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 ■ Oppstart:
 ■ Gammelskole: 1970
 ■ Ny skole: 2012 
 ■ Rektor: Kirsti Sandnes Fjær
 ■ Klassetrinn: 8.-10.
 ■ Antall elever: 227
 ■ Antall lærere: 32

Nærøy ungdomsskole

LYST OG ROMSLIG: Fellesarealet på Nærøy ung        domsskole er en populær møteplass for elevene, som synes å være godt fornøyd med nybygget som sto ferdig i fjor høst.   FOtO: bjøRN tORe NeSS

Rektor Kirsti Sandnes Fjær 
ved nye Nærøy ungdoms-
skole er ikke i tvil: Skolen 
hennes er Norges fineste!
NÆRØY: Hun har kjempet for 
å få på plass ny ungdomsskole på 
Kolvereid i sju år. I fjor høst sto 
endelig det 3.500 kvadratmeter 
store bygget klart – bare et lite 
steinkast fra den gamle skolen.

– Dette er jo på mange måter 
en drøm som har gått i oppfyl-
lelse. Både elever og lærere her er 
utrolig godt fornøyd med resulta-
tet, fastslår Sandnes Fjær.

Mugg og maur
Rektoren ved Nærøy ungdoms-
skole mener det var på høy tid at 
undervisninga ble flyttet fra de 
tidligere lokalene.

– Den gamle skolen var over 40 
år gammel, og bar preg av det. I 
tillegg til at lokalene på langt nær 
var egnet til den undervisninga vi 
driver, bar bygget også preg av sli-
tasje og dårlig vedlikehold. Lek-
kasjer, mugg og jordmaur som 
fant vegen inn i bygget, er noe av 
det vi opplevde i det gamle byg-
get. Det var lite trivelig, forteller 
Kirsti Sandnes Fjær.

– Institusjonspreget borte
I nybygget, som ble satt opp i lø-
pet av halvannet års tid, er tilstan-
den en helt annen. Med moderne 
utseende og en mer praktisk til-
nærming, har elever, lærere og 

ledelse fått en helt ny hverdag på 
ny-skolen.

– Den største forskjellen er nok 
at «institusjonspreget» er borte, 
mener Sandnes Fjær, og utdyper:

– Her finner du ingen lange 
korridorer og innestengte rom. 
Alle trinnene har sine egen inn-
ganger og områder, men samtidig 
er selve romfølelsen veldig åpen. 
Vi har bevisst satt inn mye glass, 
i tillegg til flyttbare skillevegger.

Åpne løsninger til tross, lydni-
vået på den nye ungdomsskolen 
er langt lavere her enn på den 
gamle skolen.

– Det skyldes at både lettveg-
ger og glass er lydtette. Det første 
folk som besøker oss kommente-
rer, er som oftest at det er så stille 
her, sier Sandnes Fjær. 

– Vi har det råflott her
Rektorens store engasjement til 
tross, var ikke alle de ansatte ved 

Nærøy ungdomsskole i utgangs-
punktet enig i at et nytt skolebygg 
var løsninga. En av dem var assis-
terende rektor Per Gansmo. 

– Jeg mente vel at det hadde 
vært like greit å utbedre de opp-
rinnelige lokalene, sier han.

At det ble nybygg, er imidlertid 
Gansmo glad for den dag i dag. 

– Jeg må jo si at jeg synes vi har 
fått det råflott her. Løsningene 
er nøye gjennomtenkt, noe som 
igjen har mye å si for elevmiljøet. 
Alt er utrolig godt tilrettelagt, 
konkluderer han.

God dialog med arkitektene
Det er Trondheimsbaserte Rojo 
arkitekter som er hjernen bak det 
nye skolebygget til en prislapp på 
over 100 millioner kroner. Per 
Gansmo og Kirsti Sandnes Fjær 
er begge skjønt enige om at den 
gode dialogen arkitekttkontoret 
og skolen i mellom har vært av-

gjørende for resultatet.
– Vi har hatt et veldig tett og 

godt samarbeid gjennom hele 
prosessen. Vi føler at vi har blitt 
hørt, og at vi i stor grad har fått 
bidra i planlegginga. Dermed har 
vi også fått det akkurat som øn-
sker det. Det har vært viktig for 
oss, sier Sandnes Fjær.

Vil utnytte byggets potensial
Med et stort auditorium på plass, 
samt møteromsfasiliteter de fleste 
bare kan drømme om, kan de nye 
skolelokalene i langt større grad 
enn tidligere benyttes til møte-
virksomhet. 

Muligheten til utleie  utenfor 
skoletida er også til stede. Sand-
nes Fjær forteller at det nye byg-
get medfører nye muligheter også 
når det gjelder undervisning. 

– Vi har blant annet hatt ei 
satsing på realfag. I den sam-
menheng kommer du ikke langt 
med naturfagrom som har stått 
identisk siden oppstarten i 1970. 
Nå har vi fått på plass flotte og 
moderne laboratorium som inne-
holder alt som trengs av utstyr 
til gjennomføring av forsøk. Vi 
ønsker å gjøre naturfag litt mer 
spennende, og det tror jeg vi lyk-
kes med nå, sier hun.

– Nå som bygget på plass, 
handler det om å utnytte dets po-
tensial. Det er vi fast bestemt på 
at vi skal klare, fastslår rektoren.

LINe FOSSLAND BLOM 415 99 322
line.blom@namdalsavisa.no

– Vi har Norges flotteste skolebygg!

NYBYGG: Nye Nærøy ungdomsskole rommer hele 3.500 kvadratmeter.

  Se video  
på nett
namdalsavisa.no

skolefokus
TeMA: SKOLeBYGG

POPULÆR: Kantina på Nærøy ungdomsskole er populær blant elevene. Kantine-
medarbeider Astrid Fagernes kan tilby alt fra salater og baguetter til varmretter.

