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Skonseng Skole - kvalitet og trygghet for våre barn, 
nå og i fremtiden! 
 
Skonseng og Røssvoll Bøgdalag (SORB) ser med stor bekymring på de sansynlige følgene av 
de vedtatte budsjettnedskjæringene i skolesektoren i Rana Kommune. Budsjettrammene til 
skolesektoren må økes hvis kvalitet og trygghet for våre barn i skolene skal ivaretas i 
fremtiden! 
 
Det legges frem forslag om mulige skolenedleggelser i stort omfang i Rana Kommune for å 
nå de budsjettrammene som Rana-politikerne har vedtatt i budsjettplanen frem til 2013. 

Barna våre må få gå på skole i trygge omgivelser i nærområdene sammen med de barna 
som de har et sosialt nettverk med utenom skolen.  

Nedleggelser av barneskolene i bygdene og tettstedene i Rana er helt uakseptable. 

 
Skonseng Skole ligger vegg i vegg med Skonseng Naturbarnehage og sammen gir de våre 
barn en unik og kvalitetsfylt overgang fra barnehage til skole. Noe som skaper trygge barn i 
trygge omgivelser. Dette gir et unikt godt læringsmiljø og et skolemiljø som er tilnærmet 
mobbefritt, der respekt for hverandre og samhold står sterkt. Dette bekreftes i en nylig 
undersøkelse utført av Senter for Atferdsforskning. Denne undersøkelsen bekrefter også at vi 
har et godt læringsmiljø ved skolen vår. Resultatene for den nasjonale prøven i engelsk (som 
pr dato er den eneste som foreligger) viser at Skonseng Skole står for kvalitet! Elevene ved 
Skonseng skole har bedre resultat enn gjennomsnittet både i Rana, Nordland Fylke og landet. 
Vi vil ikke stå på sidelinjen og se på at tilbudet vi gir til barna våre blir dårlig. Vi ønsker at vi 
også fremover kan ha et  kvalitativt godt skoletilbud til våre barn i nærmiljøet. Skonseng 
Skole må bestå! 
 
Barnetallet i området er stigende. De siste årene har det sunket noe men har nå flatet ut og 
er igjen svakt stigende. Ut fra nyere tall fra folkeregisteret enn det Rana Kommune legger til 
grunn vil elevtallet på Skonseng Skole fremover ligge mellom 90 og 95 de neste 5år. 
SORB ber om at Rana Kommune legger til grunn nye oppdaterte statistikker fra 
folkeregisteret når videre vurderinger gjøres. Elevtallet vil sannsynligvis stige enda mer 
fremover da det i Skonseng/Røssvoll- området er planer om etablering av to boligfelt av 
seriøse utbyggere. Området er attraktivt å bosette seg i. Dette ser en godt når boliger legges 
for salg og selges raskt for høye priser. 
 
Barna er fremtiden, og det tilbudet vi gir dem er grunnlaget vi legger for fremtiden. Vi kan 
ikke la de nødvendige budsjettnedskjæringene etter Terrasaken gå ut over de svakeste i 
samfunnet. Skole og omsorg må få store nok budsjett til å gi disse gruppene et godt tilbud. 
 
SORB er sterkt imot strukturelle endringer i skolesektoren som medfører at våre barn 
ikke vil få et skoletilbud med god kvalitet i nærmiljøet sammen med sine venner!

 

 Det er 
veldig viktig at vi gir våre barn et tilbud i nærmiljøet med trygghet og et godt læringsmiljø.  

Skonseng Skole og Skonseng Naturbarnehage er aktive brukere av nærmiljøet. Både skolen 
og barnehagen har flere utebaser som brukes svært aktivt. Våre barn får både gjennom 



barnehagen og skolen vært mye ute i skog og mark der læring og utvikling oppnås på en flott 
måte kombinert med bruk av naturen. 
 
Mange av elevene på Skonseng Skole har allerede i dag veldig lang skoleskyss og det er helt 
uakseptabelt at barna i området skal få enda lengre skoleskyss og at flere må ha 
skoleskyss. Det er langt opp Plurdalen, opp og rundt Røvassdalen og Svartisdalen og langs 
Langvatn. 
 
SORB har sendt flere brev tidligere angående samme sak uten at brevene er blitt besvart. 
Unntaket er Rana Sp og Rana SV som begge har forsikret SORB om at Skonseng Skole 
skal bestå i fremtiden. Vi stoler selvsagt på at politikerne, og da spesielt politikerne i det 
rød-grønne samarbeidet, holder sine løfter. Vi er da meget glade for at Skonseng Skole skal få 
bestå som en barneskole for alle barna i nærområdet her også i fremtiden! Dette sikrer at 
området også fremover vil være et attraktivt område, et godt nærmiljø å bo i og å vokse opp i, 
og en livskraftig bygd i utvikling. 
 
Vi har mange aktive lag og foreninger som gjør mye viktig arbeid for nærmiljøet, samholdet i 
bygda, for barna og for kulturen. Og de får frem mange talenter feks på ski, skiskyting og 
skyting. Skolen er en utrolig viktig samlingsarena og nettverksbygger for at vi også fremover 
skal greie å beholde engasjement i lag og foreninger som bl.a. ungdomslag og skolemusikk. 
 
Når det gjelder en del av disse fritidsaktivitetene så er det i dag et nært samarbeid med 
Storforshei. Våre ungdommer går på ungdomsskolen på Storforshei og det trives de godt med. 
Sosialt nettverk mellom Skonseng og Storforshei er naturlig på mange områder. SORB går 
derfor inn for at våre ungdommer i området også fremover får gå på ungdomsskole på 
Storforshei.  
 
Skonseng Skole og Skonseng Naturbarnehage er det aller viktigste vi har i bøgda. 
De gir begge et godt tilbud i nærmiljøet - og er utrolig
 

 viktige for oss! 
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Skonseng og Røssvoll Bøgdalag er et bredt sammensatt nærmiljøutvalg. 
Utvalget består av i alt 17 medlemmer. Disse representerer Skonseng Skole, Skonseng 
Skole FAU, Skonseng Naturbarnehage, Skonseng Ungdomslag, Skonseng Skole og 
ungdomskorps, Menighetsrådet, Midtre Ranelva Elveierlag, Skonseng Vasslag, 
Røvassdalen Skytterlag, Røssvoll og Skonseng Samfunnshus, 3 repr. fra næringslivet og 4 
privatpersoner. 
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