Vi skal jo
kose oss
litt også!


Lørdag 18. august 2012

Namsos–Trondheim via Værnes

Fra Namsos kl. 05:30 (man.-fre.) 09:30 (alle dager)
og 15:30 (alle dager unntatt lørdag) 18:30 (søndager)

Side 9

RUTEOPPLYSNING:

TrønderBilene as, tlf. 47 91 30 00
AtB.no og 177

Løssalg kr 20

BONDELEDER
ADVARER

OVERTAR SOM
ROCKE-SJEF

TOPPSKYTTER
BERGET æren

Dag Arvid Totland, leder i
Lierne bondelag, advarer
mot at kapitalsterke personer
får overta store landbrukseiendommer i kommunen.
Han stiller spørsmål ved om
konsesjonsloven bare blir en
vits.
Side 4

Mandag konstitueres Martin
Hågensen som daglig leder
i Rock City. Dagens leder av
Opplevelsessenteret skal
fungere i stillinga til det blir
permanent ansettelse.
– Det blir en fin utfordring,
sier han.
Side 4

Hans Bakken slo til med tredjeplass under stang-skytinga
på Landsskytterstevnet. – En
særdeles fin opptur for min
del, sier den hardtsatsende
skytteren fra Skage, som også
reddet Namdalens ære på
stevnet.
Side 12-13

For en skole!

101 millioner kroner. Det er prislappen på den nye
ungdomsskolen i Nærøy. Det har blitt litt av et
anlegg. Rektor Kirsti Sandnes Fjær og ass. rektor Per

Aldersgrense: 18 år
Dørene åpner: 20.00

Gansmo ser fram til å ta imot 234 elever og 35 ansatte. Det har de god grunn til. NA har fått være med på
en entusiastisk rundtur i nyskolen.
Side 15-16-17

BCG & OLE IVARS

Sjøsiden Rock City,
lørdag 18. august

BILLETTER: Telekiosken 478 23 030 Namsos Storsenter Billettservice 815 33 133, www.billettservice.no pris: 350,- eks avgift
www.namdalsavisa.no

Sentralbord 74 21 21 00
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SØRVENDT: I den lune kroken mot sør er det etablert amfi og to faste scener. Her der ledelsen for
seg mye kos og aktiviter når vær og forhold ligger til rette for det.

OVERLYS: Store glassflater mot vest, samt ditto
åpning mot himmelen, bidrar til at lyset kan
flomme fritt inn i anlegget. I hjertet av skolen er
det åpning tre etasjer ned og plenty med areal
til elever, ansatte og besøkende til å vrimle og
oppholde seg på.

NY VERDEN: Lys, lamper, volum og flotte flater.
Arealet rundt kantina gir bud om nye tider...

Forventning.
Glede!
Og en passe dans
på roser?
Kolvereid: Hun er slett ingen gammel

dame, rektor Kirsti Sandnes Fjær, men hun
kvitrer og tripper nesten som en forventningsfull ungjente når hun skal vise rundt
på nyskolen til tenåringene i Nærøy.
Og assisterende rektor, Per Gansmo, er
like opprømt og glad på vegne av de 235
elevene og staben på 35 som nå tar i bruk
den nye skolestua.

MAT SKAL BLI: Også skolekjøkkenet, på grunnplanet med åpning mot sør og amfiet, er moderne og godt utformet. Det med tanke på form
og funksjon, og i tilknytning til dette er det også
diverse rom for formings- og sløydaktiviteter.

Derfor gjør duoen også gjerne en liten
svingom i «kulturkjelleren». Skjønt kjeller og kjeller; som ellers i anlegget over
tre plan er det tre ord som synes å gjelde:
Kvalitet, kvalitet og kvalitet.
Grønne vegger og flott parkett i den store danse/gymsalen. I direkte tilknytning er
det blant annet musikk- og øvingsrom og
et godt innredet lydstudio.
– Det er så bra: Fint, estetisk, gjennomtenkt planløsning, farger og materialer.
Ikke minst – det virker som hele anlegget
er godt bygget. Det er godt å komme inn
og oppholde seg her, smiler rektor Fjær.
Nye Nærøy ungdomsskole er ikke organisert som baseskole. Derimot har hvert av
de klassetrinnene, med tre paralleller i hver,

Det gode læremiljøet
kommer ikke av seg selv,
det må vi skape sammen.

