
Høringssvar Os ungdomsråd  

Vi i Os ungdomsråd mener at det ikke er et poeng å fortsette skolestrukturen som i dag. Vi 

mener at skolene burde samles på Os for å styrke læremiljøet og det sosiale miljøet. I det 

alternativet blir det forsvarlig kjørevei for de som bor i Tufsingdalen. Det er også viktig at 

ungene får et større sosialt miljø. Overgangen til videregående blir lettere hvis du har lært 

deg å omgås mere folk helt fra starten. Vi mener at elever ikke får det samme læringsutbytte 

av å gå på en skole som er fådelt. Vi er redd for at du da repeterer samme fagstoff i alle tre 

år.  

Det nest beste alternativet er å kjøre 1.-4. trinn til Dalsbygda. Der kreves det ikke så mye 

spesialrom som vi synes det er en mangel på i Dalsbygda. Grunnen til at 1-4 kan til Dalsbygda 

er at Dalsbygda skole har et fint uteområde.  Utfordringen der er at små barn må sitte på 

buss lenger. Det ser vi på som uheldig. Det vil også bli mye kjøring for de foreldrene som må 

kjøre via Dalsbygda for å hente ungene på SFO. Det blir mangel på eldre å se opp til og å lære 

av. Det blir også et lite fagmiljø for lærerne.  

Å ha 5.-7. i Dalsbygda blir det for mange negative konsekvenser av. Siden mangelen på 

spesialrom blir for stor. Du mister da tilgangen til fasiliteter som Oshallen og fint 

skolekjøkken. Det vil også være rart å starte og gå de fire første åra på Os før du flyttes 

tilbake til Dalsbygda. Det kan også da bli en vanskeligere overgang mellom barnetrinnet og 

ungdomsskolen siden lærene jobber på forskjellige skoler. Fagmiljøet for lærene blir fort 

veldig lite.  

Ungdomsskolen mener vi at må være på Os. I Dalsbygda er det ikke nok spesialrom. Det 

beste hadde vært om vi bygde ei ny ungdomsskole på Os siden klima inne i det bygget ikke 

er bra nok. Vi mener at å flytte ungdomsskolen ut av kommunen vil være uheldig for at 

tilbakeflytterne da heller flytter til den kommunen. Siden det er de årene som er viktigst for 

å få en god relasjon til hjemplassen. Det vil også da bli mindre aktivitet på Os siden vi da vil 

begynne med mere aktiviteter på fritiden på det stedet ungdomsskolen er.  

Så for å konkludere mener vi at det er veldig viktig at eleven for et større sosialt miljø og at 

lærerne for et større fagmiljø. Det er veldig uheldig for ei bygd å miste sin skole. Uteplassen i 

Dalsbygda er fin. Så det kan være et bra sted for 1-4 klasse. Problemet er reiseveien fra 

Tufsingdalen. Fra 5 klasse og oppover vi mangelen på spesialrom bli stor.   



  


