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NEDLEGGELSE AV VEIDNES SKOLE

Rådmannens innstilling:
Lebesby kommunestyre vedtar å legge ned Veidnes skole med virkning fra 01.08.2019

Saksutredning:
Vedlegg:
Andre dokumenter:
Faktaopplysning:
Veidnes skole ble åpnet for drift høsten 2016. Skolen hadde høsten 2016 tre elever fordelt på
1,4 og 9 trinn. I perioden frem til desember 2018 har elevtallet variert fra tre til syv elever.
Siden januar 2019 har det kun vært en elev ved skolen, dette har også ført til
endringsoppsigelse av 2 av 4 ansatte. Sektormyndighet har fått informasjon om at eleven
som er igjen ved skolen også skal flytte.
Oversikt over fremtidige skolestartere viser at det per i dag er registrert to barn under
skolealder. Disse vil så fremst de blir boende på Veidnes begynne på skolen høsten 2021 og
2022.
Det er derfor ikke grunnlag for å ha videre drift av skolen fra høsten 2019. Prosesser knyttet
til de ansatte er allerede igangsatt mht omplassering ved andre skoler i kommunen.
I henhold til samarbeidsavtale med Veidnes bygdelag, skal de få disponere bygget slik de
gjorde før skolen ble startet opp høsten 2016. Ved nedleggelse av skolen må det derfor
inngås ny samarbeidsavtale med Veidnes bygdelag om bruk av skolebygget.
Vurdering:
Da det ikke er grunnlag for videre drift av skolen på Veidnes anbefales den lagt ned fra og
med 01.08.2019. Hvis elevgrunnlaget endrer seg kan man foreta en ny vurdering av skoledrift
på Veidnes,
Man kan også velge å midlertidig stenge skolen i påvente av at de som er registrert som
skolestartere høsten 2021 og 2022 skal begynne på skolen. Dette vil i så fall innebære at hvis
det flytter barn til Veidnes før dette, må skolen åpnes uten at det tas ny stilling til drift av
skole på Veidnes.

Erfaringen fra skoledrift siden høsten 2016, gjør at sektormyndighet ikke anbefaler en slik
løsning. Årsaken er at man har hatt store utfordringer knyttet til flere forhold som gjør at man
i svært lange perioden ikke har hatt forsvarlig drift av skolen, hverken for ansatte eller elever.
Hvis Veidnes skole blir vedtatt nedlagt, må dette også følges opp med ny forskrift til
skolekretsgrenser i Lebesby kommune. Hvis man velger å stenge skolen midlertidig er man
ikke nødt til å endre forskrift til skolekretsgrenser, men den bør uansett oppdateres da det har
vært endring i opplæringsloven.
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