessen» av elever fra Henda skole og Utheim skole er at den var svært
vellykket, og siden det er de samme personene som vil være ansvarlige også denne gang tør
vi si at denne prosessen vil være i de beste hender.
Med flere mennesker i lokalene på Utheim skole vil det være behov for ytterligere
ventilasjon. Det vil bli gjort beregninger og tilpassinger slik at luftkvaliteten oppfyller alle
krav. Likeledes blir sanitæranlegg og varmtvannsforsyningen tilpasset det nya antallet elever
og lærere.

Høringsspørsmål


Kommunestyrets vedtak om å legge ned Meek skole, iverksettes fra 01.08.2019, og elevene
overføres til Bruhagen barneskole og Utheim skole i henhold til de nye skolekretsgrensene.
Når ny skole står ferdig overføres alle elevene på Utheim til den nye skolen. Har du/dere
noen synspunkter, kommentarer eller bemerkninger til forslaget om å legge ned skolen på
Meek fra og med skoleåret 2019/2020?

Høringsinstanser
Høringen er åpen for alle som ønsker å uttale seg. Høringen publiseres på Averøy kommunes
hjemmesider, og på Facebook.
 Skoler videreformidler til: elevråd, foreldreråd, foreldreutvalg, samarbeidsutvalg,
arbeidstakerorganisasjoner og leietakere.
 Bodalen friskole
 Utdanningsforbundet
 Fagforbundet
 Delta
 Averøy ungdomsråd
 Møre og Romsdal fylkeskommune v /Samferdselsavdelingen
 Andre som ønsker å uttale seg
Høringsuttalelser bes oversendt elektronisk til kommunens postmottak:
post@averoy.kommune.no
Høringen bes merket:
«Høring -Endring av skolestruktur (nedlegging av Meek skole) fra og med skoleåret
2019/2020»
Høringsfrist: 09.11. 2018.

Med vennlig hilsen
Erik Næss (fagsjef oppvekst)

