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Olderskog skole: Småskolen på Olderskog avvikles. Storskolen gjøres om til 1-
parallell skole 1.-7.trinn. 
Mulige negative konsekvenser Mulige positive konsekvenser 

• Veldig negativt at kommunen har 
kastet bort penger på småskolen 
dersom den nå skal tas ut av 
drift. 

• Pressområde for utbygging på 
Skog. Det vil bli flere elever i 
framtiden. 

• Økt usikkerhet for busselevene –
hvor vil de høre hjemme? 

• Det blir større klasser pr trinn og 
mindre lærertetthet. 

• Hvordan blir det med SFO i 
storskolen? 

• En eventuell ombygging av 
småskolen til barnehage vil være 
svært kostnadskrevende. 

• Hvordan blir det med 
skolekretsene? 

• Reduksjon av antall lærere på 
Olderskog vil føre til redusert 
faglig miljø. 

• Mer trafikk i sentrum ved Mosjøen 
skole. 

• Negative konsekvenser for 
nærmiljøet, idrettslag, korps med 
mer. 

• Vil dette forslaget føre til flere 
bussunger? 

• Brudd i vennskapsrelasjoner for 
de elevene som må skifte skole. 

• Dersom kommunen skal bygge 
om småskolen til barnehage vil 
det medføre ytterligere kostnader 
til et bygg som nettopp er 
påkostet. 

• Elevtallet i området er økende. 
• Ansatte må flyttes. Tvangsflytting 

av lærere. 
• Lengre skoleveg for noen av 

elevene. 

• Kommunen kan selge småskolen 
til noen som vil drive privat 
barnehage. 

• Økt faglig miljø når alle lærerne 
kommer i samme bygg. Bedre 
pedagogisk tenking med mer 
helhet i løpet. 

• Fortsatt 1.-7.trinn på Olderskog. 
• De elevene som i dag busses til 

Olderskog kan like gjerne busses 
til Mosjøen skole. 

• Bedre utnyttelse av lokalene på 
Mosjøen skole. 

• De yngste elevene får bedre 
tilgang til gymsalen. 

• Besparelse i forhold til utstyr etc 
som man ikke trenger dobbelt 
opp av. 

• Personalet er samlet i et bygg og 
det er lettere å nå hverandre for 
faglige spørsmål etc. Større 
fleksibilitet. 

• Olderskog får en ny barnehage 
med flott uteareal. 

• Det blir mindre trafikk når alt 
samles i et bygg. 

• Bedre tilrettelagt for 
aldersblanding. 

• Mindre administrasjonskostnader 
og enklere administrasjon. 

• Ungene slipper en overgang i 
opplæringsløpet. 

• Større muligheter i fadderordning 
når elevene kommer tettere. 

• Olderskog blir rein gå-skole, det 
er bra i et folkehelseperspektiv. 

• Gjøre om småskolebygget til 
bolig for eldre. 

• 1-parallell er passe skolestørrelse 
på Olderskog fordi veldig mange 
reiser i buss og kan ikke gå til 
skolen likevel. 
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• Skolegården på storskolen må 
tilpasses småskoleelever. Det vil 
koste penger. 

• Vi mister trygg skolestart med to-
delt skole. Vanskeligere overgang 
fra barnehage til skole. 

• Noen elever vil få lenger å gå til 
skolen.  

• Vil det medføre mer 
foreldrekjøring og økt trafikk? 

• Hvis antallet lærere skal ned, vil 
det være færre unge som får 
jobb. 

• Større klasser kan gi økt behov 
for spesialundervisning. 

• Tilknytningen til skolen kan 
svekkes. 

• Skolen blir mindre fleksibel med 1 
parallell dersom et årskull er 
stort. 

• Ett skolebygg ble foreslått når 
skolen skulle bygges, men da ble 
vi ikke hørt! Når det så er bygget 
to bygg skal man endre til bare å 
bruke ett bygg..hvor er logikken? 

• Ikke fornuftig å bruke mye 
penger på Mosjøen skole nå. 

• Må SFO på Mosjøen skole bygges 
ut? 

• Usynlige barn blir enda mer 
usynlig i større klasser. 

• Hvem skal velge ut de 28 elevene 
som skal få lov å gå på Olderskog 
skole? 

• Kan påvirke nærbutikken på 
Olderskog negativt. 

• Det bor færrest unger på byflata, 
da er det ulogisk at det skal være 
den største skolen. 

• Det blir trangere om plassen på 
skolen. 

