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Tirsdag 28. august 2012 
ble en høyst minnever-
dig dag i Nærøy. 

KOLVEREID: Det var stunden 
da den nye ungdomsskolen ble 
tatt i bruk. Like over klokka 09.00 
inntok de 235 elevene anlegget 

Så var stunden der...
NY HJEMMEBANE: Kontaktlærer Line Marit Ellingsen Flasnes syntes det samme som elevene i klasse 9C som er tildelt hjørneklasserommet i øvre etasje: – Dette tegner til å bli bra, og vi ser fram til å 
jobbe oss inn den nye hverdagen med et flunkende nytt skoleanlegg. 

som koster 101 millioner kroner 
å realisere.

– Veldig fint! Nå blir vi skikke-
lig motivert til å jobbe litt ekstra.

Det smilte en gjeng jenter og 
gutter på åttende trinn. 

Ingen av førsteårselevene har 
tidligere vært inne på anleg-
get som samler ungdom fra hele 

Nærøy i kommu-
nesenteret.

– Nesten over-
raskende bra har 
dagen forløpt. 
En av de mest 
positive observa-
sjonene har vært 
hvor stille og fre-
delig det har vært 
i bygget. Det til 
tross for at alle 
er på plass; i lag 
med en god del 
håndverkere og 

andre folk.
Det sier rektor Kirsti Sandnes 

Fjær. Fortsatt er det masse «løse 
tråder», og det vil det også være 
noen uker fram i tid.

Slike ting som dører som ikke 
vil åpne seg, lys som ikke kom-
mer på og varmeanlegg som må 
justeres. Videre stoler og innred-
ning som skal leveres drøyt ei uke 
fram i tid.

– Alt slikt vil vi forsøke å fange 
opp gjennom faste møter hver 
morgen i ei tid framover. Det 
vikigste er imidlertid at elevene 
er på plass, at de responderer po-
sitivt på den nye skolen vår – og 
ikke minst at de er motiverte for 
å gjøre en innsats for både seg 
selv og fellesskapet, sier rektor 
ved NUS.

ToM Lysø 971 74 704
tom.lyso@namdalsavisa.no

PLASSEN MIN: også for lærerne byr skolen på helt andre forhold. Her et ar-
beidsrom hvor Eirin K. Ramstad, siw Berg og Karl Jostein Aspmo smiler godt.

LEKKERT: Lærerrommet, for anledninga besatt med ren-
holdere, ettersom pedagogene var ute i klassene...

STILLE: selv om elevene i alle de ni 
klassene i går inntok nyskolen, var det 
minimalt med støy i anlegget.

REKTOR: også for rektor Kirsti sandnes 
Fjær ble det fra i går en ny tid - og en 
helt annen stil fra det gamle, slitte 
anlegget.


