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For mange elever i Myra
Den store
boligbyggingen i Myra
de siste tiårene har
ført til at elevtallet ved
Myra skole vokser
mye. Stadig større
førsteklassekull byr på
plassmangel ved Myra
skole, og kommunen
kan ikke lengre love
plass til alle elevene
fra Myra på Stinta
ungdomsskole.

Dette bekymrer både foreldre,
elever, rektor og FAU. Derfor
inviterte FAU ved Myra skole
skoleadministrasjonen i Arendal
kommune til et foreldremøte for å
svare på spørsmål om hva kommunen
tenker rundt dette, og hvilke planer
de har for å løse voksesmertene
Myraelevene nå opplever.
Større og større førsteklassekull
På møtet innledet først Vanja Grut,
som også sitter i FAU, om at Myra
skole stadig får flere elever på
førstetrinn, og at rommene som
førsteklassingene har er for små.
Høsten førsteklassekull kan bli
mellom 45-50 elever, og de to
klasserommene de bruker er beregnet
på 32 elever. Myra skole har nå 250
elever, og med den tilflyttingen og
nybyggingen som skjer i Myra, kan
vi oppleve at elevtallet kan bli 350
innen 2020. På kort sikt trenger
vi minst to nye klasserom, nye
garderober og ekstra plass til SFO.

www.muil.no

Mange foreldre møtte opp på foreldremøte 17. februar om plassproblemene ved Myra
og Stinta ungdomsskole på grunn av økte elevkull i Myra.

For mange for Stinta ungdomsskole - Det er riktig at det har vært en jevn
Deretter innledet Anne Moland
økning i elever ved Myra skole som
Johannessen om hvordan 7.
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klasseelevene ennå ikke har fått vite
som har vært i Myra fra 2000 – 2010.
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skole. Derfor foreslo også rådmannen
Dette vil i årene som kommer bli et
i fjorårets budsjett å bevilge midler
enda større problem, siden kullene
til å gjøre Myra skole klar for en full
fra Myra skole vokser fra år til år.
to-parallell skole, og da må det gjøres
grep, fortalte Nergaard.
Ingen dramatisk økning i Myra
Øystein Nergaard jobber ved
Politikerne bestemmer
oppvekstkontoret i Arendal
- Det er imidlertid politikerne som
kommune, og kom for å svare på
bestemmer hva som skal bevilges av
spørsmål fra foreldrene.
Artikkelen fortsetter på neste side:

midler, og foreløpig har politikerne
prioritert andre områder som Stuenes
og Roligheten skole.
- Mens vi venter, tror vi at det er
mulig å gjøre grep i dagens bygg ved
å utnytte skolebygningen på en best
mulig måte for elevene. Det er plass,
men kanskje kan førsteklasse være et
annet sted i bygget?, spurte Nergaard.
Ungdomsskolen haster
Det som haster mest er derimot å
se på ungdomstrinnet, og dette har
også administrasjonen spilt inn til
politikerne at de må se på. Det er
nødvendig å styrke fagmiljøene og
sikre forutsigbarheten til elevene.
– Arendal vest og sentrum er i
stor vekst. Både Myra og Nedenes
vokser, og det er mangel på kapasitet
i ungdomskolen, fortalte Nergaard.

tidligere.
- Men hvis jeg skal gjette, ser det
lyst ut for Myralevene i år, men jeg
kan ikke love at ingen vil måtte gå et
annet sted, sa Nergaard.

- Siden vi så i høst at det kunne
bli en utfordring å få plass til alle
Myra- og Strømmenelevene på
Stinta ungdomsskole, ble det sendt
ut et varsel om at det var fare for
at ikke alle fikk plass på Stinta, sa
Nergaard. Fordi privatskolene har
opptak i mars, kan ikke kommunen
si med sikkerhet hvor de ferske
ungdomskoleelevene får plass

Maks fire år
Nergaard medga at dette vil bli et
voksende problem i årene framover,
og han kunne ikke gi noe godt svar
på hvordan dette skal løses i årene
framover.
- Vi har varslet politikerne om at de
har maks fire år på seg, og da må vi
enten utvide en ungdomsskole eller
bygge en ny, fortalte han.