• Vefsn kommune har investert 
mye i skole. Innbyggerne må 
kunne stole på seriøsitet hos 
politikerne. 

• Flere elever til byskolen vil styrke 
sentrum. Flere tenker kanskje at 
de kan flytte dit. 

• Styrker MIL fotball/idrettslag. 
• Bedre trafikksikkerhet hvis ingen 

skal kjøres. Alle kan gå til skolen 
på Olderskog. 

• Det er billigere å drifte ett 
skolebygg enn to. 

• Skolen blir en enhet. 
• Alle elevene, også de yngste, får 

tilgang til spesialrom. 
• Skolen blir en rein nærmiljøskole. 
• Færre vedlikeholdsutgifter med 

ett bygg. 
• 3-paralleller ved Mosjøen skole 

gir god utnyttelse av det store 
bygget. 

• Nytt forslag: 1.-4.trinn i 
storskolen og 5.-7.trinn på 
Mosjøen skole. 
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• Verdiene på bolig kan forringes. 
• Elevene i Marka får ikke lenger 

velge skole. 
• Olderskog skole er den beste –

folk vil til Olderskog. 
• Vil det bli flere som må ta buss? 
• Vi mister spisskompetanse på 1.-

3.trinn. 
 
 
 
 
Mosjøen skole: Øvrige skoler fylles så mye som praktisk mulig ved flytting av 
inntaksgrenser. Mosjøen skole tilpasses resterende elevmasse. Øvrige deler av 
bygget tilpasses annen bruk, f.eks avdeling for barn med store 
funksjonsnedsettelser, PPT etc. 
Mulige negative konsekvenser Mulige positive konsekvenser 

• Større klasser og mindre 
lærertetthet. Dette kan medføre 
økt behov for 
spesialundervisning. 

• Store klasser gir dårligere 
pedagogisk tilbud. 

• Segregering av 
funksjonshemmede barn. 

• Dårligere inkludering å samle 
barn med spesielle behov på et 
sted. Økt stigmatisering. 

• Mye usikkerhet for ungene når 
det stadig er flytting av grenser. 

• Nærmiljøtilknytning for 
funksjonshemmede elever 
svekkes. 

• Noen barn får lenger skoleveg. 
• Færre elever får dra nytte av de 

mulighetene som finnes på 
byflata. Færre elever får disse 
tilbudene i gangavstand. Mer 
bussing til turer og aktiviteter. 

• Usynlige barn blir enda mer 
usynlig i en stor klasse. 

• Større sosiale forskjeller med 
store klasser. 

• Negative konsekvenser for 
idrettslag og korps. 

• Det blir enklere for foreldre å 
handtere avlastning og skole når 
skolen er på byflata der 
avlastningsboligene er. 

• Klokt, da Mosjøen skole er den 
enste som ennå ikke er 
ombygd/påkostet. 

• Dette er det mest fornuftige 
alternativet i kombinasjon med å 
legge ned i Elsfjord.  

• Det er naturlig at Mosjøen skole 
blir minst, det er den byskolen 
som har færrest elever i dag. 
Barnefamiliene bor ikke på 
byflata. 

• Dette er bra for 
elevtallsutviklingen ved 
Granmoen skole. 

• Dette blir en rein gå-skole.  
• Flere elever vil få tilgang til et 

bedre uteområde. 
• Det vil gi mindre sårbarnhet for 

funksjonshemmede elever når 
lærere har fravær. 

• Det blir plass til PPT i 
skolebygget. Det er de som har 
størst kompetanse på 
funksjonshemmede barn. 
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• Hva med sentrumsutvikling? 
Færre vil bo i byen dersom 
skoletilbudet forringes. 

• Skolen kan få stempel som 
spesialskole. Det er ikke bra. 

• Flere elever enn i dag må ta buss 
til skolen. Det er ikke 
helsefremmende. 

• Funksjonshemmede elever kan få 
veldig lang skoleveg. 

• Mer trafikk i sentrum. 
• Svekkelse av nærmiljøet. 
• Lærertettheten svekkes og det gir 

mindre pedagogisk fleksibilitet. 
• Hva med 

morsmålsundervisningen? 
• Er det plass til flere elever på 

Olderskog og på Kulstad. 
• Ikke positivt for N2 

undervisningen. 
• Færre lærere gir svekket fagmiljø. 
• Det er en fordel i dag når skolen 

er mottaksskole at det er færre 
elever i klassene. Flere elever i 
klassen gir dårligere 
utgangspunkt for mottak av 
minoritetsspråklige elever. 

