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GJØViK: Felleskjøpet Agri
kom torsdag ettermiddag
med et tilbud for å få
avsluttet konflikten.

Tor arne brekne
tor.brekne@amedia.no

– Tilbudet er ikke i nærheten av å
innfri våre krav, svarer de ansattes forbund Negotia. Felleskjøpet tilbyr å sikre at de ansatte får

videreført blant annet gruppelivsforsikringer samt full lønn
under sykdom og foreldrepermisjon som i dag.
Til dette svarer Negotia følgende: – Vi synes det er positivt at
Felleskjøpet Agri ønsker å avslutte konflikten. Det ønsker vi også.
– Det tilbudet bedriften har
kommet med nå er imidlertid
ikke i nærheten av å innfri våre
krav. Tilbudet berører overhodet

ikke våre medlemmers opparbeidede vilkår når det gjelder
blant annet tillegg for sen arbeidstid, helligdagstillegg, vakttillegg og provisjonsavtaler.
– Det er bra at arbeidsgiver nå
tilbyr å videreføre full lønn under sykdom og gruppelivsforsikring. Dersom arbeidsgiver er villig til å sikre de øvrige rettighetene inn i NHO-systemet, er vi
innstilt på å finne en løsning.

■ Rådmannen vil ha utredet én stor ungdomsskole for hele Gjøvik – på M

– Modig å tørre å ten
GJØViK: Skole
kontoret i Gjøvik har
satt i gang utredning
på en stor ungdoms
skole som skal
erstatte Bjørnsveen,
Vardal og Kopperud
ungdomsskoler.

Henning gulbrandsen

henning.gulbrandsen@amedia.no

Det opplyser prosjektleder ved
skolekontoret i Gjøvik, Kjetil Ulset. Utredningen blir lagt fram
for politikerne i kommunestyret
26. september.
Parallelt med utredningen gjør
skolekontoret også en utredning
langs flere scenarier.
– Oppdraget om Mjøsstranda
er direkte initiert av rådmann
Magnus Mathisen. Det er modig
å tørre å tenke tanken for å få til
samfunnsutvikling, sier Ulset.

Flere utredninger
Ulset påpeker at det dreier seg
om to utredninger som ikke må
blandes sammen.
– Utredningen som blant annet handler om ungdomsskole
for elever i Sørbyen/Hunndalen/Vardal dreier seg om elever
som i dag hører til i Kopperud
krets og barneskolekretsene
som hører til Vardal ungdomsskole, som er Vindingstad,
Blomhaug og Grande. Denne
utredningen er initiert fra kommunestyret og omhandler følgende:
Struktur som i dag:
■ To små ungdomsskoler, en
i Sørbyen for Vindingstad og
Kopperud, og en for Blomhaug
og Grande.
■ En felles ungdomsskole for
de fire barneskolekretsene
Kopperud, Vindingstad, Blomhaug og Grande.

Ser på Mjøsstranda
Utredningen som handler om
ungdomsskole på Mjøsstranda/
Huntonstranda er initiert fra
rådmannen. Den er helt ny.
– Den handler om en felles
ungdomsskole for Gjøvik by.
Det betyr at den tar for seg alle
de tre ungdomsskolene vi har i
dag på Kopperud, Vardal og
Bjørnsveen. Det er ikke på noen
måte tenkt som en ungdomsskole i tillegg til det som er utre-

det i den politiker-initierte utredningen, men istedenfor.
Dette vil i så fall bli en stor ungdomsskole, sier Ulset.

Stor i norsk målestokk
– Dette vil bli en stor skole i
norsk målestokk med opp til
850 elever. Men dette tallet vil
synke med framskrevne fødselstall for Gjøvik ned mot 630 i
2031–2032. Hva som er klassifisert som en stor ungdomsskole
er en definisjonssak. Internasjonalt er en ungdomsskole på
630 elever, som den nye på
Raufoss er dimensjonert for,
ikke å regne som stor. Nasjonalt
i Norge er den imidlertid nok
innenfor det vil måtte kalle forholdsvis stor, sier Ulset.
Hamar har to ungdomsskoler. Vestre Toten bygger nå en
ungdomsskole dimensjonert
for 630 elever som ikke er klassifisert som en stor ungdomsskole. Elevtallene synker i hele
Gjøvik, men mest i Sørbyen.
Gjøvik ligger høyt kostnadsmessig pr. elev.
– I 2031–2032 vil elevtallet ved
en samlet ungdomsskole for
Vardal og Sørbyen være på 359
elever. Dette er å regne som en
liten ungdomsskole, sier Ulset.

nOrGeS StØrSte
■ Nyåpnede Rana ungdomsskole er ifølge NRK Norges

største, med 802 elever.

■ Elverum ungdomsskole har 649 elever.
■ Nordseter skole har 648 elever.
■ Hovseter skole har 642 elever.
■ Ris skole har 622 elever.
■ Dersom Gjøvik bygger en felles ungdomsskole med

plass til 850 elever, blir den etter alt å dømme en av
Norges største.

Stadig færre barn
Raufoss opererer med andre
boligpriser enn hva Gjøvik kan
skilte med. Det betyr noe om
utvikling av framtidig elevtall i
Gjøvik.
I Gjøvik er det en boligreserve på 600 tomter. Det betyr
med andre ord ikke at det kommer til å bo 600 barnefamilier i
området, ei heller at det blir
bygd 600 boenheter. Ulset
framhever at det bor nesten ingen barnefamilier på de nye boligprosjektene som Vikenstranda og Bjørnsveen.
– Befolkningspyramiden i
Gjøvik forteller oss at det er stadig færre kvinner i fertil alder
som føder stadig færre barn. Da
blir det færre elever i framtida
til tross for at det totale folketallet kan øke. Det betyr igjen at
for at elevtallet skal øke på sikt,
er Gjøvik avhengig av at potensielle barnefamilier flytter inn
til Gjøvik, og at de slår seg til
her. Og helst at de får flere barn
enn hva fødselstallene de siste
åra skulle tilsi, sier Ulset.

MJØSStranda: Gjøvik-rådmann Magnus Mathisen ser for seg en av Norges største ungdomsskoler i strandsonen.

