
Referat fra medlemsmøte/åpent møte i Gjeving Vel den 10/11-11 

 

Tema: For å få balanse i kommunens budsjett for 2012, foreslås det å legge ned Gjeving Skole, og 

overføre elevene til Dypvåg. Gjeving vel har derfor invitert til åpent møte for å høre meninger fra alle 

berørte og engasjerte, som grunnlag for en uttalelse Gjeving vel vil sende til kommunenes 

høringsnotat.  

Møtet holdes på Gjeving grendehus, og nærmere 40 personer møtte fram.  De fleste fra Gjeving, men 

Lyngør var representert, og noen kommunestyrepolitikere.  Representanter fra kommunens 

administrasjon var også invitert til møtet, men de ønsket ikke å komme fordi saken ikke er behandlet 

ennå.  De ber oss imidlertid komme med innspill til saken. Budsjettet legges ut til høring den 15. 

november, og frist for uttalelser er 18. november. 

Thomas ønsker velkommen, og informerer først kort om at faktura på brøyting er litt forsinket på 

grunn av saken mellom velet og skatt sør angående spørsmålet om moms på ”brøytekontingenten”.  

Denne saken er ennå ikke avklart, men fakturaer kommer snart, så følg med…og betal i tide. 

Videre innledes temaet med en felles uttalelse fra hver av gruppene Gjeving Vel, Lyngør Vel, Knatten 

barnehage og FAU ved Gjeving skole.  

Gjeving vel mener: Gjeving skole var oppe i samme situasjon for 2 år siden (2009), og noen av Gjeving 

Vel sine uttalelser fra den gang er aktuelle nå også, som for eksempel; 

 At vi stiller spørsmål ved regnestykket, og reell innsparing ved et slikt tiltak.   

 At det blir lengre skoleveg for barna.  

 At det kan føre til mindre tilflytting til bygda. 

Samtidig ønsker vi nå å se saken fra barnas perspektiv med tanke på læringsmiljø, pedagogisk tilbud, 

sosialt miljø osv. 

 Gjeving Vel ønsker å gå inn for å beholde skolen, men ser at saken har flere sider. 

 

Lyngør vel mener: Skolen på Lyngør bidro til mye i lokalsamfunnet, og det ble en dramatisk endring 

på Lyngør etter at skolen der ble lagt ned; 

 Flere barnefamilier flytta. 

 Aktiviteter som for eksempel til jul og 17. mai tok slutt. 

 Lyngør vel støtter 100% opp om Gjeving skole, og de henstiller Gjeving til å gjøre det samme. 

 

Knatten barnehage mener: Barnehagen er full, og har pr i dag ventelister. 

 Barnehagens foreldre er, etter en spørrerunde, delt i synet på om Gjeving skole bør bestå. 

 



FAU ved Gjeving skole mener:   

 Uttrykker et sterkt ønske om, og gir full tilslutning til, å beholde Gjeving skole. 

 Foreslår en kystskole på Gjeving. 

 Endre skolekretsgrensene. 

 Skolen har bra beliggenhet. 

 Gjeving er i god utvikling. 

 

Etter en kort pause med kringle og kaffe, åpnes møtet for innspill og diskusjon. Saken ses av de 

frammøtte fra stort sett disse perspektivene: - fra barna og familien sin side, - fra Gjeving og Lyngør 

som samfunn sin side, og fra en økonomisk/politisk vinkling. Følgende kommer fram som viktige 

poenger i saken: 

 

Argumenter i forhold til barna og familiene: 

 Det gir livskvalitet for hele familien å ha skole i nærmiljøet. 

 Det har vært flere skoledebatter på kort tid. Forutsigbarhet etterlyses. 

 Det er for langt for elevene fra Lyngør å reise til Dypvåg. 

 Frykt for at et ja til å flytte våre elever til Dypvåg nå, kan oppfattes som et ja til å flytte 

barneskolen til Tvedestrand i neste omgang.  

 Positivt med større sosialt og pedagogisk faglig miljø, sett med både voksne og barns øyne. 

 Hvis det pedagogiske tilbudet er avgjørende, så ”faller” Dypvåg skole også. 

 Det ville vært bedre å beholde skolen på Gjeving framfor Dypvåg, men skolen her er for liten. 

 Tryggere skoleveg og omgivelser for barna på Gjeving skole. 

 

Sett fra samfunnene Gjeving og Lyngør sin side: 

 Skolen er viktig for å hindre fraflytting. 

 Løfte blikket, og tenke et robust og framtidsrettet samfunn. En stabil skoleenhet uten 

gjentagende skoledebatter. 

 Én samlende skole for kommunens østre del, bør ligge på Gjeving. 

 Endre skolekretsgrensene. Det hevdes at på tross av et slikt tiltak, vil både Gjeving og Dypvåg 

skoler være for små. 

 Gjeving er et mer totalt samfunn med kvaliteter Dypvåg ikke har; butikk, flere ulike næringer, 

arbeidsplasser og skole. Derfor bør Gjeving være satsingsområde. 

 Gjeving har store muligheter for vekst i befolkning og for utvidelse av skolebygget.  

 Etterlyser en langsiktig plan for vekst og investering, framfor planer om nedlegging. 

 Legge ned Dypvåg skole, og styrke østregionen med en flott skole/kystskole på Gjeving. Dette 

kan trekke flere innbyggere, og dermed flere inntekter til kommunen. 

 



De økonomiske og politiske argumentene: 

 Det påpekes at nedleggelse av skoler ikke var et tema under kommunevalget i høst. 

 Evaluering av besparelse fra tidligere skolenedleggelser etterlyses. Svaret er at man tror, men 

ikke er sikker på, at penger er spart ved nedleggelse av skolene på Angelstad og Laget. 

 Dagens skolestruktur kan trolig ikke beholdes på sikt, fordi kommunen stadig får flere 

utgifter pga økte lovpålagte tiltak og forpliktelser. 

 Har ansvar for kommunens politikk og økonomi, og må levere et budsjett i balanse. 

 For å øke inntektene foreslås eiendomsskatt, men det er alle partier mot. 

 Ber kommunen komme med bedre forslag til innsparing. 

 Underlig og utilbørlig å foreslå nedleggelse av skoler i forbindlese med en budsjettprosess, og 

med så dårlig tid. Temaet bør ha en bredere diskusjon, over lengre tid, med grundig 

vurdering av ulike forslag til løsning.  Ser at det kan være behov for det. 

 Å legge ned skolen er varig, mens tiltaket redder et års budsjett. 

 

Gjeving vel sin intensjon etter dette møtet er å gjenspeile Gjeving og Lyngør sine argumenter i et 

innspill til kommunens forslag. Majoriteten ser ut til å ønske: 

 Å bevare Gjeving skole. 

 Å poengtere vekstpotensialet på Gjeving, både i miljøet, og i forhold til skolebygning og 

adkomst.  

 Å styrke østregionen som en livskraftig del av kommunen, med en eller to? skoler. 

 En videre utredning av spørsmålet, fordi det er uheldig at en så omfattende og inngripende 

endring skjer for fort.  

 

Lyngør ønsker kopi av Gjeving vel sin uttalelse, med tanke på supplering eller bifall til en eventuell 

felles uttalelse. De ønsker også tilsendt dette referat, og det sendes på E-post til Betty Ann 

Brodersen. 

Møtet avsluttes, og Thomas takker for godt engasjement. 

 

 

Gjeving den 12/11 2011 

Grete Jensen                                                                                                                                                              

Sekretær 

 

 

 