• Sanering av skolemiljøet for alle 
barna i byen. 

• Flytting av skolegrenser igjen – 
hvor skal grensen gå nå? 

• Det blir dårligere plass på Kulstad 
og på Olderskog. 

• Blir det stor forskjell på 
klassestørrelser i byen – elevene 
behandles ulikt/får ulikt 
utgangspunkt. 

• Søsken kan havne på hver sin 
skole. 

 
 
 
 
 
 

• Fagkompetansen rundt 
funksjonshemmede elever vil bli 
styrket. De får et bedre faglig 
skoletilbud. 

• Færre elever må skysses til 
Mosjøen skole, det gir mindre 
trafikk og bedre miljø. 

• Dette er positivt for elevene på 
Kulstad, da blir det fortsatt 1.-
7.skole der. 

• Dette er positivt for elevene ved 
Olderskog skole, det vil fortsatt 
være drift i småskolen. 

• Dette er positivt for elevene på 
Granmoen skole, da det vil bli 
færre elever som flyttes til 
Kulstad. 

• Funksjonshemmede elever har 
mulighet for å etablere vennskap 
med andre barn som har store 
utfordringer. De blir ikke alene 
ved sin skole. De får utvidet 
nettverk og blir kjent med flere. 
De elevene som er i lag på 
avlastning kan også få gå på 
skole sammen. 

• Skolen har basseng som kan 
renoveres. Det vil være positivt 
for funksjonshemmede med stort 
behov for trening vann. 

• Større mulighet for tverrfaglighet 
i personalet. 

• Dette forslaget styrker Olderskog 
og Mosjøen IL. 

• Kommunen sparer leiekostnader 
til PPT eller andre. 

• Kostnader til renovering kan 
reduseres. 

• Arealet i de skolene som det 
allerede er investert i blir utnyttet 
– ikke legge ned det som 
allerede er renovert. 

• Veldig bra forslag ressursmessig 
for de funksjonshemmede 
elevene. 
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• Mulighet for å skape et 
tverrfaglig miljø – familiens hus?? 

• Det er sanserom på SFO ved 
Mosjøen skole, det vil være 
positivt for funksjonshemmede 
elever. Eneste skolen som har 
dette. 

• Det vil styrke PPT dersom de kan 
få være tilknyttet en skole. 

• Bedre økonomi når klassene 
fylles opp. 

• Styrket spesialpedagogisk 
fagmiljø. 

• Kanskje kan byggetrinn 2 
reduseres i omfang. Det vil være 
positivt. 

• Endelig kan vi få et skolebygg 
som er godt tilpasset for 
funksjonshemmede elever. 

• Positivt for de minoritetsspråklige 
elevene med PPT i skolebygget. 
Positivt for PPT med mulighet for 
å lære mer om opplæring av 
minoritetsspråklige elever. 

• Forslaget har desentraliserende 
effekt. 

• Lettere å samarbeide tverrfaglig 
når man er under samme tak. 

• Man sparer kostnader med stor 
ombygging når skolen får en elev 
med store behov for 
tilrettelegging. Det trygger 
foreldrene på at skolen er klar og 
kan handtere de utfordringene 
som kommer. Bygget er godt 
tilpassets barnets behov. 

• Nytt forslag: Kommunen må 
opprette en «vikarpool» som er 
felles for alle skolene.  

• Nytt forslag: Mosjøen skole 
avvikles som mottaksskole. Alle 
skolene har nå 
minoritetsspråklige barn. Barna 
bør få begynne på nærskolen 
med en gang. Dette vil være 
veldig bra for inkludering av 
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minoritetsspråklige barn og 
foreldre.  
 

 
 

Elsfjord skole A: Elsfjord skole omgjøres fra 1.-8.trinn til 1.-4.trinn 
Mulige negative konsekvenser Mulige positive konsekvenser 

• Redusert fagmiljø i Elsfjord når 
noen lærere flyttes til Granmoen. 

• Bare et trinn videre mot 
nedleggelse. Blir for få elever til 
at det blir hensiktsmessig å drive 
jfr.Husvika skole som nå er 
nedlagt. 

• Blir det noen økonomisk 
besparelse med dette 
alternativet? 

• Det koster det samme å drifte 
bygningsmassen/skolebygget 
uavhengig av om det er 1.-8.trinn 
eller 1.-4.trinn. 

• De yngste elevene får ikke de 
større å strekke seg etter. Gode 
rollemodeller forsvinner. 

