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Møtereferat  
 
Møte med: Samarbeidsutvalget Øvre Bardu skole 
 
Deltagere: Cecilie Maren Halvorsen –FAU, Trude Nesholen – FAU(vara), Malin Nordmo- andre 

ansatte, Hilde Løkseth(vara)- pedagogisk personale, Torgrim Nyvoll- politisk oppnevnt representant, 
Tonje Holkestad- rektor  
 
Forfall: Tove Liland, Karen Nysted Larsen (Anna G. Møllebakken, leder elevrådet ikke innkalt) 
 
                       

Tid og sted: 08.11.16 kl. 14.30- 16.00 på Øvre Bardu skole 

 
 
Sak 1/16-17 
Valg av leder og nestleder: 
 
Vedtak: 
Leder: Cecilie Maren Halvorsen  
Nestleder: Malin Nordmo 
 
 
Sak 2/16-17 
Budsjett 2017 og økonomiplan 2017- 2020 
 
Rektor orienterte om Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan.  
Samarbeidsutvalget reagerer på forslaget om å legge ned mellomtrinnet fra høsten 2017 og mener det 
har mange flere og mer alvorlige konsekvenser enn at elevene får lengre bussvei som det vises til i 
framlegget fra rådmann. 

 
Konsekvenser ved nedlegging av mellomtrinnet på Øvre Bardu skole 

 Nedlegging av mellomtrinnet ved grendeskolene er strukturendring. Da skal alle parter høres 

og gis mulighet for innspill før vedtak fattes. Samarbeidsutvalget mener det er for korte 

frister til at dette lar seg gjennomføre.  

 Viser til utredningen « Kvalitet i skolen – hvilken struktur fremmer dette» fra mars 2013. Den 

konkluderer med at elever ikke kan flyttes fra andre skoler og til Setermoen skole uten at det 

bygges nytt/renoveres og gjøres plass til flere elever.  

Det er ikke gjort noen tiltak der som gjør at disse forutsetningene oppfylles. 

 Å flytte flere elever inn på SSK vil gi dårligere kvalitet for alle elever, med mindre lærertetthet 

i små klasserom. Alle elevene har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø (kapittel 9a i 

opplæringsloven) Setermoen skole har i dag ikke nok klasserom, grupperom, osv. til det 

elevtallet som allerede er der 

 Øvre Bardu Skole er tilrettelagt for funksjonshemmet elev som går her nå. Kan Setermoen 

skole ta imot flere funksjonshemmede elever som trenger eget rom, andre tilpasninger? Hva 

vil det koste? 

 Øvre Bardu skole vil få et lite pedagogisk og sosialt miljø med bare 1. – 4. klassetrinn og det 

kan bli veldig stor overgang fra småtrinn til stort mellomtrinn 
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 Foreldre kan risikere å ha barn i tre skoleslag samtidig- det er utfordrende for de familier det 

gjelder. 

 Bygningene her i god stand, det sier også tilsynsrapporten fra Kommunelegen høst 2016. Er 

det da fornuftig at de skal stå halvtomme? 

 Uteområdet her er veldig bra, og vi vet at det er utfordringer både med trafikk og pressede 

uteområder rundt Setermoen skole, det sier den tidligere nevnte rapporten noe om. 

 

 

Samarbeidsutvalget ser forslaget om å legge ned mellomtrinnet på grendeskolene og flytte 

de til Setermoen skole som et første trinn mot full nedleggelse av grendeskolene. Det mener 

vi ikke er akseptabelt under de omstendigheter som er på Setermoen skole. Ingen av 

forutsetningene for at dette skal kunne gjøres, er oppfylt (jmf. politisk vedtak etter sist 

utredning – april 2013) Det må bygges nytt/bygges ut før dette forslaget igjen kan tas opp til 

vurdering. Det er til det beste for alle elevene i barneskolene i Bardu.  

 
 
 
 
 
 
 
10.11.16 
 
Leder i Samarbeidsutvalget 
 
Cecilie Halvorsen 


