
Referat fra medvirkningsmøte om felles videregående skole 
Ungdomsrådet i Indre Fosen 
 

Dato: 22. mars og 4. april 2017 

 

Deltagere: Ungdomsrådet sammen med ungdomskonsulent, administrasjon og noen politikere. 

 

 
  

 

INNLEDNING 22. MARS - PROSJEKTLEDER SISSEL GRIMSRUD 
 Vi blir snart en felles kommune med 2 videregående skoler. 

 Indre Fosens kommunes intensjonsavtale beskriver en felles videregående skole med flere 

valgmuligheter enn dagens situasjon, med tiltrekning overfor nye elever i og utenfor 

kommunen og med plassering i Vanvikan. 

 Nord-Trøndelag fylkeskommunes vedtak dreier seg om å skape en attraktiv videregående 

skole i Vanvikan. 

 Sør-Trøndelag fylkeskommunes vedtak har noenlunde samme innhold, med krav om mer  

 utredning og medvirkning, men uten stedlig plassering. 

 Nå utreder vi en felles videregående skole på en flerfaglig og helhetlig måte. 

 Vi ønsker innspill fra dere som medlemmer i Ungdomsrådet. 

 

Ungdomsrådet mente at de kjente mye til dagens studietilbud, så vi orienterte ikke om det. Isteden 

fortalte vi litt om situasjonen i dagens nærings- og arbeidsliv, samfunn og avstander, samt 

tomtemuligheter.  

 

 



 

 

FLERFAGLIG INFORMASJON 
 

Om nærings- og arbeidsliv 
 Det består grovt sagt av landbruk og fiske, industri og teknologi, samt service og handel.  

 Mange ungdommer har lokale lærlingekontrakter - det er sannsynligvis potensiale for flere.  

Vi må vie dette området mer oppmerksomhet. Kanskje lage en lærlingestrategi. 

 Viktig med samarbeid mellom kommune, arbeidsliv og videregående skole. 

 

Om reiseavstander 
 Viktig at flest mulig elever får kortest mulig reisevei til ny felles skole. 

 Foreløpig beregninger viser at: 

-Leksvik alternativet gir lengst vei for flest elever/ungdommer. 

-Rissa alternativet gir fortsatt ganske lang reisevei for en større gruppe. 

-Vanvikan alternativet gir kortest reisevei for flest elever/ungdommer.  

 Kort reiseavstand betegnes her som 3 mil eller mindre.  

 Atb vil også beregne avstandene for elevene til en ny felles skole.  

 

Om samfunn 
 Det er flere tettsteder, bygder og grender i Indre Fosen kommune. 

 Mellom ytterpunktene er det lange avstander. 

 Vanvikan, Leksvik sentrum og Rissa sentrum har:  

-Mange innbyggere og ungdommer  

-Rikt med lag og foreninger, møtesteder, sportslige arenaer og friluftsområder 

-Variert nærings- og arbeidsliv med landbruk-skog, industri-teknologi, handel-tjenester 

 Rissa og Leksvik sentrum er tettsteder med godt utbygd infrastruktur –  

Vanvikan er et sentralt tettsted med godt potensiale i Indre Fosen kommune. 

 Omstilling med forandring kan tolkes som fare eller mulighet. 



 Det er naturlig at mennesker, arbeidsplasser og samfunn endres –  

Evnen til omstilling kan trenes. 

 

Tomtemuligheter ved plansjef Siri Vannebo 
 Det er flere mulige tomter i Vanvikan, som gir nærhet og gangavstand mellom skole, 

hurtigbåt, hall og sentrum. 

 Nå er det 3-4 alternativer: Havna» Bortistu, Vanvikan skole og LIV-bygget.  

Samlokalisering av videregående skole og annen virksomhet ser fylkeskommunene som bra. 

 Vi har vurdert 19 kriterier ved tomtene. Multiconsult gjør en teoretisk vurdering av om det er 

mulig å etablere en felles videregående skole i havna. Svaret kommer i slutten av april. 

 

 
 

 

ÅPEN REFLEKSJON VED RÅDMANN VIGDIS BOLÅS 4. APRIL 

 
I møte 22. mars ble det delt ut ark med 5 spørsmål som ungdommene skulle tenke på og drøfte  med 

andre elever og elevråd. I dag er de klar til å besvare spørsmålene. 

 

 Utgangspunktet er visjonen om en felles videregående skole som blir en verdifull del av 

tilbudet for Fosen og Trøndelag og som representerer en løsning som totalt sett er best for 

fremtida i Indre Fosen kommune. 

 

 

 

 



HVILKE BEHOV FOR KOMPETANSE HAR ARBEIDS- OG NÆRINGSLIV? 
 

- Bredt skoletilbud – både yrkesfag og studieforberedende med fordypning og spesialisering, 

slik at ungdommen kan få jobb og bli i kommunen. 

- Dagens yrkesfag (teknikk og industriell produksjon, bygg og anlegg, elektro, helse og 

oppvekst bør videreføres. 

- Det bør også bli noen nye fag, for eksempel agronomi med jord- og skogbruk samt natur- 

og havbruk. Fag som er relevant for Ørland militære flyplass bør også vektlegges.  