• Det vil bli mindre som skjer på 
kveldstid. 

• Skolen vil ikke få en rektor som 
har tilholdssted i skolebygget og 
er nær praksis. 

• Skolens posisjon som knutepunkt 
reduseres. 

• Få elever gir færre pedagogiske 
muligheter. Det blir verre enn det 
er i dag. 

• Større forskjeller innad i 
kommunen når det gjelder 
lærertetthet for elevene. 

• Det sosiale miljøet svekkes. Både 
for ansatte og elever. 

• Det blir mindre attraktivt å 
arbeide som lærer i Elsfjord.  

• Fagmiljøet blir så lite at det 
kanskje ikke er forsvarlig. 

• Aldersblandingsfaktoren 
reduseres. 

• Større fagmiljø for lærerne som 
får komme til Granmoen. 

• Det psykososiale miljøet blir 
bedre for de elevene som flytter 
til Granmoen. 

• Positivt for elevene på Granmoen 
med flere elever i klassen. Større 
sosialt miljø. 

• Veldig trygt for de yngste 
elevene med få elever og god 
voksendekning. 

• Driftsutgiftene på Granmoen vil 
synke litt pr elev når klassene blir 
større. 

• Positivt at de yngste elevene 
slipper å kjøre lenger veg i buss. 

• Det blir frigjort areal i skolen. 
Barnehagen kan samlokaliseres, 
noe som blir bra for 
barnehagebarna. Bolighuset som 
barnehagen er i kan tas ut av 
drift. 

• Bedre alternativ for bygda enn 
nedleggelse av skolen. Skole og 
barnehage vil bestå. 

• Sparer administrasjonskostnader. 
• Færre elever, da blir det lettere å 

ta de med ut på 
aktiviteter/utflukter. 

• Elevene tilpasser seg lettere på 
Granmoen når de kommer 
tidligere inn i læringsmiljøet. 

• Elevene får gå på 
ungdomsskolen hele 
ungdomstrinnet. Det vil være bra 
for ungdomsskoleelevene. 

• Etablering av Montessori skole. 
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• Ny usikkerhet/fare for omkamp 
om skolen. 

• Økt sentralisering. 
• Svekkelse av nærmiljøskolen. 
• Etablering av Montessori skole. 
• Elevene som blir igjen vil få et 

dårligere skoletilbud enn i dag. 
• Dårlig forslag. Skolen bør heller 

legges ned. 
• Skal skolen bestå må kommunen 

koste på den renovering, 
uavhengig av hvor mange elever 
som blir igjen. Dette vil være lite 
lønnsomt. 

• Dette må være det forslaget 
kommunen sparer minst på. 

• Elevene i Elsfjord mister 
leirskoletilbudet 
«Fjordprosjektet». 

• Svekket læringsmiljø – enda 
færre elever og 
vennskapsmuligheter enn i dag.  

• Søsken på barnetrinnet går på 
forskjellige skoler. 

• Det blir mindre attraktivt å flytte 
til Elsfjord. 

• Det unike miljøet i Elsfjord blir 
ødelagt. 

• Lengre skoleskyss for noen 
elever. 

• Det er fint for minoritetsspråklige 
elever å være i et lite skolemiljø. 
Dette vil ødelegges. 

• Enheten blir svært sårbar ved 
fravær. 

• Bygdefølelsen svekkes. 
• Alle negative sider med å være 

en liten skole vil forsterkes. 
 
 
 
 
 
 
 

• Slipper kostnad med 
svømmekjøring.  

• Elevene får bedre 
svømmeopplæring. 

• Forslaget er positivt for 
Granmoen skole som er 
nyrenovert, men som i dag taper 
elevgrunnlag. 

• Nytt forslag: Legg ned 
ungdomstrinnet på Granmoen og 
bare ha Ungdomsskole i byen. 
Elevene fortjener en ny start og 
det sosiale miljøet forsterkes. 
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Elsfjord skole B: Driften ved Elsfjord skole avvikles 
Mulige negative konsekvenser Mulige positive konsekvenser 

• Elevene får lang skoleveg – 
lengre skoledag/lengre dager enn 
i dag. Dette går ut over elevenes 
fritid. Det er uforsvarlig. 

• Familier med små barn vil kanskje 
flytte fra området, det blir mindre 
attraktivt å bo der.  

• Det etableres Montessori skole i 
Elsfjord. Blir det billigere for 
kommunen? 

