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Under siste formannskapsmøte ble det 
vedtatt at Molde kommune skal bruke 100 
millioner til nybygg og renovering av 
Vågsetra barne- og ungdomsskole. Dette er 
35 millioner mindre enn hva rådmannen 
og arkitektene forventer at bygget vil koste.

I avisa kan vi lese at politikerne ønsker å 
prioritere sjøfronten i sentrum framfor 
Vågsetra. Ifølge ordføreren er det viktig å 
bli urban for å få sterkere vekst i folketallet 
i kommunen. Derfor skal det satses 35 
millioner for å gjøre det mer attraktivt i 
sentrum.

Som far er jeg dypt bekymret for de 
prioriteringene politikerne i Molde er i ferd 
med å gjøre. Behovet for å gjøre noe med 
Vågsetra har vært kjent i mange år. Bøtter 
som samler opp vann fra taket har stått 
rundt om på skolen i snart 10 år. Elever, 
foreldre og ansatte har vært tålmodige som 
har godtatt situasjonen i håp om snarlig 
bedring.

For noen år siden vedtok politikerne en 
plan for hvordan skolebygg i Molde 
kommune skulle være. I denne veilederen 
står det konkret hvilke rom og standarder 
en kan forvente av skolebyggene i Molde. 
Veilederen ble brukt som utgangspunkt da 
arkitektene satte i gang arbeidet sitt. Men 
etter at de første tegningene var ferdige 
måtte arkitektene starte på nytt igjen. Det 
viste seg at bygget ble for stort. Det var ikke 
mulig å oppfylle veilederen sine fine ord 
med Molde kommune sitt krav om 11,5 m2 
pr elev.

I høst ble det derfor lagt fram nye 
tegninger. På de nye tegningene er spesi-
alrom og ganger krympet til et minimum. 
For å illustrere størrelsen på gangareal: Å 
legge grupperom på hver side av gangene 
viste seg å bli vanskelig. Dette fordi 
dørbladene til grupperommene kunne 
komme i konflikt med hverandre! 

Det er disse tegningene politikerne har 
tatt utgangspunkt i når formannskapet har 
bestemt at kostnadene skal reduseres med 
35 millioner. Hva skal kuttes ut? Det er sagt 
at et nytt skolebygg koster ca 35000 kr pr. 

m2. En reduksjon på 35 millioner utgjør ca. 
1000 m2. En skole består av mange 
forskjellige elever med ulike behov. Det er 
ikke alle som fungerer like godt inne i et 
klasserom. Ofte vil elever med spesielle 
behov kun fungere på et grupperom. 
Hvordan vil disse elevene få det i den nye 
skolen? Vil det bli areal igjen til denne 
elevgruppa? Eller er det de største elevene 
som får merke det mest? Er det urimelig å 
forvente at elevene på ungdomsskolen skal 
få lov til å sette seg i ei kantine? Etter å ha 
vært på besøk i kantina hos en av ungdoms-
skolene i sentrum er det fort gjort å stille 
seg spørsmålet: Kan vi forvente at alle 
elevene i kommunen skal få et like godt 
tilbud, eller er det forskjell på by og land?

 
Ett argument som vi hører er at Vågsetra 
ikke har behov for så stort areal siden 
elevene fra Bolsøya ikke skal flyttes over 
før ungdomsskolen. Dette stemmer ikke. 
Mellomtrinnselevene fra Bolsøya er 
allerede elever ved Vågsetra. Bolsøyae-
levene er avhengige av å bruke spesialrom-
mene ved Vågsetra siden kommunen ikke 
hadde råd til å bygge større skole ved 
Bolsøya. I tillegg har innføringen av valgfag 
ført til et større press på spesialrommene.

Molde kommune har valgt å kjøre på ei 
minimumslinje når det gjelder skolebygg. 
En liten sammenligning: Normen i Molde 
kommune er 11,5 m2 pr elev. Ifølge 
Byggforsk er gjennomsnittlig størrelse for 
kombinertskoler i Oslo 16,7 m2 pr elev. 
Vågsetra barne- og ungdomsskole er 
budsjettert til å koste 100 millioner kroner. 
Dette er under 1/3 av prislappen for 
nyskolen på Aukra (318 millioner kroner). 
Elevstørrelse og behovet som skal dekkes 
er det samme for begge skolene. Aukra-
skolen ble bygd på flat mark. I de 100 
millionene for Vågsetra ligger også 6 
millioner for riving av gamleskolen + 14 
millioner i utvendig arbeid (omlegging av 
vei, busslommer, gravearbeid, parkerings-
plasser, grunnarbeide m.m).  