En aNNEN DANS: Nye Nærøy ungdomsskole til 101 millioner kroner vil by både elever, lærere og øvrig stab på
i kulturkjelleren, med stor danse/gymsal og tilknyttede rom både for musikk og lydstudio...

sin egen inngang og avdeling i anlegget.
Tanken er at det skal være rimelig kompakte areal og behov for forflytning gjennom dagen. Ved inngangen blir det garderober med skap til hver enkelt elev. Etter at
skoene er tatt av, bærer det inn til lyse og
luftige klasserom.
Fjær og Gansmo guider i den orange
avdelinga i tredje etasje, hvor de tre niendklassene skal inn. Duoen viser stolt fram
en rekke grupperom og muligheter for å
flytte vegger. Videre påpekes lyddemping,
solforhold og plassering av diverse smarte
detaljer.

Blått for åttende – grønt i tiende...

Tilsvarende avdelinger får åttende og tiende klassetrinn, med henholdsvis blå og
grønn gjennomgående «kodefarge».
Sentralt i bygget, med gedigen utsikt
vestover mot Horvereidvatnet, Naklingfjellet og resten av verden, er det treetasjers
glasspanorama tilsknyttet ei stor trapp,
kantine på grunnplanet og minglearal. Og
ned fra skråstilte element i taket flommer

det ned enda mer lys. Farger og materialer
er tilpasset av arkitekter og folk med diverse spesialkompetanse.
Vi andre kan bare slå fast at det meste
synes fint og flott. Og iallfall en helt annen
verden enn det slitte nabobygget fra 1971,
som i over 40 år har huset ungdommen i
storkommunen.

Starter i gamle, går mot den nye

Ikke minst utendørs. Anlegget ute er allerede imponerende, blant annet med amfi
mot sola i sør og to tilhørende utescener.
Mot øst er det hovedinngang og et stort
torg som kranses av idrettshallen midt i
mot og gammelskolen like til høyre. Der
skal blant annet det gamle bassenget fortsatt driftes. Til venstre ligger bygata, samtidig som nyskolen synes som en egen oase
i sentrum av Norges minste by...
– Starten på skoleåret blir imidlertid i
gammelskolen. Det blir en gradvis flytting
og tilpasning i det nye anlegget i ukene
som kommer, forteller rektor. Det innebærer montering av pulter, stoler, skap og
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å en helt ny tilsværelse. Rett og slett en helt annen dans enn hverdagen i det gamle anlegget fra tidlig 70-tall. Her koster rektor Kirsti S. Fjær og assisterende rektor Per Gansmo på seg en aldri så liten svingom

reoler. En god del nytt – samtidig som det
også blir gjenbruk på en del av materiellet
fra gammelskolen.
– En ting er alt det praktiske som skal på
plass. Noe helt annet blir det for elever, lærere og andre i staben å tilpasse seg det nye
anlegget. Mye blir veldig annerledes fra det
som vi hittil har vært vant til. Det betyr nye
rutiner, nye måter å gjøre ting på – og ikke
minst at vi alle må ta vare på hverandre og
den flotte nye skolen som fellesskapet og
politikerne i Nærøy har bestemt å prioritere oss med, sier de to i skoleledelsen.
Duoen mener det vil kreve positive bidrag fra alle hvis effekten av investeringen
skal bli som folket virkelig håper.
– Jeg forventer at alle bidrar til å ta
vare på nyskolen! Det smiler veteran Per
Gansmo – før han på ny kaster seg inn i
skoledansen med en iallfall like blid rektor.
Tom Lysø 971 74 704
tom.lyso@namdalsavisa.no

i

Dette er nye NUS
■■ PRIS: 101 millioner kroner, byggherre Nærøy
kommune.
■■ BYGGETID: Start desember 2010, sluttføring
august 2012.
■■ HOVEDENTRENØR: Stjern Entreprenør AS.
Lokale entreprenører i prosjektet: Paulsen
Maskin AS (grunnarbeid, samt egen entreprise
på utendørs anlegg/område) Engstad og Tharaldsen (varme/sanitær)
■■ AREAL : 3.800 kvadratmeter fordelt på tre
etasjer. Hovedinngang mot vest for gjester og
besøkende. Hvert av de tre klassetrinnene får
sin egen inngang og baseareal. Sentralt amfi
innvendig med trapp to etasjer ned til sentral
kantine/vrimleareal, med skolekjøkken til
venstre og «kulturkjeller» til høyre.
■■ ELEVER SKOLEÅRET 2012/13: 235 . Skolen er
planlagt for tre klassetrinn med tre paralleller
i hvert.
■■ ANSATTE/STAB: 35 personer

KLASSEROM: Hvert klassetrinn får sine faste klasserom med åpent innsyn gjennom store glassvegger fra det tilknyttede arealet. Også det litt uvant, men ledelsen mener at det vil fungere godt
etter nødvendig innkjøring.

