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Giske 30.10.2019      

Vedr. forslag/alternativ om nedleggelse av Giske Skule fra skoleåret 2020/2021 

I rådmannens forslag til «Handlings- og økonomiplan for Giske kommune 2020-2023 med 

forpliktende plan 2020» er det fremmet forslag/alternativ om, i praksis, nedleggelse av Giske Skule, 

som et ledd i kostnadsreduksjoner i kommunen1. Giske Idrettslag er sterkt imot et slikt 

forslag/alternativ og mener at de økonomiske besparelsene ikke vil kunne forsvares sett opp mot 

langsiktige, negative samfunnsøkonomiske virkninger for både nærmiljøet og kommunen som helhet.  

 

Giske Idrettslag er et lite, men aktivt og dugnadsbasert idrettslag. Vårt nedslagsfelt er øya Giske, og vi 

legger til rette for aktiviteter som skal skape positivt engasjement, fysisk fostring, samhold og 

tilhørighet for de personene som sokner til vårt idrettslag og nærmiljøet for øvrig. De siste årene har 

idrettslaget hatt en svært positiv utvikling, både innenfor aktivitetsnivå, men også på tilførselen av 

nye medlemmer. Flere av de nye medlemmene har kommet til på grunn av tilflytning av 

barnefamilier til øya, personer som i utgangspunktet heller ikke har hatt et tidligere og/eller 

familiært forhold til øya. Idrettslaget har tilbud innen allaktivitet, volleyball og fotball i aldersspennet 

4 år og oppover.  

 

Giske Skule er en bærebjelke og absolutt nødvendighet for all aktivitet som utøves i idrettslaget. På 

flere områder er det etablert et godt samarbeid mellom idrettslaget og skolen, blant annet innenfor 

anleggskapasitet, felles aktiviteter og et felles fokus og prosjekt knyttet til Fair Play. Etablering av 

kunstgressbane i tilknytning til skolen var et prosjekt mellom skolen, kommunen, idrettslaget og 

frivillige. De siste årene har idrettslaget lagt ned betydelige egne midler (kontanter og egeninnsats), 

med verdi på flere hundre tusen kroner, for å ferdigstille dette området i henhold til plan. Området 

er svært viktig både knyttet til idrettslagets eget bruk, men også basert på hvordan dette området 

benyttes i løpet av en skolehverdag. Vi ser med bekymring på at den innsatsen som idrettslaget, 

sammen med andre, har lagt ned for å få på plass et slikt positivt nærmiljøtiltak, skal miste sin effekt 

ved at en pilar i vårt nærmeste lokalsamfunn vil kunne forsvinne. 

 
1 Med henvisning til «Giske kommune – Handlings- og økonomiplan 2020-2023» punkt 4.3 og 4.4, samt med 
henvisning til vedlegget «Valgte driftstiltak», blant annet tiltakspunktene 077, 079 og 044  
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For å kunne drifte idrettslaget, og herigjennom kunne tilby aktiviteter til barn og unge, er vi avhengig 

av vår medlemsmasse. I medlemsmasse definerer vi både aktive og frivillige, som alle er med på å 

gjøre en stor dugnadsinnsats for laget. Ved en nedleggelse av Giske Skule frykter vi et prekært 

bortfall av vår største rekrutteringsbase. Ved geografisk flytting av medlemsmassen til en annen 

skolekrets antar vi, med stor sannsynlighet, at det vil være naturlig for mange, som nå er en viktig del 

av Giske Idrettslag, å velge andre idrettslag/klubber pga. skoletilhørighet, klassevenner mv. Innen 

relativt kort tid mener vi derfor at en nedleggelse av Giske Skule vil kunne medføre også en potensiell 

fare for avvikling av idrettslaget, om ikke annet en betydelig svekkelse i vårt aktivitetstilbud. 

Koblingen mot skolen for å arbeide for å sette søkelys på Fair Play og holdningsskapende arbeid vil 

også bli vanskeligere. Det blir med andre ord utfordrende for idrettslaget å utøve den 

samfunnsmessige funksjonen lag og foreninger er ment å ha i kommuner og lokalsamfunn.  

 

En nedleggelse av Giske Skule vil kunne ha betydning for aktivitetsnivået som nå er etablert også for 

barn og unge på Godøya. Pr. i dag finnes det flere samarbeidslag på aldersbestemt nivå mellom 

Godøy Idrettslag og Giske Idrettslag. Flere barn har et reelt og interessebasert aktivitetstilbud kun på 

grunn av dette samarbeidet. På sikt er det naturlig å se for seg at en nedleggelse av skolen også vil 

kunne få negative ringvirkninger på dette samarbeidet, da samarbeidsforhold mellom disse lagene 

ikke lenger er det mest hensiktsmessige gitt skolestrukturen.  

 

Samspillet mellom skolen og idrettslaget, som har blitt etablert og fungert godt over mange år, må 

ikke få lov til å forsvinne bort gjennom et valg av alternativet om nedleggelse av Giske Skule (flytting 

av elever til Valderøy barneskole). Vi i styret i idrettslaget mener en slik beslutning vil medføre en 

forringelse av det samholdet som er skapt på øya Giske, og vil også bety at man i mindre grad vil ha 

et godt nærmiljø som i fellesskap kan adressere og arbeide sammen for å håndtere både store og 

små utfordringer. Det er viktig for en tilflytningsøy som Giske å ha et totaltilbud til barn og unge som 

spenner seg fra barnehageår, skole- og SFO-år, og knytningen mot idrett- og friluftsaktiviteter i 

nærmiljøet.  

 

Giske kommune skal være historisk og fremtidsrettet – å gjøre Giske Skule til historie er i vår mening 

ikke fremtidsrettet.  

 

Styret i Giske Idrettslag er av den bestemte oppfattelse at de negative samfunnsøkonomiske 

virkningene er betydelig større enn de økonomiske besparelsene ved en nedleggelse av Giske Skule. 

Vi oppfordrer derfor sterkt politikerne i Giske kommune om ikke å vedta et budsjett hvor en slik 

løsning er valgt som tiltak!  

 

 

Med hilsen 

 

Styret i Giske Idrettslag  

 

 