Det heter seg at en skole skal bygges for 
30–40 år fram i tid. Siden det er liten vilje til 

å bygge en tilfredsstillende skole på 
Skålahalvøya er det naturlig å stille 
spørsmålet om det ikke er ønskelig med 
befolkningsøkning i vår del av Molde 
kommune? Dersom Vågsetra skole blir 
bygd for liten blokkerer en også mulig-
heten for å flytte over elever fra Bolsøya i 
lang tid framover. Allerede nå er det 
sprengt kapasitet på Bolsøya. 

Jeg er skeptisk til at økt urbanitet skal 
øke befolkningstallet i kommunen. Hva er 
det som gjør at det er flere jenter som flytter 
ut av Møre og Romsdal enn f.eks. Sogn og 
Fjordane? Det er i hvert fall ikke noe mer 
urbant hos våre naboer i sør. Det Sogn og 
Fjordane kan skryte av er at de er av de 
flinkeste i landet når det gjelder skole. 
Dette viser både elevresultat i ungdoms-
skolen og lite frafall i videregående skole. 

Nå skal sannsynligvis arkitektene for 3. 
gang utarbeide nye tegninger for Vågsetra. 
Dette samtidig som bøttene på skolen fylles 
med regnvann. Jeg håper politikerne setter 
seg skikkelig inn i saken før de tar en 
endelig avgjørelse i kommunestyret. Det 
skader heller ikke å se hvordan andre 
kommuner prioriterer. Sjøfronten kan 
vente noen år til. Jeg er ikke sikker på at 
folket på Skålahalvøya kan vente like 
lenge.

Hilsen
Pappa til 2

Vågsetra skole eller ny sjøfront?

Vågsetra skole.

I morgen er det en ny 
skoledag for elever og 
lærere ved Vågsetra 
barne- og ungdomsskole. 
En lang dag for de alle, 
preget av tung luft som 
bidrar til hodepine og 
dårlig konsentrasjon, for 
klimaanlegget virker ikke 
og det må gjennomføres 
full utlufting i hvert 
friminutt – hvis man i det 
hele tatt kan åpne 
vinduene da siden de er 
pill råtne! Ingen ting er 
blitt gjort med denne 
skolen på mellomtrinnet 
siden jeg gikk der på 
70-tallet, og jeg synes det 
er kjempetrist når nå mitt 
barn må finne seg i å 
måtte gå på en skole i så 
elendig forfatning. Men 
dette finner vi oss ikke 
lenger i, politikere! Vi her 
på Skåla ønsker at også 
våre barn skal ha en god, 
sunn og bra skole slik vi er 
blitt lovet i lang, lang tid. 
En skole som generasjo-
nene etterpå også kan 
være stolte brukere av. For 
Skåla er en fin og god plass 
å vokse opp på. Det finner 
flere og flere ut. Alle 
trenger ikke bo i bykjernen. 
Nå er det vår tur. Så da 
ønsker jeg dere en riktig 
god jul. Håper dere nå 
virkelig kan vise hva slags 
nisser dere er!
 Hilsen frustrert mamma 
 som har vokst opp  
 på Skåla 

Vågsetras tur

Viser til intervju med ordfører 
Torgeir Dahl i Romsdals 
Budstikke lørdag 29.11.13. 
Tanken om å avvikle døgntil-
budet for aldserspsykiatriske 
pasienter på Hjelset og flytte de 
til Ålesund, vekker kraftige 
reaksjoner i Molde. Helt 
uaktuelt å akseptere, sier 
ordfører Dahl. Helt enig, nå får 
det være slutt! Det må ikke 
være tvil om at Alderspsykia-
trisk avd. Hjelset har den 
største kompetansen innen 
alderspsykiatri. Avdelingen, 
som er en utredningspost, ble 
åpnet i 1989 og hadde fylkes-
funksjon fram til 2008, da det 
ble åpnet en avd. i Ålesund. Det 
var viktig med nærhet til de 
pårørende, men nå kan det se ut 
som prinsippet om nærhet ikke 
veier så tungt lenger. Blir avd. 
på Hjelset nedlagt, forsvinner 
utrolig mye kunnskap som 
ikke kommer pasientene til 
gode.

