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Oddvar Nøstdal har sendt et
brev til Vågan kommune der
han ber om at skolen forsikrer
instrumentene som er med i
prosjektet «Korps i skolen». 

Tredjeklassingene skal starte
å spille med korpsinstrumenter,
og side disse instrumentene

oppbevares på skolen og kun
skal brukes på skolen ber Nøst-
dal om at det er skolene selv
som tar forsikringskostnadene
for instrumentene. 

Forsikring av korpsinstrumenter

17 elever, lærere
og rektor dro på 
skoletur til 
Skrova fyr. 
Mette Bolsøy
red@lofotposten.no

Tirsdag 17. september dro
Skrova barne- og ung-
domsskole på overnattings-
tur til Saltværsøya fyrsta-
sjon, også kalt Skrova fyr.
På tross av den umiddel-
bare nærheten til Skrova
var det mange som aldri
hadde vært ute på fyret før.

Dermed ble det en opple-

velsesrik tur for både store
og små i nydelig høstvær. 

Rektor Mona Sjåvik for-
teller at skolen har tradisjon
for en årlig utflukt i nærom-
rådet etter skolestart. 

Kystverket lånte denne
gangen villig ut bygning-
ene til skolen. Rednings-
skøyta hadde i forbindelse
med omvisning for ungene
i båten anledning til å svip-
pe de 17 elevene ut til fyret.
Dermed lå alt an til en lære-
rik utflukt spekket med lo-
kalhistorie og spenning.

Stor takk til Kystverket,
Redningsskøyta og Jan Ei-
nar Olsen som gjorde tu-
ren mulig.

Stormbull legger til landingsplassen, og trygge hen-

der hjelper små og store i land. 

Redningsskøyta nærmer seg Saltværsøya, med mange spente ele-

ver og lærere om bord.

Spente småtrinnselever like
før de skal opp i fyrtårnet.

Alle foto: Mette Bolsøy

Endelig oppe.

Bålkos

Oppslag: ’Det
oppkreves en
avgift kr. 3,00 av
hver som benyt-
ter seg av tilla-
telsen, skole-
barn i følge med
lærer, kr.1,50
pr.barn. Fyrbe-
tjeningen påser
at avgiften blir
betalt. 2/3 av av-
giften tilfaller
fyrbetjeningen
for omvisning-
en og 1/3 til
REDNINGSSEL-
SKAPET.

Det er trangt å
bevege seg
siste biten
oppe i tårnet. 


