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Innskjæringer rammer skolen
Arendal kommune kutter
for å få ned kostnader,
og det går også utover
skolene. Myra skole er
heldigvis ikke truet med
nedleggelse, men må
allikevel spare inn der de
kan.
Tekst/foto: Vanja Grut
Rektor Anna Hjeltnes roser FAU
for all hjelp og støtte skolen får
fra midler samlet inn av FAU.
- Kommunen har en anstrengt
økonomi, så vi har lite og rutte
med, forteller rektor Anna
Hjeltnes ved Myra skole.
Som alle andre skoler i Arendal,
må også Myra skole spare inn der
de kan.
– Det betyr at det kun er 1. – 4.
klasse som får engangslærebøker
hvor de kan skrive rett i bøkene,
mens fra 5. klasse må elevene
skrive over regnestykkene selv.
Datautstyr er også kostbart og
må hele tiden vedlikeholdes og
fornyes.
- Nå har vi datautstyr til 25 % av
elevene og det er greit nok. Vi
kunne sikkert drømt om nettbrett
til alle, men det er ikke aktuelt,
forteller Anna.
Støtte fra FAU
Takket være støtte fra FAU har
skolen i år ikke behøvd å kutte

ned på arrangerte turer og en del
utstyr.
– Støtte fra FAU har ført til at vi
kunne leie inn buss til diverse
turer, blant annet skidag for 5. – 7.

Rektor
Anna
Hjeltnes
ved Myra
skole
takker FAU
for god
økonomisk
støtte til
skolen.

klasse i vinter, forteller Anna.
– Vi har også fått støtte til innkjøp
av musikkanlegg, legger Anna til.
FAU arrangerer både 17. maiarrangementet på skolen, og i det

På grunn av rekordmange førsteklassinger i år, lages det nå et nytt grupperom bakerst i hallen på Myra
skole.
siste også skolekonserten hver vår. På den måten
samles det inn penger som skolen kan søke om til
det de trenger men som de kommunale budsjettene
ikke dekker.
Flytting av skolegrensen
Kommunen har vedtatt at skolegrensen skal flyttes,
dermed sokner blant annet ikke lengre barna i
Heidalen til Myra skole, men til Stinta.
– Det er nærhetsprinsippet som teller, og ser man på
veien er det kortere til Stinta enn til Myra, forklarer
Anna.
Dermed var det tre førsteklassinger fra Heidalen som
egentlig skulle begynne på Stinta skole i år. Men de
har alle søkt seg til Myra skole, og fått plass. Dette
til tross for at det er rekordmange førsteklassinger på
Myra skole i år, hele 54 barn.
- Endringen av skolegrensen betyr derfor kun at
Heidalenbarna ikke lengre har rett på skoleskyss,
forklarer Anne.
Rekordmange førsteklassinger
Siden det er hele 54 barn som starter i førsteklasse til
høsten, vil de bli delt opp i tre grupper.
- Men vi vil fremdeles være en to-parallellskole,

poengterer Anna.
- Vi trenger nye pulter til alle førsteklassingene. Det
er en utfordring i disse tider, sier Anna.
Ny skolestruktur
- Vi vet ennå ikke hva som skjer med skolestrukturen
i Arendal, forklarer Anna, siden skolestrukturen ennå
ikke er endelig vedtatt i bystyret.
- Men det har vært et ønske om å beholde Myra
skole som en to-parallellskole, forklarer Anna,
samtidig som hun legger til at det er laget planer for
utbygging av skolen dersom det blir nødvendig. Men
det vil jo også koste penger.
Hva bestemmer politikerne?
Så da gjenstår det å se hva politikerne i Arendal
bestemmer seg for når det gjelder skolestruktur.
Myraområdet er i stadig utvikling og det kommer
flere og flere nye boligområder.
Det er også planlagt bygging innover mot
Heidalsplatået, og gangvei over til Heidalen. Når
gangveien kommer er det kanskje kortere for barna i
Heidalen å gå til Myra skole? Tenkte politikerne på
dette når de vedtok at barna i Heidalen skulle sokne
til Stinta skole?

Oppgradering av Myra sykkelgård

Sykkelgården i Myra ble åpnet i
2006 og det er et populært tilbud for
barnefamilier i hele Arendalsområdet.
Det er Statens vegvesen som er ansvarlig for
sykkelgården, og de planlegger nå å oppgradere

sykkelbanen med ny asfalt, ny trafikkløsning og
diverse andre forbedringer.
Arbeidet vil foregå i løpet av sommerferien, og
Vegvesenet vil arrangere en åpen dag med ulike
aktiviteter i september.

