UTTALELSEFRA GRUPPELEDERNE l KV/EFJORD KOMMUNESTYRE:
Til
Fellesnemnda for Troms og Finnmark, Fylkesrådet i Troms fylkeskommune,
fylkesting

og Undervisningsutvalget

i Troms

Gruppelederne

iTroms

fylkeskommune

EN VIDEREGÅENDE SKOLE l SØR-TROMS MED TO SKOLESTEDER
Gruppelederne

i Kvæfjord kommunestyre

viser til at det nå er bestemt at de videregående

skolene i

Sør Troms skal slås sammen til en skole. Heggen, Stangnes og Rå inngår i denne framtidige
videregående

skolen med to studiesteder.

Et skolested i sentrum av Harstad og et Skolested på Rå i

Kvæfjord.

Skolestedet Rå har i dag følgende opplæringstilbud

med god søkning:

.

Mat og restaurantfag

.

Idrettsfag

.

Helse- og oppvekstfag

.

Skoletilbud for elever med behov for spesielt tilrettelagte

.

Andre mulige tilbud i samarbeid med senteret for Outsider Art som er lokalisert til Kvæfjord

opplæringstilbud.

og som også kan tilby hybler med kjøkken og bistand fra miljøarbeidere.
er utarbeid av fagmiljø ved Stangnes Rå videregående

Dette forprosjektet

skole, Sør-Troms Museum, Outsider

Art og UlT- Campus Harstad.
Rå som Skolested har særlige kvaliteter for å møte behov knyttet til fagene som tilbys. Nye
fagområder

er under utvikling og kan tilbys her. Rå har i dag ca. 200 elever. Dette er et minimum for

at studiestedet

skal ha nødvendig faglig kompetanse for utvikling av tilbudene ved skolestedet på Rå.

Alle ansatte har etter at vedtaket om sammenslåing ble fattet gått konstruktivt
sammenslåingen
Gruppelederne

inn i arbeidet med

av skolene. Det er derfor viktig at dette følges opp på en positiv måte.
i Kvæfjord kommunestyre

nødvendige investeringer

mener, med bakgrunn idette,

at de planlagte og

ved skolestedet på Rå må finansieres og gjennomføres

parallelt med det

nye skolebygget i Harstad.

9475,

Borkenes,

3. juni 2019.
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