• Et unikt oppvekstmiljø i dag med 
barnehage og opp til 8.trinn, 
dette vil forsvinne. 

• En velfungerende skole legges 
ned. 

• Uheldig for nærbutikken i 
Drevvatne. Vil det være liv laga 
for dennes videre drift? 

• Må barnehagen i Drevja utvides? 
Kan medføre økte kostnader. 

• Foreldre som jobber i Hemnes 
kommune får lang omveg for å 
levere/hente barn i SFO på 
Granmoen. 

• Dette vil være starten på 
nedleggelse av nord kommunen. 

• Økt sentralisering. Dårlig 
distriktspolitikk. 

• Kommunale arbeidsplasser i dag 
kan bli gjort om til private 
arbeidsplasser. 

• Samlingspunktet i bygda 
forsvinner. Elsfjord blir en 
spøkelsesbygd. Det er viktig for 
bygda å opprettholde skolen. 

• Elevene i Elsfjord mister 
leirskoletilbudet 
«Fjordprosjektet». 

• Bolighusene vil miste verdi og det 
blir vanskeligere for folk å få 
solgt. 

• Kanskje noen foreldre flytter til 
Hemnes for å ha barna i skole 

• Større sosialt miljø for elevene. 
Mulighet for å etablere flere 
vennerelasjoner. Dersom man 
føler seg litt utenfor har man 
større sjanse for å passe inn. 

• Sparer penger på å ta en skole ut 
av drift. Dette er driftsmidler som 
kan brukes til annen kommunal 
drift f.eks eldreomsorg. 

• Foreldre som bor i Drevvatnet 
eller i Luktvatnet og jobber i 
byen: Dersom de vil ha barna 
sine i SFO slipper de å kjøre 
nordover til SFO, og så sørover 
på jobb. Så nordover for å hente 
i SFO, for så å kjøre sørover til 
bolig. De sparer kjøretid og det 
gjør hverdagen enklere. 

• Det blir ikke flere elever som 
trenger skoleskyss fordi alle 
elevene skysses allerede i dag. 

• Det har færre konsekvenser å 
flytte 22 elever enn 163 elever. 
Endring berører færre og 
skyssutgiftene vil være lavere. 

• Ikke behov for å bruke penger på 
renovering av bygget i Elsfjord. 
Det er penger spart. 

• Elevene får være i et topp 
moderne og nytt skolebygg på 
Granmoen. 

• Kommunen får en Montessori 
skole. 

• Lærerne får være i et større 
fagmiljø – økt fagkompetanse. 

• Elevene får flere lærere med 
fordypning i 
undervisningsfagene. 

• Nye muligheter for bygdemiljøet, 
bare se på Herringen og 
Austerbygda som har vekst. 

• Ulempene med fådeltskole 
forsvinner. 
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der. Det vil gi tapt skatteinntekt 
for kommunen. 

• Fordelene med fådelt skole 
forsvinner. 

• Vanskeligere å opprettholde 
kontakten med jevnaldrende. 

• Elevene kommer i større klasser. 
Man mister den tatte lærer-elev 
relasjonen. 

• Må SFO og barnehage på 
Granmoen utvide åpningstiden? 

• Dersom man legger ned skolen 
mister også bygda barnehagen. 

• Lite lurt med tanke på et 
eventuelt framtidig sykehus i 
området. 

• Kan det medføre økt lærer og 
assistentressurs? 

• Elevene i Elsfjord får i dag veldig 
tett og nær oppfølging av lærer, 
dette vil de miste dersom de skal 
til Granmoen. 

• Skolen er vedtatt oppretthold og 
folk blir hold for narr. 

• Kommunal tjeneste i nord 
kommunen legges ned. Det 
forringer demografisk bosetning 
heller enn å styrke denne. 

• Brøyting på vinterstid vil bli 
nedprioritert. Dette vil få negative 
konsekvenser for 
hjemmetjeneste/hjemmesykepleie 
fordi de vil ha vanskeligere for å 
nå brukerne. 

• Stor konsekvens for de ansatte. 
• Vi mister grendeskolen som en 

tradisjon. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Det vil være akseptabel skoleveg. 
• Elevene kommer tidligere inn i 

klassemiljøet de skal være i. De 
trenger ikke å skifte skole 
undervegs i opplæringsløpet. 

• Kan styrke SFO på Granmoen. 
• Det er god plass på Granmoen til 

å ta i mot elevene fra Elsfjord. 
Ikke behov for å øke klassetallet. 

