
Velkommen til Herøy skole`s bursdagsfest 

Når vi jubilere er hele bygda hedersgjest 

En 50-åring som både er kunnskapsrik og sprek 

Med fokus på utvikling og lek 

 

I august 1968 var alt sammen klart 

Ungdommen fra Herøy skulle samles til skolestart 

Alle ungdommer i Norge skulle ha ni års skolegang 

Faglig fokus, litt praktisk og sang 

Og selv om det nok var litt rart for de 

Som hverken hadde råd eller ti(d) 

Til norsk eller matte eller uansett bok 

Arbeidslivet venta, de var mer enn nok klok 

Så var det ingen vei tilbake, det viktigste var 

At alle den samme kunnskapen har 

Retten til utdanning skulle være lik  

Ikke bare et tilbud til de som var rik. 

Og selv om nok veien har vært litt kronglete og lang 

Kan vi vel si at de var kloke den gang 

For skolen har vel aldri vært viktigere enn i dag 

Med fokus på utdanning og skolejag 

Kan vi være bautaen, mangfold og kultur vi vil dyrke 

Og det tror vi er vår styrke 

At vi skaper en arena for der kunnskap og gode holdninger får gro 

Jobbe sammen, utvikle oss og lære å ro 

Sette livsmestring på timeplanen, være til stede 

På oppturer, nedturer, latter og glede 

Slik håper vi at ungdommene våre blir robuste og sterke 

Og kan takle livet i glede eller om det går litt på tverke. 

 

 



Mange prosjekter har vi jobba med 

Det er mye som er forandra siden kursplan 1,2 og 3 

Planer for skolen har kommet og gått 

Noe har vært bra, noe feilslått 

Men det som er viktig å fokusere på 

Er at målet var det samme da som nå 

Ei skole for alle, ei plattform så trygg 

At den tåler et utvidet kunnskapsbygg 

 

Mye er forandret på skolen vår 

Sjelden ser vi elever som skolerett står 

Da klokka klang er ukjent for mange 

Og sjelden tar vi fram Mads Berg`s skolesange(r) 

Men revy, skoletur til Polen og bli-med-dans 

Har også en veldig relevans 

Når det gjelder dannelse, samarbeid og toleranse 

Kan det kanskje være lurt å danse 

Vi ser ofte nok en verden som ordner opp 

Med krig og vold, det er vi som må si stopp. 

 

Ei stund så det ut som elevtallet skulle bli 

Lågt, men så plutselig 

Fikk vi tilflytting til Herøy fra mange land 

Nå ser vi elever fra ulike kulturer hand i hand 

Dette har styrka kommunen vår 

Ei flerkulturell skole der mangfoldet rår. 

 

MOT til å leve, til å bry seg, til å si NEI 

Lære hverandre å alltid si hei 

Inkludere og se hverandre, være den du er 

Viktige verdier som alle må lær. 



Vi er takknemlige for å ha MOT på skolen vår 

Når flagget blir heist alle forstår 

At det er ei eller anna klasse 

Som med Motske holdninger og lærer masse. 

 

Til slutt: En stor takk til Herøy kommune, fordi 

De bruker både penger og tid 

Til å satse på skole, på kvalitet og bygg 

Sammen skal vi jobbe for ei god og trygg  

Kunnskapsrik og utviklende grunnskole 

Der : «Det du vil kan du få til» som parole. 

Til alle dere som gjennom 50 år 

Som har vært elev, lærer eller foresatt ved skolen vår 

Gratulerer med dagen, et høyt HURRA 

For at de neste 50 år blir like bra 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


