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Høringssvar fra Charlotte og Andreas Brosø, til «Temaplan for 

barnehage- og skolekapasitet 2021-2033» 

 

Vi viser til oppvekstutvalgets invitasjon til å avgi høringsuttalelse etter behandling av 

høringsutkastet i møte 2. desember 2020. 

I utvalget sin behandling ble deler av kommunedirektørens tekst knyttet til strategiene som 

omhandler skolekretsene Sætre, Folkestad og Tofte endret. 

 

Innspillene til høringen vil omhandle innsatsområde, 4 Asker sør med følgende temaer: 

- Skolekretser/inntaksområder basert på kapasitet og ulike geografiske og 

demografiske forhold. 
- Sette av eller erverve tomter til fremtidige barnehage- og skolebygg 

- Trafikksikkerhet  

 

Skolekretser/inntaksområde 

Som foreldre og innbyggere er vi veldig glad for oppvekstutvalgets vedtak om å opprettholde 

skolekretsen tilhørende Folkestad skole. 

Vedtaket har god forankring i det politiske arbeidet fra tidligere Hurum kommune og punkt 6.2d 

første setning i intensjonsavtalen mellom kommunene Hurum, Røyken og Asker. «Nåværende 

skolestruktur opprettholdes.» 

Da administrasjonens utkast ble fremlagt til politisk behandling i oppvekstutvalget, var forslaget å 

legge ned skolen.  

Vi antar at det er årsaken til at det ikke foreligger noen planer for skolekretsen i temaplanen. Vi 

ønsker med våre innspill å fremme forslag til en langsiktige plan for skolekretsen i planperioden 

2021-2033. 
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Sette av eller erverve tomter til fremtidige barnehage- og skolebygg 

 

Folkestad skole ligger på Kana utenfor Holmsbu. 

Skolen ligger i et landlig område, i nær tilknytning til naturen og med gode turmuligheter. 

Dette er kvaliteter som vi verdsetter ved skolen vår, som skolen er god på å bruke. 

 

Skolen er lokalisert i et område med lite bebyggelse og lav barnetetthet, et godt stykke unna 

tettstedene Holmsbu og Klokkarstua hvor de fleste elevene bor. Fordelingen på de ca. 130 elevene 

som sogner til skolen, er 25% fra Holmsbu og 75% Fra Klokkarstua. 

 

Skolen i dag tilfredsstiller de mest nødvendige behovene for en skole, men vi mener at det langsiktig 

bør tenkes å legge en skole nærmere majoriteten av elever som sogner til skolen. Med et like godt 

eller kanskje bedre natur- og aktivitetstilbud i nær tilknytning til skolen. 

Med henvisning til s.17 i Temaplanen. 

 

«Kommunen har som mål å redusere transportbehovet og gjøre det enklere å 

gå, sykle og reise kollektivt. Bilen vil, sammen med matebusser, sykkel og gange, være det 

primære transporttilbudet sør i Asker.» 

 

«Tettstedsutviklingen i Asker skal tilrettelegge for tilhørighet og gode innvendige og utvendige 

møteplasser for innbyggere og har en rolle i utjevning av sosial ulikhet. Skoler er viktige 

møteplasser i lokalsentrene og utgjør ofte de fysiske rammene for kultur- og idrettstilbud som 

gis i lokalmiljøet.» 

 

Hvorfor skal kommunen bygge ny skole? 

 
På side 21 i Temaplanen åpnes det opp for å tilrettelegge for bygging av nye skoler, også i 
spredt bebygde områder. 
 
Bygge nye barnehager og skoler  
Over tid er det nødvendig å etablere nye barnehage- eller skoleanlegg for å møte en stor barne- og 
elevtallsvekst.  
 

- Ved etablering av nye enheter i mer spredtbebygde områder bør skole og barnehage ligge 
nær hverandre, ha nærhet til boligområder og kollektivknutepunkter. Det er store geografiske 
forskjeller når det gjelder befolkningstetthet og mobilitet. Her kan det vurderes mindre 
enheter, men de må ikke være mindre enn at de ivaretar robuste fagmiljøer og er økonomisk 
bærekraftige.  