• Positivt for Granmoen skole- økt 
driftsgrunnlag. Granmoen skole 
er lettere tilgjengelig plassert enn 
skolen i Elsfjord. 

• Bygget kan selges billig til noen 
som vil etablere egen virksomhet 
i nord kommunen. Eller gis bort. 
Dette vil gi muligheter for vekst! 

• Barnetallet i kommunen er 
synkende, så det vil være 
nødvendig å redusere noe på 
kapasitet på barnehage. Elsfjord 
barnehage har ikke et 
hensiktsmessig bygg for 
barnehagedrift – det er et 
bolighus. 

• Noen elever må skifte buss 
undervegs til skolen. Kanskje 
flere enn i dag? 

• Skremmende skoleveg for de 
små. 

• Enklere overgang barnehage – 
skole for på Granmoen er 
barnehage og skole helt 
samlokalisert. 

• Samling av lærerpersonalet i 
nord kommunen, færre 
utfordringer med rekruttering. 

• Dette er det beste forslaget fordi 
det berører færrest elever. 

• Kan styrke Granmoens 
attraktivitet som boområde. 

• Noen elever får kortere skoleveg. 
• Elevene får bedre tilgang til 

basseng og styrket 
svømmeopplæring. 
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• En skoleadministrasjon i stedet 
for to. 

• Fritidsaktiviteter utvides. 
• Styrking av vennerelasjoner – 

psykososialt miljø. 
• Elsfjord er ikke et naturlig senter. 

Ansatte og elever fraktes inn dit, 
det er få som bor der av elever 
og ansatte. 

 
 
 
 
 

Kulstad skole: Kulstad skole omgjøres fra 1.-7.trinn til 1.-4.trinn. Frigjorte arealer 
i skolen bygges om til barnehage.  
Mulige negative konsekvenser Mulige positive konsekvenser 

• Bydelen blir mindre attraktiv – 
dette vil ha betydning for 
boligverdien. 

• Kommunen blir mindre attraktiv 
for tilflytting når skoletilbudet 
reduseres 

• Trafikksikkerhet 
• Søsken på ulike skoler 
• Fadderordningen forsvinner 
• Mer arbeidspress ved større 

klasser. 
• Større klasser kan føre til økt 

behov for spesialundervisning. 
• Dyrt å bygge skole om til 

barnehage 
• Hva med SFO for barn med 

spesielle behov på 5.-7.trinn? 
• Skifte av skole ofte er ikke bra for 

barna. De får nå 3 overganger i 
opplæringsløpet. 

• Negativt for Halsøy IL-det 
påvirker fritidsaktiviteter og 
livskvalitet for innbyggerne i 
kommunen. 

• Flere elever må skysses til skolen 
– fra gåskole til busskole, dette er 
ikke bra i et helsefremmende 
perspektiv. 

• Bydelen blir mer attraktiv når 
barnehage og skole er 
samlokalisert, foreldrene slipper 
å kjøre til flere steder å 
levere/hente. 

• Økt trygghet for barna som skal 
begynne på skolen fordi de er 
kjent der fra før. Lettere 
overgang barnehage-skole. 

• Mulighet for flere venner når det 
blir flere elever i samme 
aldersgruppe. 

• Færre elever, mer oversikt, 
større trygghet= mindre 
mobbing. 

• Det er flere elever med 
minoritetsbakgrunn på Mosjøen 
skole. Det vil være positivt for 5.-
7.trinnselevene på Kulstad å bli 
kjent med dem. Bedre 
inkludering. 

• Tryggere for de minste barna. 
• Større mulighet for 

aldersblanding – fådeltskole 
tenking. 

• Pedagogene blir «spisset» på 
begynneropplæring, elevene får 
særlig god faglig start. 
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• Det blir færre mannlige lærere 
• Skolegården på Mosjøen skole er 

ikke så bra som på Kulstad, det 
blir negativt for de som må 
flyttes. 

• Nærmiljøet ødelegges. 
• Dersom det bygges om til 

barnehage- hva skal de ledige 
barnehagebyggene brukes til? 

• Kulstad er den mest attraktive 
skolen pr i dag. 

• Har Mosjøen skole plass til å 
motta alle elevene? 

• Elevenes sosiale relasjoner 
utenom skoletid. 

• Blir det overtallighet i personalet 
– vil noen miste jobben? 

• Det blir for store forhold for 
barnehagebarna å flytte inn i 
skolebygget. 

