
Fra: Foreldre i gamle Tufsingdalen skolekrets. 

Til: Os kommune 

Sak: Framtidas skole i Os. 

 

Vi registrerer et stort engasjement i saken om framtidas skolestruktur i Os. Her kommer vi med noen 

synspunkter på femtidas skole i Os.  

Da Tufsingdal skole ble lagt ned i 2009 var det mange som var lei for det og vi fryktet at Tufsingdalen 

og Narbuvoll skulle bli et ødeland, uten tilflytting. Skolen ble lagt ned for å spare penger, og fordi 

elevtallet var synkende. Det var svært lave fødselstall i den perioden. Nå, 12 år senere ser vi at 

fødselstallene er stigende i hele kommunen og spesielt i østre deler av kommunen. Det er mange unge 

tilbakeflyttere og mange som har stiftet familie her de siste årene. Til tross for at det ikke er, eller 

kommer til å bli skole i Tufsingdalen igjen. Skolen i Tufsingdalen sto for mye sosialt for hele bygda, 

men her har vi greid å ta vare på det sosiale også etter at skolen ble lagt ned. Levende bygdesamfunn 

er ikke avhengig av en skole for å bestå og være vital. 

I saksutredningen til Framtidas skole i Os er det i liten grad omtalt reisevei for elever øst i kommunen 

ved ei samling av klassetrinn i Dalsbygda. Vi vil påpeke at lang bussreise for skoleelever er en 

påkjenning og kanskje den største ulempen med å bo langt fra skolen. Derfor er vi for ei samling av 

alle klassetrinn på Os. Det er da flest elever kan gå eller sykle til skolen, og flest elever som får en 

moderat reisetid med buss. Vær oppmerksom på hvordan bussruten legges opp, slik at de med lengst 

reisetid ikke må ta bussen i lange omveier for å hente elever som bor nærmere skolen.  

Videre er det uheldig å dele opp småtrinn og mellomtrinn på to forskjellige skoler, det er uansett små 

miljøer det er snakk om og få elever på hvert trinn. Det vil være synd om vennskap på tvers av 

alderstrinn skal vanskeliggjøres fordi elevene skal bytte skole halvveis i barneskoleløpet.  

For at Os kommune skal kunne tilby våre barn en god grunnskoleutdanning kreves det gode 

lærerressurser og gode læringsforhold. Undervisningsbygg må ha god standard og utstyr og fasiliteter 

må være i orden. Det er krevende økonomisk. Derfor må kommunen drive skole på den mest 

rasjonelle måten, slik at kostnadene i størst mulig grad kommer elevene til gode. 

 

Ja til at vi som innbyggere i Os kommune kan stå sammen om en god og fremtidsretta skole fra 1. til 

10. trinn for hele kommunen! 

Hilsen Mette og Ivar Midtdal med støtte fra: Martine Røkkum og Roger B Spånberg, Esten S. 

Håsether, Anne Steihaug og Einar F Nyvoll, Mariell L Wagenius og Stian Slemdal, Venke Merete 

Holøien og Tommy Evensen, Berit og Halvor Siksjø, Siv Hedlund og Tor Magne Holøien, Namfon K 

og Jon Rune Bakken, Sara T og Svein Arthur Engåvoll. 