Forkjørsvei gjennom Myra

I løpet av påska kom det opp skilt om forkjørsvei i Myra. Det vil si at hele Myraveien fra rundkjøringa ved
Harebakken til rundkjøringa ved Frolandsveien nå er forkjørsvei, og du trenger ikke lenger vike for trafikk
som kommer fra småveiene.

Rusken
Tirsdag 14. mai kl. 17.00
Myra skole

MUIL arrangerer også i år Ruskenaksjon i området rundt
skolen/grendehuset.
Ta med raker og feiekoster og gjør en innsats for at vi
skal få et fint uteområde til 17. mai!

Det blir gratis grillmat til alle som er med!

NM i bordtennis i Sør Amfi

MUILs og Lias bordtennisgrupper
arrangerte 1. – 3. mars NM i
bordtennis i Sør Amfi.

Stor aktivitet på banen i Sør Amfi under NM i
bordtennis lørdag 2. mars.

Til sammen 150 deltakere deltok i arrangementet og
tilbakemeldingene fra andre klubber og spillere var
gode.
– Vi antar derfor at vi gjorde en god jobb med

stevnet, skriver MUILs bordtennisgruppe på sin
hjemmeside.
MUIL fikk som ventet ikke de helt store resultatene i
årets bordtennis-NM.

Har du betalt MUIL-kontingenten for 2013?
Det er fremdeles mange som ikke har
betalt MUIL-kontingenten for 2013.
Giro ble trykket i siste nummer av
Budstikka.

Hva koster det?

Husk at dersom du har barn som spiller fotball,
skal du betale både MUIL-kontingenten og
spillerlisensen. Giro for spillerlisensen deles ut på
treninger.

NB! Husk å oppgi navn og fødselsår

For at forsikringen under aktivitetene skal gjelde, er
det veldig viktig at kontingenten og spilleravgiften
betales.

Familie kr. 250,Voksen kr. 150,Barn/ungdom u. 18 år kr. 100,-

Betal til:
Myra Ungdoms og Idrettslag
v/ Aslak Blågestad
Midtstølveien 35
4848 Arendal
Kontonr.: 2801.04.25370

Åpen hall på fredager?
Styret i MUIL har diskutert
muligheten for å opprette
et åpen hall-tilbud for
7. – 10. klassinger
i Grendehuset på
fredagskvelder.

Tanken er at Myraungdommen skal
ha et sted å tilbringe fredagskvelden
på i nærområdet. Da kan de drive med
sportslige aktiviteter i hallen, eller
andre aktiviteter i peisestua.
Vi ønsker å starte dette opp fra høsten
av. Ungdommen kan selv bestemme
litt hva de ønsker å gjøre.
Avhenger av foreldre
For at det skal være mulig er vi
derimot avhengig av at det er voksne
til stede på huset, og vi trenger derfor
å lodde stemningen blant foreldrene
til ungdommen i denne aldersgruppen
om de er villige til å være tilstede
noen fredager i løpet av året.
For å vise interesse, send en melding
til Aslak Blågestad på e-post: aslak.
blaagestad@nov.com eller på telefon:
905 31 112.

Barneidretten har startet igjen!
Alle barn på 3 - 6 år er hjertelig velkomne. Vi møtes onsdag fra 17.00 til 18.00 på Myra
Grendehus.
Her leker vi og koser oss sammen i gymsalen med ballspill, hopping, klatring,
matter og andre morsomme leker.
Vi følger skoleruten, og tar sommerferie
samtidig med skolen. Etter hvert som
sommeren nærmer seg tar vi også i bruk
sykkelbanen. Vi avslutter sesongen med
grilling og kos.

Avsender:

Myra ungdoms- og idrettslag
v/ Aslak Blågestad
Midtstølveien 35
4848 Arendal

Fotballsesongen er i gang

Fotballsesongen er i gang med både cuper og seriespill. Myra har stilt med lag
både i Benditcup og i Granecupen. Treningstider finnes på www.muil.no og
terminlista på kamper utover våren og høsten finnes på hjemmesidene til
Agder fotballkrets: www.fotball.no/agder.

Søndagsdansen
17. mai dans
Myra Grendehus
kl. 20.00-23.00

Hauglis orkester spiller variert dansemusikk.
Gode pauser med kaffi, kaker og allsang.
Arg: Myra UIL/leikarringen