Øystein Nergaard presenterer kommunens tall på forventede elever til Myra
skole per årskull.

Hva mener partiene?

Hvem må ut?
Å bygge en ny ungdomsskole
i Myra er absolutt et alternativ,
men ingen nær framtidsløsning,
så i mellomtiden må en se om
midlertidige løsninger ved å måtte gå
på andre ungdomsskoler enn der de
hører hjemme.
- Om det er Strømmenelever som må
flyttes til Asdal, eller om Myraelever
må flyttes til Moltemyr eller
Birkenlund hvor det er bedre plass,
det vet vi ikke.
- Den aller største utfordringen er
økonomien. Politikerne har vedtatt en
stor ny skole på Tromøya, og Stuenes
er også stor, avsluttet Nergaard.
FAU ønsker innspill
FAU-leder Cathrine Haugen var
fornøyd med møtet og lover at FAU
skal jobbe mot politikerne for å sikre
Myrabarna forutsigbarhet for hvilken
ungdomsskole de vil komme til.
- Det er veldig bra at foreldrene er
engasjerte i denne saken, og vi i FAU
tar gjerne mot innspill på hvordan
vi ønsker å løse denne situasjonen,
både på kort og på lang sikt, avslutter
Cathrine.

Myra budstikke har sendt to spørsmål om skolestrukturen i
Myra til ledelsen i alle de politiske partiene i Arendal.
1. Har ditt parti planer om å følge kommuneadministrasjonens forslag om å bevilge midler til å utvide
Myra skole til å bli en full 2-parallell skole, og i tilfelle når kan dette forventes å skje?
2. Vil ditt parti jobbe for en ny ungdomsskolestruktur som sikrer forutsigbarhet når det gjelder
hvilken ungdomsskole elevene ved Myra skole får plass på, og når tenker dere i tilfelle at det kan skje?
Leder i Arendal
Arbeiderparti Karl
Mork:
1. Ja. For Arendal
Arbeiderparti er det viktig med
en skole med god kvalitet. Vi
går til valg på en desentralisert
barneskolestruktur med fokus
på de ulike lokalsamfunnene i
kommunen. Vi ønsker en langsiktig
skoleplan som gir en forutsigbar
skolestruktur sett i sammenheng med

utviklingen av
boligområdene
og derfor
ønsker vi å
videreutvikle
alle nærskolene
i hele
kommunen.
Arendal
Arbeiderparti
ønsker å satse
videre på områdene knyttet til Myra.
Dette arbeidet må startes så snart som
overhode mulig.

2. Ja. Arendal Arbeiderparti har vært
klar på at Arendal kommune må se
på ungdomsskolestrukturen fremfor
småtrinnet når det gjelder endringer.
Her er kommunen på etterskudd, så
dette arbeidet må også påbegynnes
så snart som mulig. Vi kan ikke som
kommune leve med at foreldrene,
lærerne og ikke minst elevene
opplever usikkerhet knyttet til sin
skolehverdag. Arendal Arbeiderparti
ønsker en trygg og forutsigbar
skoleplan for framtiden.

