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Kjære sambygding!

Styret i Bryggja Skule AS ynskjer med dette å orientere folk og verksemder i bygda om
prosessen rundt- og arbeidet med skulen i bygda vår.
Sidan det vart endeleg klart i november 2017 at skulen på Bryggja vart nedlagd frå hausten 2018
har gode krefter vore i sving for å arbeide for at det skal vere skule på Bryggja også i framtida. Vi
alle forstår kor viktig ein skule er for eit samfunn som vårt. Skule og barnehage er ofte sjølve
livsnervane i ei bygd av denne storleik. Utan dette risikerer ein fråflytting og at
borne/ungdomsmiljø og andre aktivitetar, som ofte er knytt til barne/skulemiljøet, forvitrar. Med
ein skule kan ein rekne med at lokalsamfunnet blomstrar og at ein får tilflytting og vekst i
folketalet som resultat.
Bryggja vil dessutan binde saman og verte geografisk sentrert i den nye kommunen, Stad, som
er ein realitet frå 31.12.2019. Bygda er også i dag særs sentralt plassert som senter i ein
arbeidsregion som strekk seg utover kommunegrenser. Derfor ser vi på Bryggja som ein attraktiv
stad å vere busett, også i høve til avstand til ein rekkje arbeidsplassar. I ein slik samanheng vil
det såleis vere kritisk at det er tilgang på barnehage- og skuleplassar. Utan slike tilbod er det lite
truleg at ein kan vente seg tilflytting.
Bryggja Skule AS vart skipa i januar i år der Bryggja Utviklingslag, Bryggja Sanitetsforeining og
Bryggja Pensjonistlag stifta selskapet og såleis utgjer aksjonærane i selskapet i dag. I samband
med dette var fylgjande styre valt: Solveig Midtbø (styreleiar), Bjarte Tunold, Betty Hessevik,
Sverre Solibakke og Inge Midtbø.
Sidan stiftinga har styret arbeidd med å sikre vidare skule i bygda. I samband med dette vart det
søkt Utdanningsdirektoratet om løyve til Friskule (privatskule). Søknad var sendt innan fristen 1.
februar 2018. I same søknad bad ein om at løyve vart gjeve frå hausten 2018 (ordinær
handsamingstid er eitt år). Via avslag frå direktorat og klage fekk Bryggja Skule AS den 19. mars
d.å. fylgjande vedtak frå Det Kongelege Kunnskapsdepartement: Sitat:
«Vedtak
Utdanningsdirektoratets vedtak av 16. februar 2018 omgjøres. Det gis dispensasjon fra
ordinær søknadsfrist, slik at søknaden fra Bryggja Skule AS av 31. januar 2018 om
godkjenning etter friskoleloven § 2-1 annet ledd bokstav a) behandles for eventuell
oppstart høsten 2018.» Sitat slutt.

Etter styret si vurdering gjev dette vedtaket god grunn til å halde fram arbeidet mot friskule og
meiner at det er det einaste rette- og dessutan det tryggaste skulealternative for bygda, også på
lang sikt.
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Elles så framkjem det i media at Vågsøy kommune har vanskar med å kome fram til ei god
løysing for den kommunalt eigde skuleeigedomen på Bryggja. Bryggja Skule AS har ved fleire
høve vendt seg til Vågsøy kommune og tilbode seg å overta eigedomen og drifta der i ei eller
anna form. Fram til no har vi ikkje motteke noko svar på dette og Bryggja Skule AS har derfor
arbeidd med eit høgst realistisk alternativ til drift av skule: Bryggja Grendahus.
For å kunne halde fram arbeidet med skule fram til selskapet får tilført seg statlege midlar
(«elevpengar»), vonaleg seinast september, er det trong for å tilføre kapital til selskapet.
Eigarane/aksjonærane har fylgjeleg vedteke, i ekstraordinær generalforsamling, å gjennomføre ei
aksjekapitalutviding på opptil kr 900.000. Siktemålet er å hente inn minimum 500.000,- og då
hovudsakleg frå verksemder, lag og privatpersonar lokalt. Det vidare arbeidet er krevjande og ein
er på kort sikt nøydd til å investere i drift, bygg og inventar dersom ein skal lukkast med å ha
skule klar til oppstart hausten 2018.
Det er for å sikre vidare drift og trygge start av skule hausten 2018 at Bryggja Skule AS, ved
eigarar og styre, ber om di støtte og at du tek del i den vedtekne aksjekapitalutvidinga.
Aksjane som vert teikna, kan verte registrert i VPS (Verdipapirsentralen). Aksjane er
likeverdige med dei fyrste aksjane som vart teikna ved stiftinga. Om du ikkje har VPS
konto kan teikningsblanketten likevel nyttast og eigarskapen vil vere lovleg registrert i
AKSJEEIGARBOKA til Bryggja Skule AS. Dette registeret vil vere tilgjengeleg hjå
selskapet til ei kvar tid. I så fall er det berre å teikne aksjar og beløp UTAN å setje opp VPS
kontonummer, men namn, adresse og fødselsdato må fyllast ut i tillegg til beløp og tal på
aksjar.
Dersom du treng hjelp i samband med teikning, registrering eller ynskjer meir informasjon, er det
berre å ta kontakt med styret.
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