
Uttalelse fra utdanningsforbundet ved Austertana skole vedr. eventuell flytting av 

ungdomstrinnet til den nye skolen ved Tana bru. 

Utdanningsforbundet støtter foreldre og elever, og går mot en eventuell flytting av 

ungdomstrinnet til Tana bru av følgende grunner: 

 Elevene vil få en uforsvarlig lang arbeidsdag. De første må gå på bussen i sju-tida, 

og er ikke hjemme før halv fire. Det er 8 ½ times arbeidsdag. Før hjemmearbeid. 

Rådmannen mener at de kan gå på bussen ti over sju, men da tenker han at bussen går 

direkte fra Birkestrand til Tana bru uten å ta på elevene fra Rødberget til brua. Å kjøre 

med to busser på strekningen vil bli for dyrt. Foreldrene har ingen garanti for at dette 

blir en varig ordning. 

 

 Sjansen for at fraværet øker er stor ved slike lange arbeidsdager. Hvis elevene 

forsover seg i dag klarer de allikevel å komme seg på skolen, det er ikke mulig hvis de 

flyttes over til Tana bru. 

 

 

 En nedleggelse av ungdomstrinnet ved Austertana skole vil være svært vanskelig 

å snu. Allerede i dag ser vi at folk lar være å flytte til bygda fordi det hvert år er et 

ønske fra administrasjonen om å slå sammen ungdomstrinnene. Skolen er viktig for 

det lokale næringslivet, de får ikke den arbeidskraften de ønsker hvis det ikke er 1-10 

skole i bygda. Med usikkerheten som har vært de siste årene har det ikke kommet nye 

arbeidere med familie til bygda. Stadig flere som jobber i bruddet bor i brakker i de 

periodene de er her.  

 

 Bygda har allerede mistet mange kommunale arbeidsplasser. Kommunen la i fjor 

ned eldresenteret i bygda, da ble det fjernet mange kvinnearbeidsplasser. Ved en 

nedleggelse av ungdomstrinnet vil kommunen vise det som mange har hevdet, det 

jobbes for å legge ned hele bygda.  

 

 

 Det vil bli vanskeligere å rekruttere nye faglærte ansatte til skolen hvis deler av 

den fjernes. I dag har skolen svært kvalifiserte lærere. Det blir en risiko for at hele 

skolen må legges ned. Skolen er et viktig samlingspunkt for bygda, og uten skole 

faller også mulighetene til mange felles aktiviteter bort.  

 

 Skolen har en partnerskapsavtale med Elkem Tana. Ungdomstrinnet arrangerer 

f.eks. eldremiddag for alle over 60 år i bygda. Dette er et svært populært arrangement 

som betales av Elkem Tana. Uten ungdomstrinn faller dette bort.  

 

 

 Elkem Tana støtter også turer til Island for ungdomstrinnselevene. Dette er et 

arbeid som gjøres for at elevene skal lære om prosessen kvartsitten går gjennom fra 

fjell til ferdig produkt. En gruppe har allerede vært på Island. 

 



 Ungdomstrinnet er også med i «den naturlige skolesekken». Der jobbes det 

sammen med flere eksterne aktører for at elevene skal delta i arbeidet med å gjøre 

Julelva til en rikere elv. Midler til dette arbeidet har blitt tildelt gjennom «den 

naturlige skolesekken». 

 Ungdomstrinnet samarbeider også med SNO. Årlig brukes det en dag til å plukke 

søppel langs strendene i Tanamunningen naturreservat. Dette arbeidet betales av SNO. 
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