Nedleggelse av Austertana skole, uttalelse fra Utdanningsforbundet Tana til
Rådmannens budsjettforslag.
En nedleggelse av Austertana skole vil få forholdsvis store konsekvenser for de elevene som går der,
og deres foreldre. Skoledagen vil forlenges betraktelig, og være lengre enn vår normalarbeidsdag
som er regulert av arbeidstidsavtaler og arbeidsmiljøloven. Barnas skoledag er dessverre ikke under
den samme reguleringen.
Det vil selvsagt også innebære endringer for lærerne ved skole, deres arbeidsdag vil også forlenges
da de fort vil ha 45 minutter å kjøre til og fra jobb. Dette er tid som går på bekostning av fritid for
både elever og lærere.
Utdanningsforbundet Tana ber kommunestyrerepresentantene vurdere hvilken økonomisk gevinst
det vil være for Tana kommune å legge ned skolen, all den tid det likevel må være drift på bygget da
det også huser barnehage og samfunnshus.
Har kommunestyret, og rådmannen, gode pedagogiske argumenter for å legge ned skolen eller er det
kun økonomiske argumenter? Kan det vises til at elever på større skoler leverer bedre resultater enn
elever på mindre skoler? Er mindre borte fra skolen? Hvordan virker så lang reisevei til og fra skolen
inn på elevenes trivsel og deres sosiale tilværelse?
For noen elever kan det være mindre utfordrende å gå på en større skole, mens for andre elever kan
det være direkte ødeleggende. De første årene med opplæring er så avgjørende viktig for hvordan
barnas videre skolehverdag blir. Å kunne gi den første, grunnleggende opplæringa i nærheten av der
du bor, i trygge omgivelser, med voksne du kjenner og er trygge på kan gjøre en enorm forskjell for
elevene.

Utdanningsforbundet ber dere tenke på menneskene og ikke bare på økonomi når vi skal behandle
slike saker. Kanskje er ikke den økonomiske gevinsten så stor når alle tallene summeres og man ser
det store bildet.

For Utdanningsforbundet Tana

Lise Marianne Johansen, leder.

