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Nedleggelse av Sjursnes skole 

Av Sjursnes utviklingslag 

Høyre har som ledd i sin valgkampforberedelse hatt en turne i distriktene rundt Tromsø. Torsdag 6. 

november 2014 ble Sjursnes besøkt av ordfører Jens Johan Hjort, tidligere ordfører Alfhild Yttergård 

og Tormod Ingebrigtsen. Den viktigste saken for bygda vår er skolen og dette hadde ordføreren 

skjønt. Han hadde derfor i forkant kontaktet byråd Anna Amdal Fyhn for å få vite om det var noen 

planer om endringer for skole og barnehage på Sjursnes i overskuelig framtid. Det var det ikke, var 

beskjeden fra byråden. Dermed kunne ordføreren fortelle befolkningen på Sjursnes at det ikke ville 

bli endringer for Sjursnes skole og at dette var en gladmelding for alle i bygda. 

I dag vet vi at samme byråd foreslår å flytte 5. -10. trinn til Ramfjord skole fra 1.8.2015. Dersom dette 

skjer betyr det i realiteten nedleggelse for resten av Sjursnes skole i løpet av kort tid. Man kan 

selvsagt raljere over begrepet overskuelig framtid og hva byråd og ordfører mener det betyr. Dersom 

man møter hver dag som om det blir den siste så kan vi forstå ordbruken. Det kan ikke brukes for å 

beskrive langsiktig planlegging i dette tilfellet. 

Byrådets saksframlegg bærer preg av flere unøyaktigheter. Det er ikke en eneste gang nevnt at det er 

betydelig rasfare flere steder på strekningen mellom Sjursnes og Ramfjord. Deler av kjørestrekningen 

i rasutsatt område har heller ikke mobildekning. Avstanden er oppgitt til å være 37 km med reisetid 

på 40 minutter. Den virkelige avstanden fra ytterpunktene i skolekretsen er om lag 50 km og med ei 

reisetid på minst en time med skolebuss. Det betyr ei reisetid på 2 timer pr. dag for de elevene som 

bor lengst unna skolen i Ramfjord. Det er fullstendig feil å framstille dette som akseptabel reisetid for 

barn og en altfor stor avstand mellom foreldre og skole. Vi kan ikke se at det er lagt fram tall for 

økonomien som ligger bak denne totale omleggingen av skolestrukturen i distriktet.  

Byrådet har det så travelt med å endre distriktskolestrukturen i Tromsø kommune at dette foreslås 

gjennomført fra førstkommende skoleår. På denne måten skal saken unndras valgkampen og dermed 

også kritikk mot egen person, parti og den alliansen som i dag regjerer i Tromsø kommune.  

Både Frp, Venstre og Høyre i Tromsø har i sitt program vedtatt å innføre fritt skolevalg og rett til å gå 

på sin nærskole. Hvordan dette rimer med å legge ned så mange skoler i distriktet lurer vi også på. 

Hva blir igjen av valgfriheten når skolen er borte? 

Vi inviterer byråd Anna Amdahl Fyhn til Sjursnes utviklingslags årsmøte lørdag 21. februar 2015 for å 

redegjøre nærmere for høringsdokumentet «skolestruktur distriktskolene i Tromsø kommune». 

Formell og mer detaljert invitasjon vil bli sendt byrådets kontor. 


