
HØRING: 
Skole - og barnehagetilbud, og struktur, på øyene Grytøy, Bjarkøy 

og Sandsøy. 
 

Høringsinnspill oppsummert etter høringsfrist 12.10.2016 
 
 
 
 
 
 

1. Samarbeidsutvalget(SU) i Bjarkøy barnehage 
SU mener bemanningen i Bjarkøy Barnehage ikke kan reduseres fordi personalet er spredt på flere 
øyer og fergerutene ikke er tilpasset barnehagens åpningstider. En slik reduksjon kan medføre 
ustabil drift ved fravær og sykdom i personalet. SU mener at barnehagen bør driftes i eksisterende 
lokaler inntil sammenslåingen med Lundenes. Videre vil SU ha en sikker og absolutt dato for 
sammenslåing med Lundenes barnehage. SU ser reduksjonen i antall barn i øyriket og at 

grunnlaget for sosial trening og utvikling for det enkelte barn i begrenset grad er til stede. Det er 
for få unger med for stor aldersforskjell for at samspill, rolleleker og lignende kan gjennomføres. 
SU mener det er for få unger for å få gjennomført faglige opplegg på en god måte, og vurderer ei 
sammenslåing av barnehagene som en nødvendighet for et godt kvalitativt barnehagetilbud. 
Etterbruk av lokalene bør være forbeholdt boligformål. 
 

Kommentar: Rådmannen viser til tidligere kommunestyrevedtak om sammenslåing av Harstad og 

Bjarkøy kommune og forventningen om å vurdere tjenestetilbudet i øyriket ved ferdigstilling av 

øyforbindelsene. 

 

 

2. Bjarkøy barnehage, personalet 

Personalet er i utgangspunktet positiv til sammenslåing av barnehagene Bjarkøy og Lundenes, ut 
fra barnas og personalets perspektiv. Personalet ønsker ikke en midlertidig drift i Bjarkøy skoles 
lokaler. Personalet er opptatt av en endelig dato for sammenslåing med Lundenes og at personalet 

blir ivaretatt. I følge personalet er ikke barnas miljø for vekst og utvikling optimalt. Det er for få 

muligheter til sosial utvikling sammen med jevnaldrende da det er et for snevert miljø. Personalets 
faglige miljø, vekst og utvikling er heller ikke optimalt. Barnehagen har god kvalitet, nærhet og 
omsorg for barna, men ikke tilstrekkelig utvikling for barna sammen med flere andre barn.  
 
Kommentar: Rådmannen tar høringsinnspillet til orientering og viser til kommentar ovenfor 

vedrørende tidspunkt for samlokalisering. 
 

 

3. Samarbeidsutvalget(SU) Bjarkøy oppvekstsenter  
SU mener sammenslåingstidspunktet er for raskt. Elevtallsutviklingen bør vurderes ytterligere før 
vedtak om nedleggelse av skolen. Foreldregruppen er delt i oppfatninger rundt 
sammenslåingstidspunktet. I elevgruppen er flertallet positive til at det blir flere i klassene og et litt 
større miljø. SU ber om en endelig dato for sammenslåingen, og foreslår 01.08.2019. 
SU mener at skolebussen fra Bjarkøy til Lundenes må bli en direkterute til Lundenes. Det er ikke 

ønskelig med samlokalisering av barnehagen med Bjarkøy skole fram til flytting til Lundenes. 
Barnehagen driftes i eksisterende lokaler inntil sammenslåingen. Det er viktig for SU med 
sambruksløsning med lag og foreninger etter sammenslåinga. SU er opptatt av at de ansatte 

ivaretas etter ei sammenslåing og at elevene får være aktive i denne prosessen slik at de blir bedre 
kjent med hverandre før sammenslåing.  
 

Kommentar: Rådmannen tar høringsinnspillet til orientering og viser til kommentar ovenfor 
vedrørende tidspunkt for sammenslåing. Rådmannen vil legge til rette for at lag og foreninger skal 
kunne bruke bygg, svømmehall og gymsal etter nedleggelsen av skoledriften på Bjarkøy. 
Rådmannen vil ivareta de ansatte og elever på en god måte i prosessen. 

 

 
4. FAU Bjarkøy oppvekstsenter og FAU Lundenes oppvekstsenter 



FAU mener sammenslåingstidspunktet er for raskt. Elevtallsutviklingen bør vurderes ytterligere før 

vedtak om nedleggelse av skolen. Foreldregruppen er delt i oppfatninger rundt 

sammenslåingstidspunktet. I elevgruppen er flertallet positive til at det blir flere i klassene og et litt 
større miljø. FAU ber om en endelig dato for sammenslåingen, og foreslår 01.08.2019. 
FAU mener at skolebussen fra Bjarkøy til Lundenes må bli en direkterute til Lundenes. Det er ikke 
ønskelig med samlokalisering med Bjarkøy skole fram til flytting til Lundenes. Barnehagen driftes i 
eksisterende lokaler inntil sammenslåingen. Det er viktig for FAU med sambruksløsning med lag og 
foreninger etter sammenslåinga. FAU er opptatt av at de ansatte ivaretas etter ei sammenslåing og 

at elevene får være aktive i denne prosessen slik at de blir bedre kjent med hverandre før 
sammenslåing.  
 
