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VEDR. FLYTTING AV UNGDOMSSKOLETRINNET 
 
Austertana bygdelag ønsker å uttrykke vår sterke bekymring for konsekvensene av 
flytting av ungdomsskoletrinnet fra Austertana til Tana bru fra høsten 2016.  
 
Vi tenker særlig på konsekvensene det vil få for barna.  
 
For det første vil nærmiljøet forsvinne for barna. Det fremkommer av FNs 
barnekonvensjon art. 31, 1.ledd at barn har rett til hvile og fritid og til å delta i lek og 
fritidsaktiviteter som passer for barnets alder. 2.ledd utdyper dette med at barna skal ha 
tilgang til egnede og like muligheter for kulturelle, kunstneriske, rekreasjons- og 
fritidsaktiviteter.  
Det sier seg selv at barna i Austertana vil være avskåret fra muligheten til å delta i 
aktiviteter i nærmiljøet. I tillegg vil de få svært begrensede muligheter til hvile.  
 
For det andre så vil barna få lengre arbeidsdag enn det voksne har.  Dette fordi de nye 
bussrutene gjør at de vil tilbringe 3 timer på bussen pr dag. Det er strenge regler for 
arbeidstid i arbeidsmiljøloven for arbeidstakere, men barna våre er ikke beskyttet.  Det 
er trist å se at vi heller ikke har politikere som evner å beskytte de svakeste. 
 
For det tredje vil det gå utover barnas fysiske aktivitet. Barna skal sitte tre timer på 
bussen hver dag, og når de kommer hjem skal de gjøre lekser og etterpå er det for sent 
til å delta på aktivitetene som skjer i bygda. De vil heller ikke ha mulighet til å delta på 
eventuelle aktiviteter ved Tana bru.  
Dette vil igjen gå utover barnas psykososiale miljø. De vil falle mellom to stoler og falle 
utenfor det sosiale miljøet både på hjemplassen og på skoleplassen. 
 
Til sist vil vi bemerke at det i NOU 1995:18 Ny lovgivning om opplæring — «... og for 
øvrig kan man gjøre som man vil» i avsnitt 20.4.4.2 slår fast noe viktig om 
nærmiljøskoler: 
 

”Det er etter utvalgets oppfatning viktig å gi barna anledning til å skape eller 
fastholde holdepunkter i nærmiljøet. Et slikt holdepunkt er skolen. Det er derfor 
viktig at barna har rett til å gå på skole i det som er deres naturlige nærmiljø. I 
mange tilfeller vil dette også kunne bidra til å sikre barna en tryggere skolevei.” 

 
 
Etter vår mening bryter Tana kommune sitt vedtak med denne intensjonen, og vi mener 
derfor at ungdomsskolen bør forbli i Austertana. 



 
Med  hilsen 
 
 
Austertana bygdelag 
Aina Jessen 


