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Framtidig struktur for ungdomstrinnet i Tana kommune 

 

Vedlegg 

1 Framtidig organisering av ungdomstrinnet i Tana 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

 
1. Ungdomstrinnet på Sirma skole overføres til Deanu sámeskuvla med virkning fra 01.08.2013 

2. Ungdomstrinnet på Austertana skole og Boftsa skole overføres til Seida skole fra 01.08.2015. 

3. Det settes opp nye lokaler eller foretas full renovering av nåværende lokaler for ungdomstrinnet i 

Seida. Dette tas opp som egen sak i kommunestyret så snart arbeidet i bygningsplangruppa er 

ferdig. 

4. Saken sendes ut på høring med høringsfrist 31. mai og behandles på nytt på et ekstraordinært 

møte i OKU i begynnelsen av juni før saken endelig avgjøres av kommunestyret 20.juni. 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Tana kommunestyre vedtok på møte 18.12.2012 under sak 95/2012 Budsjett 2013 og 

økonomiplan 2013-2016 at Oppvekst og kulturutvalget må videreføre arbeidet med å vurdere en 

endret skolestruktur og legge frem en innstilling for kommunestyret i løpet av 2013. 

 

Arbeidet det siktes til i vedtaket, gjelder muligheten for å overføre ungdomstrinnet i Sirma til 

Deanu sámeskuvla og å slå sammen ungdomstrinnene i Seida, Boftsa og Austertana. Saken har 

sin bakgrunn i behovet for å ruste opp lokalene til ungdomstrinnet i Seida, men før man 

investerte store midler i Seida, ønsket kommunestyret å se på muligheten for i stedet å opprette 

en egen ungdomsskole ved Tana bru. Denne skolen skulle romme elever fra Seida, Boftsa og 

Austertana.  



Det ble derfor vårhalvåret 2011 holdt høringsmøter om dette på alle skolene, også i Sirma og på 

Deanu sámeskuvla. Det siste ble gjort fordi det også da var naturlig å se på en overføring av 

ungdomstrinnet i Sirma til Sameskolen. Dessuten ønsket man å se på muligheten for at en ny 

ungdomsskole ved Tana bru kunne ta i bruk spesialrom på Deanu sámeskuvla, som for eksempel 

skolekjøkken og lokaler til duodji. 

 

Inntrykket fra disse møtene var at det ikke noen sterk motstand i Boftsa om et felles 

ungdomstrinn, men foreldrene der ønsket en ny skole på Tana bru i stedet for at elevene skulle 

flyttes til Seida. Også foreldrene på Seida skole ønsket en ny skole på Tana bru. I Austertana var 

man sterkt imot et felles ungdomstrinn, særlig med tanke på at det ville bety tapte arbeidsplasser 

i bygda. I Sirma var man noe avventende til at elevene på ungdomstrinnet skulle flytte til Deanu 

sámeskuvla. Etter møtet på Deanu sámeskuvla og samtaler med skolen ellers ble det klart at det 

ikke ville være realistisk å legge opp til at en ny ungdomsskole ved Tana bru skulle kunne bruke 

spesialrom på Deanu sámeskuvla. 

 

Av økonomiske hensyn har administrasjonen her valgt å se bort fra alternativet om en egen 

ungdomsskole ved Tana bru. Dette vil være et klart dyrere alternativ enn å la elevene gå i Seida. 

I arealbehovet måtte en da legge inn spesialrom og fellesrom, lokaler som allerede finnes i Seida 

i dag. I tillegg ville det medføre at kommunen fikk 7 grunnskoler, og dette med et elevtall som 

om noen år vil komme under 250 for den kommunale skolen. Det har vært hevdet at rektor ved 

Deanu sámeskuvla også kunne være rektor for en ny ungdomsskole, men administrasjonen ser 

ikke som det som en god løsning, og det ville uansett medføre en betydelig styrking av 

administrasjonen ved Deanu sámeskuvla.  

 

En ungdomsskole ved Tana bru ville riktignok lettere kunne benytte seg av de flotte lokalene i 

flerbrukshallen samt kunstgressbanen der, men i stedet må man da heller se på organiseringen av 

kroppsøvingstimene i Seida og muligheten for transport fra Seida til Tana bru etter en oppsatt 

plan. 

 

Noen har stilt spørsmål ved om man ikke heller kunne ha et felles ungdomstrinn i Boftsa eller 

Austertana. Administrasjonen ser på dette som bakvendt all den tid verken Boftsa skole eller 

Austertana skole vil ha kapasitet for å ta imot et felles ungdomstrinn, og da det derfor må 

bygges ut også der. Skoleåret 2016/17 vil kun 13 % av elevene fra et felles ungdomstrinn for 

Seida, Boftsa og Austertana komme fra Austertana og 25 % fra Boftsa. Slik det ser ut i dag, vil 

ungdomstrinnet i Austertana om noen år kun ha 4 elever, Boftsa 8. Transporten ville derfor blitt 

betydelig dyrere og ville også fravike fra det bosetningsmønsteret som råder i dag, nemlig at 

flere og flere mennesker ønsker å flytte inn fra distriktene til sentrum. 

 

I den følgende rapporten vil det derfor kun bli vurdert et felles ungdomstrinn for Seida, Boftsa 

og Austertana i Seida og en overføring av ungdomstrinnet i Sirma til Deanu sámeskuvla. 

 

Det vil her bli lagt vekt på å vurdere hva som vil være best for eleven, faglig og sosialt, men 

også ulemper ved lang skolevei og hensynet til lokalsamfunnet vil bli trukket inn. Selv om det 

utvilsomt vil være betydelige innsparinger ved å samle ungdomstrinnet på to skoler i 

kommunen, vil det økonomiske i denne utredningen bli tonet ned, men en kommer ikke utenom 

å kommentere også dette. 

 

Vurdering 

 

Det vises til vedlagte dokument: Framtidig organisering av ungdomstrinnet i Tana 

 



 