- Handlings – og omstillingskompetanse er relevant. Vi må settes i stand til å håndtere 

endringer i fag, på arbeidsplasser og i samfunn. 

 

Spørsmål fra administrasjon - Er det best å ha små skoler som i dag eller en litt større skole med økt 

studietilbud og elevtall? 

Svar fra Ungdomsrådet - Viktig med mange elever og at alle finner tilbud. Vi verdsetter også en god 

elev - lærertetthet. 

 

HVORDAN DEKKES KOMPETANSEBEHOVENE AV DAGENS 

VIDEREGÅENDE SKOLER? 
 

- Dagens studietilbud og sluttkompetanser er for smalt. Det gjør at behovene ikke dekkes 

ordentlig.  

- Kompetansebehovene kan dekkes bedre ved en større skole. Da blir også frykten for 

avvikling av studietilbud mindre. 

 

Synspunkt fra administrasjon – Om tilbudet blir bredt på VG1 er sjansen stor for at vi taper noen 

fordypninger på VG2. 

 

HVILKE FORVENTNINGER HAR UNGDOM TIL FELLES 

VIDEREGÅENDE SKOLE? 
 

- Videreføre dagens studietilbud pluss opprette noen nye muligheter. 

- Gode næringsrelasjoner samt mange elever og lærlinger. 

- Bli kjent med hverandre. Skolen kan bidra med fellesskapsfølelse. Det er svært viktig! 

- Gode transportmuligheter mellom bygder og tettsteder. 

- Alle elever må kunne bo hjemme. 

 
Spørsmål fra administrasjonen - Har dere forventninger til bruk av skolen på kveldstid?  

Svar fra elevrådet – Ja, skolen må bli et flerbruks hus, en arena for sosiale sammenkomster med et 

godt bibliotek med lesesal, kantine, kafe eller lignende. Skolen må ligge nært hallen. 

 

HVILKE KVALITETER MÅ EN FELLES SKOLE HA FOR Å BLI  

ET ATTRAKTIVT OG FREMTIDSRETTET OPPLÆRINGSTILBUD –  

FOR INDRE FOSEN, FOSEN OG TRØNDELAG? 
 

- Studietilbudet må være ekstra lokkende. 

             For eksempel media og kommunikasjon, musikk eller lignende. 

- God kontakt med næringslivet. 

- Skysstilbudet må også være godt. 

- Handel med butikk må være nært. 

- Helst også kantine/kafe. 

- Fint om det blir auditorium. 



- Helsesøstertilbudet bør opp fra dagens 10-20 % stilling opp mot 100 %. 

Fraværsgrensa er selvsagt viktig - helsesøster kan bekrefte gyldig fravær.  

 
Flere kommentarer fra Ungdomsrådet - Vi i Sørfjorden må kjøre gjennom Haugsdalen - det 

sparer reisetid. 

 

HVILKEN STEDLIG PLASSERING I VANVIKAN ER TOTALT SETT BEST 

FOR FREMTIDA I INDRE FOSEN? 
 

- Skolen blir i Vanvikan. 
- Helst ikke rett ved barne- og ungdomsskolen. 
- Helst på tomta til barne- og ungdomsskolen. 
- I hvert fall nært hallen.  
- Lett for elever og lærere å pendle fra byen. 

 

Spørsmål fra Ungdomsrådet - Hva skjer om den videregående skolen blir på tomta til barne- og 

ungdomsskolen? 

Svar fra prosjektleder Vigdis - Vi må først plassere videregående. Så tar vi beslutning om grunnskole 

og barnehage. Vi vet ikke hvordan det blir med ungdomsskolen. Vi vet imidlertid at barneskolen skal 

være her. (Dette ble støttet av 2 politikere.) 

Spørsmål fra administrasjonen - Hva tror stadværinger og vanvikinger om å gå ved ungdomsskolen i 

Rissa? 

Svar fra Ungdomsrådet - Greit, bra det! Helst ikke legge ned ungdomstrinnet ved skolene i Mælan og 

Leksvik sentrum. Vi har masse argumenter for å beholde de ungdomsskolene. 

Prosjektleder - Viktig at dere sier det som dere mener og om hvor skolen skal ligge. Skal den ligge på 

tomta for barne- og ungdomsskolen?  

Svar fra en Ungdomsrådet – Absolutt, som vanviking mener jeg det. Uansett, nært til hallen. 

Småbåthavna bør være urørt.  

Spørsmål fra administrasjon - Er det lett å trekke ungdom fra Trondheim? 

Svar fra Ungdomsrådet - Ja, det går jo elever derfra på Frøya videregående skole. Det er ikke langt hit 

til Vanvikan. Vi trenger el båt og bru! 

 

 

AVSLUTNING VED PROSJEKTLEDER VIGDIS 
Spørsmål fra prosjektleder - Er det noe annet som dere vil ha frem? 

Svar fra Ungdomsrådet – Ja, skolen må bli i Vanvikan! Dette spørsmålet ble vi fort enige om – vi 

mente det samme da vi var på besøk til Fellesnemda for Indre Fosen før jul i 2016. 

 

 

Referent: SGR  

Kvalitetssikring av referatet: SVA 

 
 