Her er det laget sansehage der 
pasientene kan plukke roser, 

smake på rips og solbær, kjenne 
duften av lyng, trær og mye mer 
som en kan sanse. En tur ut i 
hagen, kan hos mange skape 
sinnsro og harmoni. Dette fører 
ofte til mindre medisinering. I 
tillegg til sansehagen, utføres 
mange viktige miljøtiltak som 
kan gi pasientene gode opple-
velser. Sang og musikk har hatt 
stor plass ved denne sengepost. 
Hver fredag er ukens høyde-
punkt med sangstund. Pasi-
enter som ikke lenger har 
språk, kan plutselig begynne å 
synge når de hører de gamle, 
kjente sangene som for eks. 
«Den fyrste song» og «Mellom 
bakkar og berg» og mange 
andre. Denne avd. har tradisjon 
for å legge vekt på de gode 
øyeblikk for pasienten. 

For alderspsykiatrien er det 
viktig å være nær somatikken. 
Nevrologisk avd. er en av de 
viktigste avd. å ha nærhet til. 
Denne avd. har fylkesfunksjon 
og ligger i Molde. Men nå synes 
heller ikke det å være så viktig 

lenger. I forbindelse med 
åpning av ny avd. i Ålesund, 
kom noen på hospitering for å 
lære av ekspertisen. I over 20 år 
har en bygget opp et bredt 
fagmiljø på Hjelset. Det nye 
fellessjukehuset skal vel 
inneholde alderspsykiatri? Blir 
avd. nedlagt, forsvinner 
fagmiljøet. Nordmøre og 
Romsdal står da uten alderspsy-
kiatri. De ansatte på Hjelset 
driver også veiledning og 
opplæring av kommunehelset-
jenesten i Romsdal og Nord-
møre. Hele regionen nyter godt 
av dette tilbudet. Nå er det 
forslag på å legge ned denne 
fantastiske flotte avd. som har 
så kunnskapsrikt personale.
 
Den nye regjeringa har sagt at 
psykiatri og rus skal være 
satsingsområde. Vi vet at antall 
demente, som er den største 
gruppen innen alderspsykiatri, 
vil øke i de kommende år. Det 
er derfor et stort behov for 
begge avd. Men skal det bare 
være ei avd., må den ligge på 

Hjelset. Det finnes ingen 
fornuft å legge ned ei avd. som 
fungerer så godt. Det argumen-
teres til Ålesunds fordel at avd. 
der ligger sammen med 
somatikken, men der er ikke 
nevrologisk avd./pol. Men nå 
ser det ut som kvaliteten på 
tilbud ikke er så viktig lenger. 
Kvaliteten på tjenestene er blitt 
underordnet. Jeg har arbeidet til 
sammen over 40 år ved nevrolo-
gisk og alderspsykiatrisk avd. 
Det er trist å følge utviklingen. 
Jeg håper virkelig styret i 
helseforetaket sier klart ifra at 
alderspsykiatrien på Hjelset 
skal bestå. 

Hadde ikke en tidligere 
helseminister rotet det til for 
oss, hadde nå alderspsykiatrisk 
avd. Hjelset vært sammen med 
somatikken i nytt sjukehus på 
Eikrem i 2012 
Blir det fakkeltog for å beholde 
avd. på Hjelset, stiller i alle fall 
jeg!

 Else Karin Jacobsen

Nå får det være slutt!

Fræna politikere, hva vil 
dere med ytre Fræna? 
Kanskje like greit å selge 
området til Eide eller 
Aukra? Alle innbyggerne 
ønsker å være i en 
kommune hvor en blir 
satset på. Boligbygging 
treneres både i Bud og 
Hustad. Ungdomsskolee-
levene våre vil dere ta fra 
oss også. Dere ønsker å 
rasere to flotte mellom-
store skoler til to små 
skoler i ytre, noe de aller, 
aller fleste er imot. Det er 
de 3,5 mill som PLØK 
foreslår i besparelse i 
budsjettet. Jeg kan godta 
«nødhjelp» (eiendoms-
skatt) i maks ett år for å 
hjelpe kommunen ut av 
Robek lista på en betin-
gelse: At ungdomsskolene i 
ytre består og at det satses 
på ALLE kommunens 
innbyggere! 
 Odd Terje Heimen

Ytre Fræna