• Verdivalg! 
• Skoleelevene mister turmuligheter 

i nærmiljøet. 
• Hva vil skje med den nåværende 

barnehagen på Kulstad? 
• Uteområdet ved skolen egner seg 

ikke for barnehagebarn. 
• De yngste barna mister forbildene 

de har i de eldre elevene. 
• Økt forurensing med økt trafikk. 
• Hva skal vi med flere barnehager 

når det blir færre barn? 
• Færre lærere i skolen gir 

dårligere fagmiljø. 
• Elevene mister nærskolen. 
• Skolegrensene må flyttes igjen. 

Hvor skal de nye skolegrensene 
gå? 

• Skolegården på Mosjøen skole er 
for liten for flere elever. 

• Større klasser gir mindre 
lærertetthet. 

• Negativt for foreldrene å ha barn 
på flere skoler. 

• Positivt for elevene å møte nye 
elever og lærere. Det blir ikke de 
samme i hele skoleløpet. Nye 
muligheter og blanke ark! 

• Kommunen kan kvitte seg med 
et dårlig barnehagebygg og 
sparer penger på renovering. 

• Barnehagebarna i Kulstad 
barnehage får nye fine lokaler og 
flott uteområde. Kanskje det blir 
rom for flere barnehageplasser 
enn i dag? 

• Elevene på 5.-7.trinn får tilgang 
til alle muligheter på byflata i 
gangavstand. De slipper buss når 
de skal på aktiviteter, bibliotek, 
kino etc. 

• Veldig positivt med at pedagoger 
fra barnehage og skole skal være 
sammen. Det gir pedagogiske 
muligheter! 

• Ingen behov for buss til 
svømmekjøring. Elevene kan gå 
på kippermoen, det er bra i et 
folkehelseperspektiv. 

• De yngste elevene blir skjermet 
fra busskjøring (unntatt de som 
allerede tar buss). 

• Mulighet for bedre 
ressursutnyttelse for elever med 
spesielle behov. Kanskje kan 
flere elever i samme alder 
utnytte felles ressurs. 

• Dette vil styrke elevgrunnlaget 
på Granmoen. Elevene i 
Granmoen krets kan ikke lenger 
komme til Kulstad. 

• Kan skolebygget brukes til 
eldreomsorg? 

• Flere elever vil dra nytte av det 
fine uteområdet på Granmoen. 

• Redusert trafikkbilde rundt 
skolen – bedre trafikksikkerhet. 

• Større klasser på Granmoen og 
på Mosjøen skole vil føre til 
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• Andelen «store» elever vil øke på 
Granmoen og på Mosjøen skole. 

• Blir det mer ustabilitet for barn 
som bor i 2 hjem? 

• Det sosiale på fritida vil påvirkes. 
• Lærere må skifte arbeidsplass. 
• Det blir mer møtevirksomhet i 

forbindelse med overganger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

reduserte enhetskostnader og 
innsparing i drift. 

• De elevene som flyttes til 
Granmoen vil få større tilgang til 
basseng. Bedre 
svømmeopplæring. 

• Man får mer igjen for pengene 
man har brukt på å pusse opp 
Granmoen skole. 

• Det pedagogiske miljøet på 
Granmoen og på Mosjøen skole 
vil bli styrket. 

• Nytt forslag: Kulstad skole gjøres 
om til en 1-parallell skole heller 
enn 1.-4.skole. Det vil være 
bedre for de elevene som går 
der. Alle barneskolene i byen vil 
da ha elever på alle trinn. 

 

Granmoen skole: Driften ved Granmoen skole avvikles. Elevene flyttes til Elsfjord 
skole og Kulstad skole. 
Mulige negative konsekvenser Mulige positive konsekvenser 

• Alle elevene må i buss for å 
komme seg til skolen. Lengre 
skoleveg for enda flere elever. 
Flere elever bruker lenger tid i 
buss. 

• Det største samlingspunktet 
utenfor byen forsvinner. Skolen 
samler alle i bygdene rundt. 

• Flere elever i hver klasse. 
• Utfordrende for Kulstad å 

handtere flere busser. Logistikk 
for en gå-skole. 

• De som har etablert seg i 
området føler seg lurt. Verdien på 
boligen vil ikke være den samme. 

• Nedleggelse av barnehagen? 
• Hva med Granmostafetten? 

• Flere elever får delta på 
leksehjelp. 

• Flere pedagoger i Elsfjord – 
større fagmiljø. 

• Dette forslaget vil styrke driften 
ved Elsfjord skole og Kulstad 
skole. 

