FORLAT SELJESTADFJÆRA: Tidligere lærer ved Heggen videregående skole, John Tore Fossland, mener det er på
høy tid at fagforeningene ved Stangnes og Heggen videregående skoler blir lyttet til. FOTO: KNUT GODØ

Ny VGS i Harstad: –
Politikerne har malt seg
sjøl opp i et hjørne
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MENINGER: Det mest ubegripelige vedtaket som ble gjort av det forrige fylkesrådet
var avgjørelsen om å legge den nye videregående skolen i Sør Troms til
Seljestadfjæra i Harstad.
De to videregående skolene Stangnes og Heggen med tomter på henholdsvis 58 og
32 mål, ligger begge naturskjønt til nær store friområder og har begge mer en god
nok plass til en ny skole.
I stedet for å benytte en av disse tomtene valgte det forrige fylkesrådet, mot de
ansattes klare råd, å kjøpe ei ny tomt på knapt ti mål i Seljestadfjæra.
Den nye skolen er kostnadsberegnet til 1,5 milliarder kroner og ei tid da vi vet at vi
må over i en sirkulærøkonomi, er det påfallende at ikke gjenbruk og oppgradering av
eksisterende skolebygg har vært diskutert. Det meste av Stangnes vgs framstår som
en tidsmessig skole, med ei moderne verkstedfløy. Heggen vgs tegnet av Jan Inge
Hovig, er et stil-ikon som kan bevares og brukes ved siden av en ny skole.
Fra et klimaperspektiv er det nedslående at fylkeskommunen vil legge en ny skole på
ei fylling så nær et stigende havnivå med økende hyppighet av stormflo, når det

samme fylket sjøl eier to av de fineste skoletomtene i Harstad. Man skulle tro at
fylkeskommunen hadde et spesielt ansvar når det gjelder å gå foran og ta ansvar i
det grønne skiftet og den klimatilpasninga vi må i gjennom når det skal investeres i
et skolebygg for de neste 60 - 70 årene.
Forstudiene viser at en ny skole i Seljestadfjæra vil måtte bygges inntil syv etasjer og
med svært begrensede uteområder for elevene. Med ei så lita tomt blir skolen
følgelig lite funksjonell. Beliggenheten langt fra byens attraktive friområder gjør ikke
situasjonen bedre. I ei tid da vi vet at fysisk trening ute og bruk av natur i
undervisninga blir stadig viktigere også for elevenes psykiske helse, framstår
tomtevalget som intet mindre enn tragisk.
Slik som saken står nå har politikerne både på lokalt og fylkeskommunalt nivå malt
seg sjøl opp i et hjørne det kan være vanskelig å komme seg ut av. Problemene med
å få plass til idrettshallen som kommunen skal bekoste og som skal bygges i
tilknytning til skolen er ett problem. Hvem som skal betale for tilfredstillende
trafikkløsninger omkring skolen ett annet.
Det er nå på høy tid å lytte til samtlige fagforeninger ved Stangnes og Heggen
videregående skoler og forlate Seljestadfjæra!

Skrevet av tidligere lærer ved Heggen videregående skole, John Tore Fossland.