Terje Eikin,
førstekandidat
Arendal KrF

Fremskrittspartiets
varaordfører Anders
Kylland:
- Vi er ikke ferdig
med vårt program for neste periode
ennå, men jeg kan prøve å svare på
spørsmålene utfra hvilke tanker jeg
har, sier varaordfører Anders Kylland
fra Fremskrittspartiet.
1. Vi har ingen planer om å
programfeste utvidelse av Myra
skole, men dersom det kommer
innstilling fra administrasjonen på
at skolen trenger å utvides, kommer
vi ikke til å motsette oss dette. Vi
ønsker ikke å lage
store barneskoler, men
utvidelser til riktig
størrelse er viktig, sier
Kylland.
2. Når det gjelder ny
ungdomsskolestruktur
mener vi det er viktig med
forutsigbarhet for elevene fra
Myra, og i programmet vi skal
vedta kommer vi til å innstille på
å endre ungdomsskolestrukturen
i Arendal. Det er behov for en ny
ungdomsskole, også for å frigjøre
plass på barneskoler som allerede
har plassmangel. Hvor en eventuell
ny skole skal bygges, ønsker vi
å få innspill på, sier Kylland og
poengterer at FrP gjerne vil ha
innspill fra FAU i Myra om hva
som er best for elevene fra Myra.
– Et alternativ kan være å legge en
ny ungdomsskole til Myra, legger
Kylland til.
Peder Syrdalen,
gruppeleder i
Høyre:
Vi har ikke diskutert denne
utfordringen i
Høyre ennå og
har derfor ikke
konkludert. Vi
skal ta den opp
og meddele
vår konklusjon
etter en grundig
runde.

1. KrF vil følge
kommune administrasjonens
anbefaling om å bygge ut Myra skole
til en full to-parallell
skole. Prognosene
viser at dette må
gjøres i løpet av tre
år.
2. Som dere
nevner er det
kapasitetsproblemer
på Stinta ungdomsskole, KrF har
nedfelt i sitt program
at vi ønsker å se på
skolestrukturen på
ungdomstrinnet. En
forutsigbar skolestruktur
for ungdomstrinnet
bør landes i løpet av
2016. Her må vi se
på flere muligheter i forhold til
hvor elevene fra Myra skal gå på
ungdomsskole i fremtiden, men et
spennende alternativ er å se på en ny
ungdomsskole som liggende en plass
i trekanten lyskrysset, Torsbudalen,
Harebakken.
Pål Koren Pedersen
gruppeleder for
Venstre:

parallell skole

1. Ja, jeg/vi mener
at Myra bør bli to-

2. Å se på ungdomsskolestrukturen
har vært Venstres ønske i lengre tid.
Både i forhold til dagens situasjon
med plassmangel, i forhold til å
skape enda bedre
pedagogiske
forutsetninger, mer
forutsigbarhet og i
forhold til behovet
for å se på strukturen
i seg selv, mener jeg
strukturspørsmålet
må opp i kommende periode. Hvis
Venstre kommer i posisjon til det, ser
jeg ikke noen grunn til at dette ikke
kan komme opp tidlig i perioden.

Det kan være naturlig å tenke at
elever fra Strømmen bør gå til Asdal,
men dette vil være avhengig av hvor
omfattende en eventuell flytting av
skolegrenser blir.
Jeg vil dog understreke at Venstre
ikke er ferdig med sitt programarbeid
og at svarene over derfor må gis med
det forbeholdet. Av samme grunn
er det vanskelig å være mer konkret
uten at det blir helt uforpliktende.
Videre vil vi også avvente eventuell
saksutredning før vi kan konkludere
nærmere.
Rune Sævre,
Sosialistisk
venstreparti
Vi har diskutert og
avklart deres spørsmål om Myra
skole.
Det er gode
beregninger fra
administrasjonen
som vi har stor
tillit til og vil
følge deres
anbefalinger.
Det er riktignok
nødvendig å ta
forbehold om en
gjennomgang av dette i budsjettet.
Men slik vårt SV-budsjettforslag
var for 2015 har vi overskudd og
prioriterer skole!
Integrering og det flerkulturelle ved
Myra skole gjør at vi mener skolen
må styrkes mot en to-klasse-løsning.
Det som er av tilbud med bl.a idrettog fritidsaktiviteter på Myra og
utbyggingsplanene som er i denne
delen av kommunen gjør det enda
viktigere å sikre et godt skoletilbud.
Dette vil SV følge opp i en helhetlig
politikk på og rundt skolen.
Ungdomsskolestruktur mener vi er
mer styrt av det pedagogiske mer
enn dette med nærhet og nærmiljø
som er viktig for de lavere trinnene.
Ellers har vi stor tillit til Øystein i
vurderingene om ungdomstrinnene.
Senterpartiet har ikke svart på
henvendelsen fra Myra budstikke.

