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SKOLESTRUKTUR – INNHENTING AV SYNSPUNKTER 

 

Kvænangen kommune har utarbeidet rapporten «Veien videre» for å belyse konsekvensene dersom en 

velger å endre skolestrukturen i kommunen. 

Kommunestyret behandlet rapporten 27.4.2016 og fattet følgende vedtak: 

«Rapporten tas til etterretning og vil bli brukt i det videre arbeidet med skolestruktur i kommunen. 

Dette arbeidet må sluttføres innen april 2017 slik at kommunestyret kan gjøre et endelig vedtak om 

framtidig skole og barnehagestruktur i Kvænangen kommune.» 

Etat for oppvekst og kultur jobber nå videre med saken og skal gi en tilråding i løpet av 2016. Alle 

som blir berørt skal ha anledning til å uttale seg om saken.  Sivilombudsmannen har vurdert saker om 

skolenedleggelse og har presisert at de som blir direkte berørt av vedtaket, blant annet foreldre 

gjennom FAU, må få anledning til å uttale seg. I henhold til Barnekonvensjonen artikkel 3, skal 

kommunen i saker som berører barn, blant annet skolenedleggelser, ta hensyn til hva som er barnets 

beste.  

Avgjørelsen om å legge ned en skole er ikke et enkeltvedtak, og reglene i forvaltningsloven kan ikke 

anvendes direkte. Men det er et generelt forvaltningsmessig prinsipp at en sak skal være forsvarlig 

klarlagt før avgjørelse blir tatt. I saker om skolenedleggelse innebærer det at kommunestyret skal ha 

rimelig kjennskap til synspunktene til de som berøres av nedleggelsen, før vedtak treffes. En 

skolenedleggelse har stor betydning for elever, foreldre og hele lokalsamfunnet. Det er derfor viktig at 

kommunen sørger for at saken er så godt utredet som mulig, og at berørte parter får anledning til å 

uttale seg. I denne sammenheng vil det være naturlig at både elevråd, foreldreråd v/FAU og 

samarbeidsutvalgene ved skolene blir hørt. 

«Veien videre» omtaler all tilgjengelig kunnskap vi har om sammenhengen mellom skolestørrelse og 

kvalitet og vi klarer ikke å finne solid grunnlag for å hevde at det er forskjeller på læringsmiljø, 

mobbeforekomst eller trivsel på store eller små skoler. Ettersom det nå skal bygges ny barne- og 

ungdomsskole og fordi kommunen trenger å bruke ressursene i skolen på enn annen måte i framtida, 

vil administrasjonen arbeide med et forslag som går ut på å legge ned driften ved Kjækan skole fra 

skolestart høsten 2017, eventuelt på et litt senere tidspunkt. 

Ut fra det vi vet i dag, vil Kjækan skole ha 9 elever fra skolestart høsten 2017 og Kvænangen barne- 

og ungdomsskole vil ha 102 elever.  (I august 2016 er tallene henholdsvis 14 og 111 elever). Det må 

derfor være et åpent spørsmål om det er hensiktsmessig å opprettholde tilbudet på Kjækan skole. 

Administrasjonen vil jobbe videre med særlig fokus på ressurssituasjonen, skoleskyss og kvalitet i 

læringsmiljøet. «Veien videre» gir en god oversikt over dagens ressurssituasjon og vi skal vise til at 

lærertettheten på de to skolene er (2016/2017-tall): Kjækan med 2,8 elever pr lærer og Kvænangen 

barne- og ungdomsskole med 5,8 elever pr lærer. Til sammenligning er lærertettheten på Olderdalen 

skole i Kåfjord kommune, 10,2 elever pr. lærer. 

En mulig overføring i 2017 av de ni elevene fra Kjækan til barne- og ungdomsskole vil i 

utgangspunktet ikke gi ekstra ressursbehov på Kvænangen barne- og ungdomsskole. Det må etter all 

sannsynlighet også beregnes at videre drift på Kjækan skole kan gi behov for bygging eller ombygging 

av skolebygget og det ses som høyst usikkert om et slikt tiltak kan finansieres innenfor dagens 

rammer. 
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Det vanskeligste spørsmålet for administrasjonen når en vurderer å legge ned Kjækan skole, er 

spørsmålet om skoleskyss og det faktum at noen av elevene etter alt å dømme må bruke lengre tid på 

skolebussen enn de gjør i dag. Av neste års 9 elever på Kjækan skole vil en anta at 2 elever får samme 

reisetid som i dag, 2 elever får kortere reisetid og 5 elever får lengre reisetid med inntil 75 minutter 

hver vei (Sørfjord - Kvænangsbotn - Badderen - Burfjord).  Det er særlig elevene som bor i 

Kjækanområdet og i Sørfjord som får lengre reiseavstand.   

Det foregår allerede i dag en omfattende skyssing av elever til Kjækan skole og til Kvænangen barne- 

og ungdomsskole fra ulike deler av kommunen. Avstandene er det lite vi kan gjøre noe med, men vi er 

opptatt av at ulempene skal være så små som mulig og at vi reduserer de tilleggsulempene den økte 

reisetiden og –avstanden medfører. 

Administrasjonen er opptatt av at en nedlegging av Kjækan skole og økning av elevtallet på barne- og 

ungdomsskolen ikke skal gå ut over læringsmiljø og trivsel.  Det er som nevnt i innledningen lite som 

taler for at det er store forskjeller på små og store skoler, muligens med unntak av at skoleresultatene 

og det faglige utbyttet synes å være noe større i større skoler enn i små skoler. Det kan også være rett å 

vise til at ingen av skolene i Kvænangen kan kalles «store» i nasjonal sammenheng.  Med en tilførsel 

av ni elever og den normale utskiftingen på Kvænangen barne- og ungdomsskole vil elevtallet i august 

2017 være 112 elever totalt og lærertettheten om lag 6,5 elever pr lærer. 

Alle sider ved rapporten «Veien videre» er gjenstand for høring. Slik arbeidet legges opp nå, er det 

særlig vesentlig for oss å få belyst konsekvensene dersom vi tilrår å legge ned Kjækan skole. For 

administrasjonen blir det særlig viktig å få synspunkter på 

 Hvordan en best ivaretar hensyn til de elevene som får lengre reisevei eller reisetid enn i dag 

 Hvordan en best ivaretar hensynet til elevenes læringsmiljø og skolehverdag og eventuelt 

behovet for rom for fritid og fritidsaktiviteter på en god måte. 

 

Dette høringsbrevet blir sendt til elevråd, FAU, SU og Grendeutvalg. Det vil bli holdt møter ved de to 

skolene. Dato for møter blir annonsert senere.  Ansatte ved skolene blir fulgt opp med vanlig 

medbestemmelse. 

 

Frist for innsendelse av synspunkter er 22.november 2016. 

 

Synspunktene sendes til postmottak@kvanangen.kommune.no  

eller Kvænangen kommune, Oppvekst og kultur, 9161 Burfjord.  Merkes med «Skolestruktur». 

 

Med hilsen 

 

Kristin Anita Hansen 

Etatsleder oppvekst og kultur 

Kvænangen kommune 

Tlf. 77 77 88 31/ 485 09 161 

kristin.hansen@kvanangen.kommune.no  
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