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Sak 1: Referat fra møte i ad hoc utvalget 18.04
Vedtak: Referatet godkjennes
Sak 2: Orientering om innbyggertorg på Borgen
Direktør for kultur og fritid, Ragnar Sand Fuglum orienterte om at det er fattet vedtak om å
inngå leieavtale om lokaler til innbyggertorg på Borgen nærsenter.
•
•
•

Det kommer en sak om om organisering av innbyggertorget rett over sommeren.
Aktuelle samarbeidspartnere inviteres til å delta i videre dialog.
Det fremmes sak i forbindelse med HP 2017 om midler til leie og innredning av
innbyggertorget.

Orienteringen tas til etterretning
Sak 3: Temaplan for lokalsamfunnsutvikling, Borgen.
Prosjektleder Gyrid Mangersnes orienterte om prosessen med utvikling av «veikart» for
videreutvikling av Borgenområdet. Arbeidet skal resultere i en temaplan for
lokalsamfunnsutvikling på Borgen.

Utvalget diskuterte- og kom med innspill til foreløpige målformuleringer.

Sak 4: Plan for videre arbeid
Avsluttende møte for Ad hoc utvalget (22.08.16 kl. 08.00 - 10.00) behandler
mulighetsstudien for ny skole på Borgen og en henvendelse fra Ingunn Klerck Helseth om
videre behandling av mulighetsstudien, samt sluttrapport for utvalget.
•
•
•

Temaplanen kommer til førstegangsbehandling i formannskapet 20.09.16 der
formannskapet innbys til å sende saken på høring.
Komitéene behandler saken i høringsperioden (oktobermøtene).
Saken sluttbehandles i formannskap og kommunestyret i november.

Sak 5: Møte med innbyggere fra Borgen
Bjørn Fagerli (leder, Hagaløkka FAU), Eva Kjeldsen (leder, Rønningen FAU), Khadar Elmi
(styreleder Warya idrettsklubb), Michael Riis Rasmussen (medskribent på dokumentet En
balansert elevsammensetning ved Hagaløkka skole, november 2014) Borgen vel skulle vært
tilstede, men ble forhindret.
Gruppen leverte et innspill til ad Hoc utvalget som her gjengis med hovedpunktene:
Gruppen ønsket å gjøre ad hoc utvalget oppmerksom på utviklingen knyttet til segregering
ved Hagaløkka skole. De er bekymret for at ikke elevsammensetningen reflekterer
befolkningssammensetningen på Borgen.
De ønsket:
-

Tall for hvor mange som søker seg bort
Tett samarbeid med politikerne og ad hoc komiteen om fremtidig skoleplanlegging i
kommunen.

Gruppen mener at boligstrategiens formulering om at «(…) i utformingen av
reguleringsplaner må tas hensyn til utfordringer knyttet til segregering(…)» ikke følges opp i
arealplanene.
De ønsket:
-

-

At det ikke bygges flere rimelige, små leiligheter i plansonene på Borgen, men flere store
rekkehus (min 130kvm).
At utfordringene på Borgen sees i sammenheng med arealplanlegging i Asker for øvrig.
At det tas særskilte hensyn for å fremme plansonene på Borgen som attraktive bo-områder,
og mener at det forutsetter klare mål og en helhetlig plan for å nå målene.
Samarbeid med ad hoc utvalget for sammen å utforme faktabaserte tiltak mot segregering i
området.

Status for Hagaløkka skole – presentasjon ved Lars Bjerke.
Det ble i møtet presentert tall knyttet til resultater på nasjonale prøver,
foreldreundersøkelsen og om 1. trinn på Hagaløkka 2016/2017.

Av 12 elever som ikke begynner på Hagaløkka skole til høsten er det 4 som flytter til
utlandet eller annen skolekrets, 3 som har søkt private skoler og 5 som har søkt seg
til andre barneskoler i området. Av disse 5 er det 2 med ukjent årsak, og 3 som har
søsken, eller tidligere har tilhørt annen skolekrets.
Da innspill i dokumentet «en balansert elevsammensetning på Hagaløkka skole» ble
behandlet i formannskapet 16.12.2014, ble sakene som omhandler
skolekretsgrenser og fritt skolevalg henvist til kommende sak med strategi for skoleog barnehagekapasitet. Rådmannen orienterte om hvem som er saksordfører for
saken.
Gruppen vil gjerne møte saksordfører for videre oppfølging av sine innspill.
Administrasjonen setter gruppen i kontakt med saksordfører.