Populær skiskole
Til tross for litt dårlige vinterforhold
har det vært full fart i skigruppa denne
vinteren. Hver onsdag har det vært
trening med over 30 ivrige barn.
Treningene foregår enten ved skolen eller i skiløypa
som er laget rundt skøytebanen. 21. januar var det
nydelige forhold ved skolen, og bildet viser full fart i
skileikanlegget.
15. februar arrangerte skigruppa Telenorkarusell
ved skolen. På grunn av lite snø ble det kun løyper
rundt på sykkelbanen der de under skolealder gikk
en runde og de over gikk to runder. Hele 68 barn
deltok og koste seg med velfortjent servering fra
miljøgruppas grill etter endt løp.
Ellers har skigruppa og løypelaget utbedret en
del partier i skiløypa fra skolen inn til Tveiten.
Dessverre har ikke disse utbedringene kommet helt
til sin rett i år, men bare vent til den snørike vinteren
vi får i 2016.

På kretslaget i fotball
Håvard Myren Øia (14) fra Myra, som
nå spiller fotball for Grane, er tatt
ut på kretslaget i fotball og trener
nå en gang i uka med kretslaget i
Kristiansand.

Gi grasrotandelen
til MUIL

Grasrotandelen er en ordning fra
Norsk Tipping, hvor du som registrert
spiller kan velge ett lag eller én
forening som du ønsker å støtte – din
grasrotmottaker. Vi oppfordrer deg til
å velge MUIL som din grasrotmottaker
når du spiller favorittspillene dine.
Når du f.eks spiller Lotto, Tipping eller Joker, kan du
samtidig gi noe mer til det laget eller den foreningen
du selv ønsker å støtte. Ved spill hos Norsk Tipping
vil 5 % av innsatsen gå direkte til ditt lag eller
forening (gjelder ikke Extra eller Flax).
Grasrotandelen går ikke ut over innsatsen eller
premien din, du blir ikke belastet, men det fører kun
at mer av overskuddet som fra før av går til idrettslag
og foreninger, går direkte til klubben du velger.
For å knytte deg til Grasrotandelen trenger du et
spillekort, som du kan få hos kommisjonær eller
på www.norsk-tipping.no. Du kan velge følgende
måter å gjøre det på:

Håvard spilte i Myra fra han gikk i 1.klasse til og
med 7. klasse. Da gikk flere spillere over til Grane
fordi MUIL hadde for få spillere til å spille G-13
fotball på stor bane. Håvard har sammen med
sin bror vært ivrige spillere og har trent mye på
egenhånd på kunstgressbanen.
Det er ikke tilfeldig at Håvard har nådd
kretslaget som rommer bare de aller beste
spillerne i sin årsklasse i Aust- og Vest-Agder
tilsammen. Treningen på kretslaget foregår en gang
i uka på gamle Start stadion i Kristiansand, og det
er et veldig høyt nivå i gruppen på kretslaget. Første
kretskampen for sesongen var mot Buskerud krets,
og den vant de med 3-2.
- Vi i Myra fotball er stolte over at han har kommet
så langt og ønsker også å gratulere Jan Børøsund,
treneren fra Håvards lag i Myra, sier Bård Brekke
som er leder for MUILs fotballgruppe. Det har vært
flere spillere som har utmerket seg og stadig utvikler
seg som spillere i Grane. MUIL gratulerer Håvard
med plassen og ønsker ham lykke til på kretslaget,
avslutter Bård.

