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Høringsuttalelse til skulebruksplan  
 
I prosessen med å få inn innspill har vi spurt hva foreldregruppa på skolen ønsker og med 
overveldende flertall så ønsker de at vi beholder dagens struktur med barneskole i Vats og 
ungdomsskole i Skjold. På spørsmålet om felles ungdomsskole så ønsker heller ingen at en 
felles ungdomsskole legges til Ølen, men da heller bygges geografisk i sentrum av 
kommunen som er Vats. 
  
Det er også kommet flere bekymringer for rusproblematikken som er større/meir 
problematisk ved en videregående skole og ved å legge en stor ungdomsskole ved siden av 
videregående vil være problematisk med tanke på at aldersgruppa på en ungdomsskole er 
kontaktsøkende mot de eldre elevene.  
 
FAU ved Vats skule har følgende innspill: 
 

1. Tilstandsrapport 
Hvem har utarbeidet tilstandsrapporten som sier at tilstanden på skolebygget er så 
dårlig? Hvorfor er ikke tilstandsrapporten vedlagt rapporten som vi har fått utlevert? 
For å kunne gå til et så drastisk skritt som å si at et bygg er saneringsverdig bør det 
baseres på en uavhengig rapport fra et kompetent organ.  
FAU ønsker denne rapporten utlevert.  
 
 

2. Trivselsundersøkelser 
Er det gjennomført trivselsundersøkelser på skolene i kommunen? 
Vi er bekymret for at trivselen vil gå ned om skolene slås sammen og barna må reise 
lengre og være i større miljø. 
 
 

3. Konsekvensutredning av skolemiljø. 
Siden kommunen ikke har bedt om en konsekvensutredning i sin bestilling av 
rapporten mener vi dette er svært viktig at det blir gjennomført slik at en har et mer 
solid grunnlag for å ta en så stor avgjørelse som nedleggelse av barnehage og skoler 
er for lokalsamfunnene. Det finnes betydelig forskning som sier at det er en negativ 
trend på store skoler med dårlige resultater for vanskeligstilte elever, mindre 
lærerengasjement, mer mobbing og stress etc.  
 
 



4. Skoleskyss 
Vi stiller oss undrende til tidene som det opereres med i rapporten. 
I dag bruker elever over en time fra de går ut døra hjemme i Vats til de er framme på 
skolen i Skjold. Vi skjønner det blir flere direkteruter om alle elevene skal gå på skole 
i Skjold, men med alle sidearmene i bygda må nødvendigvis noen samles opp. I 
reglement for skoleskyss i Vindafjord står det at barn i 1-4 ikke skal ha lengre reisetid 
enn 45 minutt før det kan bli satt inn særskilt skyss. Siden flere av elevene i dag 
bruker over 1 time på reisen til Skjold vil det bli et omfattende opplegg med skyss til 
og fra skolen. 
For de minste elevene vil dette føre til en unødvendig lang skoledag. Det vil også 
føre til usikkerhet og utrygghet når de må bytte buss.  
 
 

5. Sambygg 
Hvorfor har ikke kommunen bedt Norconsult se på muligheten for å bygge ny 
Vindafjordhall og ny skole i samme kompleks i Vats? 
Dette er er et naturlig valg og burde vært utredet når det ble klart at skolen er 
saneringsverdig. 
Et felles bygg vil kunne gi mer bruk av fasilitetene til Vindafjordhallen på dagtid.  
Eksempelvis ved svømmeopplæring kan man fylle opp en buss med to klasser og ha 
en halv dag i bassenget og en halv dag på skolen. Da vil alle fasiliteter som it-utstyr, 
toaletter og uteområde være på plass for klassen som skal ha undervisning.  
Driftskostnadene vil også bli lavere da flere av funksjonene i bygget vil kunne brukes 
til både skole og samfunnshus/svømmehall.  
 
 

6. Fritid 
Er det gjort en konsekvensutredning for hvordan fritidstilbudet vil endre seg ved en 
flytting av skolen til Skjold? Lagidretten vil da mest sannsynlig bli flyttet til Skjold 
siden ungene ønsker å være på lag med de de går på skole med.  
Dette vil påføre foreldre ekstra skyss fram og tilbake til Skjold, samt det vil legge mye 
av aktivitetene i bygda brakk.  
Det samme vil være feiring av 17. mai som da også naturlig vil legges til bygda som 
huser barneskolen. I dag går vi i tog rundt Vindafjordtunet og ungene synger for de 
eldre. Et veldig fint arrangement som blir satt stor pris på ved Vindafjordtunet.  
 
 
Næringslivet 
Det er aktiv rekruttering til næringslivet i bygda, begge de største bedriftene i bygda 
har ut utlysninger med flere stillinger. Men opplever at de ikke får tak i kompetansen 
de trenger fordi vi ikke har nok tilbud innen rimelig rekkevidde. Om en legger ned 
barnehager og skoler vil dette være sterkt negativt for videre rekruttering og ikke 
minst holde på de ansatte som jobber her i dag. Det er svært få nyansatte som 
velger å bosette seg i bygda, de som ikke bor i regionen velger som regel å bosette 
seg i andre kommuner/bygder. 
En risikerer en repetisjon av det som skjedde i 2018 når Hatteland Technology flyttet 
fra bygda til Tysvær, når AutoStore vokser ut av sine nåværende lokaler.  
Mangel på tilbud var også en av grunnene til at Hatteland gruppen valgte å legge sitt 



nybygg til Aksdal og ikke Vats når det skulle bygges nytt bygg. 
Her må det satses i stedet for å kutte i tilbud for å tiltrekke seg unge tilflyttere. 
Dette vil også føre til en betydelig redusering av skatteinntekter til kommunen.  
 
 

 
Med vennlig hilsen 
 
FAU Vats skule  


