
Os kommune 

2550 OS 

Høringsinnspill til “Framtidas skole i Os” 

Grenda Narbuvoll hadde egen skole fram til 1955. Etter dette har ungene fra Narbuvoll reist 

til Narjordet, til Tufsingdalen og til Os. I og med at en nærskole her i grenda ikke er aktuelt 

er vårt hovedanliggende å bidra til å sikre et best mulig grunnskoletilbud i egen kommune. 

Vi mener det er svært viktig å sikre at elevene kan ha hele grunnskoleløpet i egen kommune 

Med stor nedgang i elevtallet i grunnskolene i Os de siste 14 årene, er det åpenbart at 

skolestrukturen må diskuteres.  

Den største utfordringen i kommunen vår er befolkningsutviklingen. Vi mener de viktigste 

faktorene for å øke innbyggertallet er jobb, husvære og kvaliteten på barnehager, skoler og 

omsorgstjenester. Med dette på plass, kan en begynne å se på alt det andre som gjør det 

godt å bo i Os kommune. Vi har et lavt elevtall, og om prognosene stemmer kan vi i beste 

fall håpe at antallet stabiliseres på omtrent dette nivået og at vi kan forvente oss årskull på 

10-20 elever i overskuelig framtid. Dette ser ut som klasser som er godt tilpasset både 

normen for lærertetthet, elevenes pedagogiske og sosiale behov og kommuneøkonomien. 

I rammevilkårsdokumentet står det om forventet kuttbehov at: “Oppvekstområdet utgjør i 

2021 budsjettet 31,2 % av budsjettet. Regnes dette om betyr dette en sterkt redusert 

ramme i økonomiplanperioden med anslagsvis 5, 2 millioner.” Vi regner med at dette betyr 

det blir mange færre lærere. Da blir det svært vanskelig å gi et godt nok tilbud spredd på to 

skoler. 

Samfunnsmessige konsekvenser er nevnt i utredningen, men av forståelige grunner er det 

vanskelig å gjøre detaljerte beregninger. Det vi kan si noe om er utviklinga som har vært på 

Narbuvoll og i Tufsingdalen etter at Tufsingdalen skole ble lagt ned 2008. Befolkningstallet 

har vært forholdsvis stabilt og de siste åra har vært preget av noe tilflytting, barnefødsler, 

fjøsbygging og noe husbygging. Yngre generasjoner tar over gårder og det er optimisme. Vi 

er klar over at barnetallet her ikke er sammenlignbart med det som er i Dalsbygda, men det 

viser at ei bygd kan leve sjøl om ungene må ut av bygda for å gå på skole, også i den delen 

av kommunen som har lengst reisevei til sentrum. 



Ut fra argumentene over mener vi tilbudet til hver enkelt elev i Os kommune blir best om de 

gode ressursene samles på én skole. På grunn av reisevei og behovet for aktivitetstilbud i 

nærheten av skolen, må det mest fornuftige være å samle elever og lærere på Os. Vi har 

forståelse for at dette kjennes vondt for den grenda som mister skolen sin og ber derfor om 

at kommunen fortsetter å stimulere til næringsliv og bolyst i grendene. Det nærmeste å 

tenke på her er å se på flere muligheter for skolebygget i Tufsingdalen og for skolebygget i 

Dalsbygda dersom det blir «til overs» etter at kommunestyret har sagt sitt i juni. 

Narbuvoll er ei grend som overlever til tross for nedlagt skole, både her og i Tufsingdalen, til 

tross for ekstremt lave barnetall og en relativt høy gjennomsnittsalder. Vi er ei levende bygd 

og ønsker å fortsette med det. Vi ønsker at andre med barn skal ønske å flytte hit, både 

tilbakeflyttere og nye tilflyttere.  

Vi mener sannsynligheten for at noen velger å flytte til Narbuvoll er større hvis skola er på 

Os, hvis man er trygg på at kommunens pedagogressurser brukes rett og at elevene får det 

skoletilbudet de fortjener. De lærerressursene vi har må unyttes best mulig, og det gjøres 

ikke ved å smøre det tynt utover to allerede små skoler. Vi ønsker at lærenormen skal 

fortsette å være oppfylt i fremtiden og med de kuttene kommunen er nødt til å gjøre ser vi 

mørkt på at det blir en mulighet ved to skoler.  

Os kommune må være en kommune som tenker på utkantene, som husker på de små 

samfunna rundt om i hele kommunen. For å fortsette å være ei levende bygd fra øst til nord. 

Narbuvoll, 31. Mai 2021 

Med Vennlig Hilsen beboere på Narbuvoll