1. Hos kommisjonær: Ta med deg strekkoden
og ditt spillekort til en av Norsk Tippings
mange kommisjonærer.
2. SMS: Send GRASROTANDELEN
975644979 til 2020 (tjenesten er gratis)

3. Internett: www.grasrotandelen.no eller www.
norsk.tipping.no
4. Norsk Tipping mobilspill.

Myrsnipepris til vaktmester
Styret i MUIL tildelte
på årsmøtet Myrsnipeprisen til Magnus
Puntervold for hans
trofaste jobb som
vaktmester på den
veldig populære
sykkelbanen.

Prisen er i år en Hjellekniv og ble
delt ut på MUIL sitt årsmøte 3.
mars.
- Det er en stor ære å få prisen.
Jeg ble veldig overrasket, men
veldig glad, sa Puntervold da han
mottok prisen under årsmøtet.
– Jeg har satt veldig pris på å ha
denne jobben, sykkelbanen er mye
besøkt og de aller fleste skryter
av sykkelbanetilbudet som MUIL
er delaktig i å tilby, avsluttet
Puntervold etter at han fikk
Magnus Puntervold fikk Myrsnipeprisen for sin trofaste jobb som vaktmester
blomster fra MUIL-leder Aslak
på sykkelbanen i flere år. Her får han prisen av MUIL-leder Aslak Blågestad
Blågestad og nestleder Vanja
og nesteleder Vanja Bruvoll.
Bruvoll.

Nytt styre i
MUIL valgt på
årsmøtet:
Leder: Aslak Blågestad
Nestleder: Vanja Bruvoll
Kasserer: Bente Andersen
Sekretær: Marianne Eide
Anleggsleder: Petter Furseth
Leder trimgruppa: Odd Rune Olsen
Leder skigruppa: Aslak Blågestad
Leder bordtennis: Kenneth Sjøholt
Leder fotball: Bård Brekke
Leder leikarring: Mange Blågestad
Leder miljøgruppa: Heidi Øyrås
Leder sykkel: Glenn Hanssen
Leder innebandy: Eirik Jacobsen
Web/IT: Rune Øia
Redaktør Budstikka: Vanja Grut

Populær barneidrett

Barneidretten i MUIL samler barn i barnehagealder i gymsalen
på Grendehuset hver onsdag fra 17.00 til 18.00. Det har vært så
mange 30 barn på barneidretten.
Det er masse lek og moro, både inne i gymsalen og ute når forholdene ligger til rette for det. Barneidretten måtte som mange
andre brukere av gymsalen utvise kreativitet mens salen var
stengt på grunn av reparasjon av gulvet.
Nå er gulvet i orden og alle aktivitetene går sin gang.

Skøyte-NM på hjemmebane i Myra
Siste helgen før jul
ble NM allround på
skøyter arrangert
på kunstisbanen i
Myra, og Myraguttene
Simen Spieler-Nilsen
og Magnus Myhren
Kristensen tok flere
topplasseringer under
mesterskapet.

Det var Håvard Bøkko og
Ida Njåtun som stakk av med
norgesmestertittelen i allround,
mens samboerparet Simen
Spieler-Nilsen og Hege Bøkko
fikk tredjeplass sammenlagt.
De vant også hver sine
enkeltdistanser på 500 meter.
Sisteårs juniorløper, Magnus
Myhren Kristensen tok sølv på
1500 meter og en delt bronse
på 500 meter. Magnus har vært
juniornorgesmester
i allround tre år
på rad og bor
og trener nå i
Nederland.
Landslagstrener
fra Myra
Og som om det
ikke er nok Myratilknytning i
norgestoppen på
skøyter, så har
landslagstrener og
tidligere Dølemoløper, Sondre
Skarli bosatt seg
i Myra. Skarli har fått en stor del
av æren for at Norge har fått en
kraftig opptur internasjonalt på
skøyter denne sesongen.
Skøytemiljø i Myra
Arendal skøiteklub domineres av
mange Myraløpere og to av de