• Det vil bli ny og fin skole i 
Elsfjord. 

• Kortere pendlerveg for ansatte. 
• Elevene som kommer til 

Kippermoen vil få flere 
muligheter for valgfag og 
språkvalg. 

• Det er mer attraktivt for lærere å 
jobbe i solide/store fagmiljø. 
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• Ingen andre skoler har skole og 
barnehage samlokalisert i ett 
bygg. Det gir stor fagbredde og 
god overgang barnehage-skole. 

• Dersom enda flere skal til Elsfjord 
vil det kreve betydelige 
økonomiske investeringer i 
skolebygget. 

• Investeringene som allerede er 
gjort vil være reint økonomisk 
tap. 

• Hva skjer med 
nærskoleprinsippet? 

• Drevja IL blir lagt ned. 
• Nedleggelse av hele nord 

kommunen. 
• Det er ikke logisk å ta en fin 

nyrenovert skole ut av drift, for så 
å øke elevtallet ved en skole hvor 
det trengs betydelig 
oppgradering. Det er bortkastede 
ressurser! 

• Pedagogisk grunnlag for en 
ungdomsskole i Elsfjord vil være 
tynt. 

• Økte kostnader for å gjennomføre 
svømmeundervisning. Elevene i 
Elsfjord må likevel til Granmoen 
for å svømme. De andre må 
skysses til Kippermoen. 

• Elevene som i dag går på en 1.-
10 skole vil få flere overganger i 
opplæringsløpet. 

• Det vil få store konsekvenser for 
lokalmiljøet (bibliotek, idrettslag 
etc) Mulig fraflytting. 

• Skal Drevja barnehage legges ned 
og barnehagen i Elsfjord 
oppgraderes? Elsfjord er ikke 
noen ideell plassering av en stor 
barnehage. 

• Elevene mister fantastiske 
uteområder. 

• Skal det være 1.-10 skole i 
Elsfjord? Dersom ikke må elevene 

• Det vil styrke lokalmiljøet i 
Elsfjord og Drevvatn. 

• Noen elever vil få kortere 
skoleveg. 

• Det kommer nytt sykehus i 
området. Skolen kan gjøres om 
til et senter for rehabilitering slik 
som Valnesfjorden 
helsesportsenter. Beliggenheten 
er bra med gode uteområder og 
bygget har basseng. Det kan 
også benyttes til sykehotell for 
de som må reise til sykehuset og 
evt pårørende. 

• Stor økonomisk gevingst for 
kommunen å få et skolebygg ut 
av drift. 

• Alle de andre skolene blir oppfylt. 
God utnyttelse av kapasitet. 

• Det pedagogiske fagmiljøet blir 
større for de lærerne som flyttes 
til en byskole. 

• Det er mange familier som vil ha 
ungene på skole i byen uansett, 
de sier det er best for dem 
logistikkmessig. 

• Ingen problemer med 
bussundergangen ved Forsmo 
bru. 

• Flere elever slipper å skifte buss 
på tur til skolen. 

• Kapasiteten ved Kulstad skole blir 
utnyttet. 

• Nytt forslag: Legg ned 
ungdomstrinnet på Granmoen. 
Ha 1.-7.årstrinn og 
ungdomsskolen blir bare på 
Kippermoen. Dette vil være 
positivt for ungdomsmiljøet. 
Elevene vil få en ny start slik som 
elevene i byen får. Flere venner å 
velge i. 
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reise veldig langt i buss når de 
skal på ungdomsskole i byen. 

• Stor fare for at man ikke finner 
alternativ bruk av et nyrenovert 
bygg. 

• Det er ikke plass på Kippermoen 
til flere ungdomsskoleelever. Det 
vil kreve utbygging der og økte 
kostnader. 

• Dersom elevene fra Granmoen 
skal gå på Kulstad skole vil det 
ikke være mulig å gjøre deler av 
bygget om til barnehage. Kulstad 
barnehage som i dag er i dårlig 
forfatning må renoveres. 
Eventuelt må skolen bygges ut 
for å få plass til barnehage. 

• Det pedagogiske fagmiljøet blir 
svekket for de lærerne som 
flyttes til Elsfjord. 

• Elevgruppen ved Granmoen skole 
vil splittes. 

• Et godt pedagogisk miljø på 
Granmoen splittes opp. 

• Er det jobb til alle lærerne? 
• Dårlig distriktspolitikk. 
• Urealistisk å få solgt skolebygget. 

 
 
 

 


