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UTTALELSE OM VIKTIGHETEN AV Å BEHOLDE OG VIDEREUTVIKLE RÅ
VIDEREGÅENDE SKOLE I KVÆFJORD
Sør-Troms Regionråd støtter planene om å bygge en ny skole i Harstad som samler
Stangnes og Heggen videregående skoler i en ny tidsmessig skole plassert sentralt i
Harstad.
Sør-Troms Regionråd ber derimot fylkesråd og fylkesting om å bevare og videreutvikle Rå
videregående skole i Kvæfjord.
Mange elever i Sør Troms velger Rå fordi det er en liten skole, og vi tror det er viktig at
Troms fylkeskommune velger å beholde de gjenværende små skolene i fylket, for å ha den
gode miksen med både store og små skoler. Dette er jo også helt i tråd med fylkesrådets
tiltredelses erklæring, der det står at de skal videreutvikle den desentraliserte
skolestrukturen i fylket.
Rå videregående skole er kjent for å ha et godt miljø, hvor alle elevene blir sett og tatt
vare på. Dette gjenspeiler seg også i at skolen har gode resultater både på karakterer og
frafall. Skolen har også langvarig kompetanse på å ta seg av elever som har en ballast
som gjør at de ikke er såkalte ordinære elever.
I umiddelbar nærhet til skolen ligger Kvæfjord ungdomssenter, KUS (senter for
ungdommer med utfordringer, som kommer fra et ganske stort geografisk område).
Ungdomssenteret beskriver beliggenheten på Borkenes som akkurat passe
sentralt/usentralt i forhold til fristelser for disse elevene, samt at samarbeidet med Rå vgs.
er meget godt.
Noen elever fra KOA (Kvæfjord opplevelse og aktivitet) er også elever på Rå vgs. En del
av disse elevene har også behov for nærhet og kontakt i et mindre og begrenset miljø.
Skolen har det siste året ca. 30 flere elever enn året før. Fra 175 til 205 elever.
Skolens programområder:
Idrettslinja: Kort vei med gangavstand til oppdatert stadion/idrettsplass, i tillegg til
idrettshall og svømmehall. Naturen tett på med godt preparerte skiløyper om vinteren og
tur- og orienteringsløyper om sommeren, samt kort vei til alpin skibakke. For tiden stor
søking til idrettsfag.
Restaurant- og matfag: Fylkeskommunen har for få år siden investert i nye og moderne
undervisningslokaler, i tillegg har skolen egen stor kjøkkenhage rett ved kjøkkenbygget
hvor elevene får delta i planting/høsting og tilbereding av produktene «Fra jord til bord».
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Naturen rundt skolen er i gangavstand hvor urter, bær og sopp kan sankes, i tillegg til en
fiskerik fjord rett ved.
Harstad er jo kjent som gourmet-byen i Nord-Norge, og mange av fagfolkene som sørger
for det har sin fagbakgrunn fra Rå vgs.
Helse og oppvekstfag: Det er god søking til Helse- og oppvekstfag nå, og flere søker til
Rå vgs. fordi det er en liten skole. Skolen ligger i omsorgskommunen Kvæfjord, og det er
over tid etablert et godt samarbeid med kommunen knyttet til praksisplasser for elevene
og lærlingeplasser.
Hverdagslivstrening, spesialundervisning og tilrettelagt undervisning: Dette er en
sammensatt gruppe der ordinær klasseromsundervisning for mange elever ikke blir den
rette undervisningsform. Disse blir etter behov penset over mot alternative arenaer som
undervisning i friluft, verksted, spesialrom samt at skolen over lang tid har etablert
samarbeid med eksterne aktører i bygda. Kystlaget gir tilbud til en gruppe, med variert
aktivitet innenfor det maritime feltet. Flere bønder med «inn på tunet konseptet», Olaåsen
gård og ridesenter og Kunstrom 7 ved Trastad Samlinger er noen av disse. Rå vgs. har
over tiår utviklet erfaring på å ivareta elever som har behov for ulike tilrettelagte
løsninger.
Innføringsklassen: Tilbudet er et forkurs til ordinær videregående skole som gis til
ungdom med kort botid i landet, med spesielt fokus på norsk og samfunnsfag. Vi tror også
denne elevgruppa tjener på å være i et mindre miljø hvor et positivt og inkluderende
menneskesyn/elevsyn er tydelig. Også denne gruppen får tilbud av kystlaget om å lære
kystkultur, med roing, fisking, skjæring av filet og tilbereding av fangst. Dette er en
ypperlig måte å drive integrering og samtidig lære norsk og få en innføring i kystkultur og
sjølberging/matauke.
Rå er også lærebedrift: Det er velkjent at en del elever ikke får læreplass etter endt
skolegang. Særlig utfordrende er dette for elever som ikke går for full måloppnåelse
(lærekandidater), disse får et kompetansebevis, mens de øvrige kalles lærlinger, og får et
fagbrev. For å bøte på mangelen på læreplasser er Rå vgs. godkjent lærebedrift i flere
fag; Anleggsgartnerfaget, Barne- og ungdomsarbeiderfaget, Matfag, og IT. Dette lar seg
gjøre fordi skolen har fagfolk, fasiliteter, egne arenaer og gode kontakter i næringsliv og
nærmiljø, slik at elevene kan få den praksis og opplæring som skal til. I høst var
overgangen fra ungdomsskole til videregående på 100% i Kvæfjord, mye takket være Rå
vgs.
Skolen etablerer nå også samarbeid med Makerspace, som har til formål å fremme
skaperglede og entreprenørskap. Etableringen vil være kompatibel med alle skolens
programområder.
Skolen er vertskap for Norsk landbruksrådgivnig-Nordland, med gode faglige
ringvirkninger for RM, og Stamplantestasjonen for Nord- Norge som også er lokalisert til
skolen.
Sør- Troms Regionråd mener at det er viktig at Troms fylke velger å beholde de
gjenværende små skolene, deriblant Rå vgs. slik at elever som ønsker det kan velge å gå
på en mindre skole. Dette vil også være med å sørge for en helhetlig god skolestruktur i
Troms.

Med hilsen

Dag Sigurd Brustind
Leder

Sturla Bangstad
Daglig leder
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