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Høringsuttalelse: RANA-SKOLENE – ENDRING AV SKOLESTRUKTUR 

 
Høringsuttalelse fra Skonseng og Røssvoll Bøgdalag (SORB) til høringsvedtakets 5 punkter: 

 

1. Skolestrukturen i Rana omlegges 

 SORB mener at skolestrukturen i Rana må opprettholdes slik den er. Dette gjelder alle 

skolene men spesielt viktig å beholde barneskolene i nærmiljøene slik de er. 

2. Lærertetthet 

 SORB mener at lærertetthet må økes samtidig med at skolestrukturen opprettholdes. 

Vi må satse på kvalitet i skolene og det gjøres bla ved å øke lærertettheten. 

Sammenblanding av nedskjæringer i skolesektoren og kvalitetsbegrepet hører ikke 

sammen. Vi må satse på å gjøre Rana Kommune attraktiv for unge mennesker å 

etablere seg her slik at folketallet kan øke og vi sikrer framtiden. SORB mener at 

lærertettheten kan innføres som styringsvariabel og kvalitativ indikator under 

forutsetning at det settes makstall pr klasse på 20. 

3. Plan for renovering/ombygging – nybygging av skoler 

 SORB mener at dette må igangsettes straks, uavhengig om forslag om 

skolestrukturendring blir vedtatt eller ei. 

4. Mo ungdomskole og ny bynær ungdomsskole 

 SORB mener at ny sentrumsnær ungdomsskole er meget uheldig. SORB ønsker ikke 

at våre ungdommer skal gå på en stor og sentrumsnær ungdomsskole. Med det følger 

det for mange muligheter for problemer. Ungdomsskolene må ikke bli for store og 

ikke samles i sentrum. 

5. Ledige skolebygg 

 SORB mener at dette punktet utgår som følge av innspill i punkt 1. 

 

SORB ber politikerne i Rana Kommune finne løsninger, ved å omdisponere midler innen kommunens 

drift- og investeringsbudsjett eller andre avsetningsmidler, slik at skolesektoren får nødvendige midler 

til å drive skoler med god kvalitet i nærmiljøene. 

 

Hilsen for 

Skonseng og Røssvoll Bøgdalag 

 

 

Marianne Fineide 

Leder 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 

 
Adresse og telefon:   Skonseng og Røssvoll Bøgdalag, att. Marianne Fineide, Saltfjellvn.488, 8615 SKONSENG. Mobil 48037510 