Hege Bøkko og Simen SpielerNilsen (over) fikk begge bronse i
NM-allround sammenlagt.
Magnus Myhren Kristensen (til
venstre) fikk sølv på 1500 meter, en
veldig sterk juniorprestasjon.

yngste løperne fikk anledning til
å intervjue norgesmester Håvard
Bøkko for Myra budstikke.
Tage Grut-Johnsens intervju
med Håvard
Bøkko:
Hva heter du?
Håvard Bøkko.
Hvor lenge
har du gått på
skøyter? I 23
år, siden jeg
var fire år.
Hva synes
du om og
barne- og
rekruttmiljøet
i Norge?
Ganske bra,
men det kan
bli bedre. Det
er for mange på langrenn som
egentlig burde gått på skøyter!
Beskriv deg selv med tre ord:
Seriøs, treningsvillig og kanskje
morsom?
Martin G. Røyslands intervju
med Håvard Bøkko:

Hva heter du? Håvard Bøkko.
Hva er gøy med å gå på skøyter?
Det går fort og så er det veldig
gøy når en vinner.
Hvorfor startet du på skøyter? Det
var fordi det var veldig mange
andre som gikk på skøyter der jeg
er oppvokst, det var det som var
det kule liksom. Alle gjorde det.
Hva er persen din på 100 meter?
9.86.
Hva er målet ditt for sesongen?
Målet mitt er å ta medalje i VM.

Martin og Tage utstyrt med kamera
og pressekort, klare til å intervjue
Norgesmester Håvard Bøkko.

Avsender:

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

Trenere på Ajax-tur
Denne gjengen på ni
personer reiser på
trenerutviklingskurs
til storklubben Ajax
i den nederlandske
hovedstaden
Amsterdam.
Dette er en fjær i hatten for
arbeidet trenerne har gjort de siste
årene. Sportsplanen er sentral i
arbeidet og vi vektlegger både det
sosiale med turen og muligheten
til å studere på innsiden det
arbeidet Ajax gjør på sitt
ungdomsakademi.
Vi får se spillere i alle
årsklasser fra 6 år og oppover til
ungdomsfotballen, vi blir kjent
med filosofi og arbeidsmåter,
visjoner og ideer.
Vi vil i løpet av helgen overvære
treninger og kamper og bli
guidet rundt av tidligere kjente
fotballspillere. Nok å nevne
Bergkamp, Zlatan Ibrahimovic og
Marco Van Basten over spillere

Trenerne fra venstre bakfra er: Stian Hansen, Tom Øystein Ekra, Tore
Digernes, Ole Kristian Narten Jensen og Rune Øia. Venstre forfra er: Preben
Jacobsen, Kenneth Johansen, Trond Reidar Einarsen og Bård Brekke

som har startet i sine karrierer på
akademiet til Ajax.
Det blir også kamp på søndagen
der nede mellom Ajax og Den
Haag!

Sportsplanen blir holdt av de to
trenerne i midten og er et sentralt
verktøy i utviklingen av fotballen
i Myra.

Ungdomsklubben søker etter voksenledere
Ungdomsklubben er
et tilbud MUIL har får
Myraungdom fra 6. – 10.
klasse hver siste fredag i
måneden fra kl 19 til 21.30
på Grendehuset.
Tilbudet vi har nå startet
opp i september 2013 og vi
ønsker å videreføre dette.

Men vi trenger noen nye
voksenledere for å kunne
opprettholde tilbudet. Det
bør være noen som har
barn som ønsker å benytte
seg av tilbudet, slik at det
blir en aktivitet en kan gjøre
sammen. I tillegg vil det
være en gylden anledning
til å bli enda bedre kjent

med vennekretsen til
ungdommene.
Interesserte kan henvende
seg til MUIL-leder Aslak
Blågestad på
tlf: 90 53 11 12, eller e-post:
aslak.blagestad@gmail.com