Kommentar: Rådmannen tar høringsinnspillet til orientering og viser til kommentar ovenfor 
vedrørende tidspunkt for sammenslåing. Rådmannen vil legge til rette for at lag og foreninger skal 
kunne bruke bygg, svømmehall og gymsal etter nedleggelsen av skoledriften på Bjarkøy. 

Rådmannen vil ivareta de ansatte og elever på en god måte i prosessen. 

 
 

5. SU Lundenes barnehage 
SU støtter forslag om sammenslåing av skoler og barnehager lokalisert til Lundenes både i forhold 

til etablering av fagmiljø og kvalitet på byggene. Videre vurderes det sompraktisk lettere for elever 
som da vil ha større tilgjengelighet til fritidsaktiviteter i sentrum. 
 
Kommentar: Rådmannen tar høringsinnspillet til orientering. 

 
 
6. Utdanningsforbundet 
Utdanningsforbundet mener det er fordelaktig å være elev på en liten skole og viktig å gå på skole 
i eget nærmiljø. Et skolebygg er et samlingspunkt i et lokalt område. UDF mener kommunen 
ivaretar dette da det gis mulighet for en sambruksløsning med andre. Videre mener UDF at det vil 
være viktig å beholde skolebygget som skolebygg, for å kunne gjenåpne det senere hvis elevtallet 

skulle øke. UDF mener at makstid på buss for elevene bør være på 20-25 minutter en veg. UDF 
støtter saksfremleggets forslag om at besparelsen ved tiltakene skal forbli i oppvekstsektoren og 
foreslår at disse pengene går til barn og elever i «Øyriket». 
UDF støtter sammenslåing av barnehagene på Lundenes for å styrke det pedagogiske tilbudet for 
barna og skape et fagmiljø i barnehagen. UDF er opptatt av at de ansatte ivaretas i overgangen til 
et oppvekstsenter.  

 

Kommentar: Rådmannen tar høringsinnspillet til orientering og viser til kommentarer over. 
 
7. Delta,YS 
Delta mener det er viktig for lokalsamfunn å ha gode oppvekstvillkår og sikre disse for videre 
bosetting. Sammenslåing av Bjarkøy og Lundenes oppvekstsenter vil styrke fagmiljøet i øyriket og 
samle driftskostnader på et sted.  

 
Kommentar: Rådmannen tar høringsinnspillet til orientering. 
 

8. Vegard Bornøy, innbygger på Bjarkøy 

Bornøy mener at tallgrunnlaget for beslutning om nedleggelse er for dårlig. Innbygger mener 
videre at det er store muligheter for næringsutvikling på havet og til lands. 
 
Kommentar: Rådmannen tar innspillet til orientering. 
  

 

Rådmannens vurdering: 

Rådmannen planlegger samlokalisering av skole- og barnehagetilbudet på Bjarkøy, Sandsøy og 

Grytøy. Dette i samsvar med kommunestyrevedtak om sammenslåing av Harstad og Bjarkøy 

kommune og forventningen om å vurdere tjenestetilbud og organisering i øyriket ved ferdigstilling 

av øyforbindelsene. Samlokaliseringen bør skje i henhold til Statens vegvesens framdriftsplan for 

ferdigstilling av øyforbindelsene i 2018. 



Rådmannen vil i 2017 i forbindelse med rullering av VHP 2018 – 21 vurdere om det er grunnlag for 
evt. å revurdere tidspunkt for samlokalisering av barnehage og skole. Flere av høringsinnspillene 
viser til at ansatte og barn/elever må ivaretas på en god måte. Rådmannen er særlig opptatt av å 
ivareta ansatte, foresatte, elever og barnehagebarn på en best mulig måte i denne prosessen.  
Rådmannen registrerer flere høringsinnspill som ikke ønsker midlertidig flytting av barnehagebarn 
inn i Bjarkøy skole sine lokaler . Denne tilbakemeldingen hensyntas av rådmannen ved at barn ved 
Bjarkøy barnehage overføres direkte til barnehage på Lundenes når øyforbindelsene er ferdig i 2018.  
Rådmannen vil legge til rette for at lag og foreninger skal kunne bruke bygg, svømmehall og 
gymsal etter nedleggelsen av skoledriften på Bjarkøy. 

 
 

 


