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Namn på den nye samanslåtte skolen i Ålesund
Fylkeskommunedirektøren si innstilling:
I samband med samanslåinga av Fagerlia vgs og Ålesund vgs blir namnet på den
nye skolen Aalesund vidaregåande skole. Endringa trer i kraft ved oppstart av
skoleåret 2021-22.
Bakgrunn
I fylkestinget sak T-86/19 vart det gjort vedtak om at «det blir sett i gang ein
prosess med sikte på ei administrativ samanslåing av Ålesund vgs og Fagerlia vgs».
Samanslåinga har vore organisert som eit prosjekt med tre delprosjekt. Den nye
leiinga er no på plass, og samanslåinga blir iverksett 1.8.21 i tråd med
fylkestingsvedtaket.
Den nye skolen blir den største i Møre og Romsdal med om lag 1400 elevar (ca.
1600 dei to første åra) og eit breitt samansett utdanningstilbod med ulike
studieførebuande tilbod og fem yrkesfaglege studieprogram. Dette blir ein av dei
største skolane i landet, og skolen vil bli ein viktig aktør innanfor
kompetansebygging i regionen vår. Den nye skolen vil inntil vidare bruke fleire
lokalitetar, pr. i dag betyr det Fagerlia, Latinskolen og Volsdalsberga i tillegg til
maritime fag på NMK2. På sikt er det eit mål å samle det meste av opplæringa på
Fagerlia.
I prosjektfasen har det midlertidige namnet vore Fagerlia-Ålesund vgs. Namnet på
den nye skolen har ikkje vore ein del av prosjektet sitt mandat. Vi viser også til sak
UDK-9/21 der namnet på Fræna vgs vart endra til Hustadvika vgs med
grunngjeving i at det er tradisjon for at vidaregåande skolar i Møre og Romsdal har
namn etter kommunen dei ligg i.
Vurdering
Både Fagerlia og Ålesund vgs er skolar med ei lang historie og ei sterk merkevare.
Skolenamn heng tett saman med identitet, og det seier noko om historie, kven ein
er og kvar organisasjonen høyrer til. Valet av namn blir difor viktig når ein skal
markere at dette er ein ny skole, og det blir eit viktig symbol i bygginga av ein ny
organisasjon med felles kultur som begge skolane skal kjenne at dei høyrer til i.
Begge skolane har sterk identitet knytt til dagens namn. Det er difor eit viktig val
om ein skal vidareføre eitt av namna eller kome fram til eit heilt nytt namn som
markerer starten på ei ny felles historie. Dersom ein skal velje eit nytt namn er det

viktig at det gir assosiasjonar som bygger opp under det den nye skolen ønsker å
vere.
Det er tradisjon for at dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal har namn etter
kommunen dei ligg i. Der det er fleire skolar i same kommune har ein av skolane
namn som er knytt til kommunenamnet. Det er som det også vart vist til i sak
UDK-9/21 berre Gjermundnes vidaregåande skole i Vestnes kommune som skil seg
ut på nokon måte i dette biletet, men det er en skole med større nedslagsfelt enn
berre sin eigen kommune, sidan den har eit regionalt ansvar for
landbruksutdanninga.
Den naturlege konsekvensen av å vidareføre denne tradisjonen vil vere at namnet
på den nye skolen blir Ålesund vgs. Ved å bruke skrivemåten Aalesund vgs
markerer ein både at dette er ein ny skole og samstundes at skolen har lange
tradisjonar. Dei to skolane som no vert slått saman har røter til Aalesund Høyere
Allmennskole, Ålesund Gymnas (som var namnet på Fagerlia dei første åra),
Ålesund handelsskole, Ålesund handelsgymnas, Ålesund Maskinistskole, Ålesund
sjømannsskole, Ålesund Navigasjonsskole, Ålesund maritime skole og Ålesund
Husmorskole. Alle desse trådane vert no samla i den nye skolen.
Eit argument for å bruke Ålesundsnamnet kan også vere at det elles vil legge til
rette for at private aktørar kan ta over dette namnet. Merkevaren Ålesund er sterk,
også nasjonalt, og det vil vere av verdi å bevare dette namnet på ein av dei
offentlege vidaregåande skolane i byen og kommunen Ålesund.
Dersom ein ser på vidaregåande skolar på landsbasis, så står også tradisjonen med
namn etter by, kommune eller geografisk stad klart sterkast. I dei største byane
har skolane gjerne namn etter området dei ligg i. Det er altså ikkje skolar som
heiter Oslo vgs, Bergen vgs eller Trondheim vgs, men t.d. Blindern vgs, Åsane vgs
og Byåsen vgs.
Fleire skolar rundt om i landet er også oppkalla etter lokale personar som har
utmerka seg på ulike område, t.d. Amalie Skram vgs og Nordahl Grieg vgs i
Bergen, Olav Duun vgs i Namsos og Edvard Munch vgs i Oslo. Fylkestinget i
Trøndelag vedtok t.d. i april i år å kalle den nye vidaregåande skolen på Falkenborg
i Trondheim opp etter Cissi Klein, som 13 år gamal vart arrestert av norsk politi i
klasserommet fordi ho var jøde.
Ålesund har heilt sikkert også historiske personar som kan vere aktuelle å heidre på
ein slik måte. Dersom ein skal velje å kalle opp skolen etter ein historisk person frå
området, bør ein ha ein prosess på skolen der tilsette og elevar blir involverte i å
kome med namneforslag, grunngjeving og innstilling. Dette kan vere eit godt felles
prosjekt for dei to skolane som skal bli til ein, og kan føre til gode diskusjonar rundt
identitet og merkevarebygging. Ulempene med å velje eit slikt alternativ er at ein
må bruke meir tid etter at skolane formelt er slått saman. Namn kan vere viktig å
lande tidleg for å kunne ha fokus på bygginga av organisasjonen og innhaldet i
skolen og profileringa av den, og det vil ikkje vere realistisk å kome i mål med eit
slikt prosjekt i tida som står att fram til datoen for samanslåinga.
Det har til no ikkje vore brei involvering i prosessen med val av namn, men den
nye leiargruppa har gitt innspel til saka. Her fekk vi oppmodingar om å gjerne vere
utradisjonelle og markere den nye starten skikkeleg, gjennom å gi skolen namn
etter ein historisk person frå byen. Grunngjevinga var at ein då kan bygge ein ny
identitet til organisasjonen og kven dei ønsker å vere, og at dette kan vere positivt

for kulturbygginga. Men det vart også sagt at dette har vore tema tidlegare, og at
det kanskje ikkje er heilt opplagte og udiskutable namn som er aktuelle å bruke.
Dersom ein i tråd med fylkeskommunens tradisjon vel å kalle den nye skolen opp
etter kommunen og byen er innspela eintydige på at ein bør velje skrivemåten
Aalesund vgs, då dette vil markere at det er ein ny skole med ei lang og stolt
historie.
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