GRØNNSAKSSUPPE PÅ MENYEN: Niendeklassingene Julie Løvseth (fra venstre), 
Hafso Aburkar Ali, Gry Anita Bjørnli og Ida Ramstad trives i sitt nye skolekjøkken.

MODERNE: Rene linjer og spreke arger setter sitt preg på nye Nærøy ungdoms-
skole.

UTEMILJØ: Uteområdet ved skolen er godt brukt - både i skoletiden og på 
fritiden.

STILIGE KLASSEROM: Mye glass og lydtette                lettvegger gir et åpent, 
men rolig miljø i de forskjellige fløyene med          klasserom.
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Det er et privilegium å få 
drive skole i en ny, flott sko-
lebygning som vår! Vi har fått 
medvirke til å skape et flek-
sibelt skolebygg som gir rom 
for arbeid med læreplaner i 
alle fag, og som kan bidra til 
et godt læringsmiljø for elev-
ene i framtida. Vi er ekstra 
stolte over våre spesialrom 
som musikk-, kunst og hand-
verks- og realfagsavdeling, 
men vi kjenner også på krop-
pen at det er godt å fungere i 
lyse og trivelige lokaler inne, 
og i et flott uteområde. 

Samtidig har et nytt sko-
lebygg ingen verdi hvis vi 
ikke skaper et godt innhold. 
For oss på Nærøy ungdoms-
skole ligger forholdene til 
rette for det, vi har utrolig 
trivelige elever, engasjerte 
ansatte og vi arbeider for et 
godt samarbeid med foreldre 
og foresatte. Trivsel og læring 
går hånd i hånd, og vi legger 
stor vekt på å skape gode re-
lasjoner mellom elever og 
mellom elever og ansatte. 
Det er viktig for oss at alle på 
skolen står sammen i dette 
arbeidet. Hver dag starter 
vi med en kort spasertur i 
nærområdet, og sunn mat er 
tilgjengelig i kantina. Dette 
gjør oss opplagt og klare for 
arbeidsdagen. KULturUKA 
og realfagsuka ønsker vi å 
gjennomføre hvert år. Vi har 
lærerkrefter og lokaler som 
gjør det mulig.

Elevundersøkelsen viser at 
elevene våre trives på skolen, 
og det er grunnlaget for læ-
ringen som skal skje. Vi ser 
at grunnleggende ferdighe-
ter må på plass for å kunne 
lære i ALLE fag, og derfor 
blir oppfølgingen av elevens 
ferdigheter i lesing, skriving 
og regning stadig viktigere. 
I dette skoleåret har vi der-
for omorganisert både den 
ordinære tilpassede under-
visningen og spesialunder-
visningen. Sammen med 
systematisk bruk av ulike 
konkrete og digitale hjelpe-
midler, håper vi å bidra til å 
øke motivasjonen og lærin-
gen hos hver enkelt. Nøkke-
len til læring mener vi likevel 
ligger i samspillet mellom 
lærer, elev og heimen.

Nærøy  
ungdomsskole  
– rom for  
samspill og  
læring

REKTOR: Kirsti Sandnes 
Fjær.

DETTE mENER ElEvENE
magnus  
Rønningen 
(15), 10. klasse:
– Jeg synes 
den nye skolen 
er utrolig bra 
og trives godt 
her. Alt er 
nytt, og ting 
er mer ryddig 
og oversiktelig 
enn tidligere. 
det liker jeg. 
Det aller beste med skolen, er kantina. 
Den bruker jeg ofte. Utvalget der er 
kjempebra.

Emma  
Sørensen (15), 
10. klasse:
– Her har vi det 
både koseli-
gere og bedre 
enn på den 
gamle skolen. 
Jeg synes det 
er litt uvant 
at klassetrin-
nene er så 
pass skjermet 
fra hverandre, men vi har heldigvis 
et flott fellesareal der vi kan møtes i 
friminuttene. Også er kantina utrolig 
bra da, det er viktig å få med.

Ida Ramstad 
(14), 9. klasse:
– Jeg synes den 
er kjempefin, 
vi er utrolig 
heldige som 
får gå på en 
så flott skole. 
Med et eget 
trinnareal, får 
vi muligheten 
til å bli bedre 
kjent med hele 
trinnet, det synes jeg er bra. Også er 
det utrolig lyst og fint her da. Det nye 
musikkrommet og alt utstyret der er en 
av favorittene med skolen.

lars Jørgen 
Bjørgan (14), 
9. klasse:
– På den nye 
skolen er alt 
mer åpent 
enn tidligere, 
det liker jeg. 
Nybygget er jo 
utrolig fint da, 
jeg trives veldig 
godt her. Det er 
mer motive-
rende å stå opp om morgenen for og 
gå på skolen nå enn da vi holdt til i 
det gamle bygget, det er helt sikkert.

LYST OG ROMSLIG: Fellesarealet på Nærøy ung        domsskole er en populær møteplass for elevene, som synes å være godt fornøyd med nybygget som sto ferdig i fjor høst.   fOtO: bJørN tOre Ness

ÅPENT: Hvert trinn har sin egen fløy på nyskolen. Tiendeklassingene Julie 
Anett Hestø (til venstre) og Ingrid Johansen er godt fornøyd med den løsning.

– Vi har Norges flotteste skolebygg!

NATURFAG: Nærøy ungdomsskole har eget labrom som 
inneholder alt av nødvendig utstyr som skal til for å gjen-
nomføre forskjellige forsøk.

STILIGE KLASSEROM: mye glass og lydtette                lettvegger gir et åpent, 
men rolig miljø i de forskjellige fløyene med          klasserom.