Vi mener at utviklingspotensialet, i området Klokkarstua/Verket, kan tilføre den veksten som 
trengs.  
Eiendommen hvor Klokkarstua helsetun ligger i dag, vil kunne utvikles om kort tid. Nærheten 
til eksisterende bebyggelse med høy barnetetthet, pågående nye byggeprosjekter, allerede 
oppbygd infrastruktur og tilknytning til idrettsanlegg gjør at en skole ville passet godt på 
dette området. 
 



 
Klokkarstua 

 

Blått Felt: I dag ligger Klokkarstua Helsetun på denne eiendommen. 

Om kort tid vil dette bygget stå tomt, når Hurum helsehus åpner på Filtvet. Denne eiendommen 

mener vi vil være en god plassering for en evt. ny skole. 

 

Rød Felt: Her ligger i dag Klokkarstua barnehage.  

 

Gult Felt: Her ligger Huringen stadion, med tilhørende fotballbane for 11er fotball, kunstgress-

treningsbane, løpebane, 2 sandvolleyballbaner, skianlegg med lysløyper, akebakker og skøyteis. 

 

Grønt Felt: Dette er et område hvor det nå pågår boligbygging og som er regulert til fremtidig 

boligutvikling. 

 

Oransje Felt: Her ligger Åsheim bussterminal og tilhørende bussgarasje, med bussverksted og 

kontorer for busselskapet i området. (Knivsfjellveien, fra Fv 289 til Klokkarstua helsetun, vil kunne 

utvides og gjøres tilgjengelig for busstransport til og fra en evt. skole.) 

 

Lilla felt: Dette er et område hvor Svelviksand AS i dag drifter et sandtak. 

Innen 10-15 år vil det ikke lenger kunne hentes ut mer sand innenfor dagens kvoter. 

Da vil det området kunne åpnes opp for utvikling av både boliger og næring.  

 

 

 

 



Trafikksikkerhet 

Som Temaplanen belyser, er Asker sør det området hvor flest elever har rett på skoleskyss, på grunn 

av lang eller farlig skolevei.  

Til Folkestad skole tar ca. 90% av elevene buss til og fra skolen av denne grunnen. Dette er en stor 

kostnad for kommunen. Busstransport har vært et ustoppelig tema i flere generasjoner og vært årsak 

til bekymringer og frustrasjon hos foreldre. Det kan bl.a. nevnes; forsinkelser, innstillinger, endringer 

i ruteplaner fra busselskapene, høy hastighet, utfordringer på vinterføre, manglende 

sitteplasser/fulle busser, sjåfører uten lokalkunnskap, barn som blir sluppet av på feil sted, busser 

som kjører feil, m.m. 

 

Å legge en skole til foreslått eiendom vil redusere behovet for busstransport og redusere 

bekymringen hos mange foreldre. Samt at det vil gi et særlig positivt utslag på folkehelse og miljø. 

 

De yngste elevene starter å ta buss fra 5 års alder. Flere av de må gå langs fylkesvei til og fra 

bussholdeplasser, uten gang- og sykkelvei eller veibelysning. Hastigheten på flere av disse veiene er 

80 km/t og det er en betydelig mengde tungtransport som passerer elevene til og fra holdeplassene.  

 

For elever som kjøres til Folkestad skole må det legges til at det er lite tilrettelagt for levering/henting 

på en trygg måte. Det er heller ikke egnet parkeringsmulighet. I tillegg er det en barnehage på 

samme sted som skolen, som til tider gjør at det er mange biler, busser, elever, barnehagebarn, 

foresatte og ansatte som skal kjøre eller bevege seg på et og samme område -til samme tid. Det er 

ikke fotgjengerfelt der og belysningen er dårlig. 

 

Folkestad skole har også en bilvei gjennom skolegården, videre til nabobebyggelse. Det er ikke mye 

trafikk på veien, men det vil alltid være en risiko for hendelser med en bilvei gjennom skolegården. 

 

 

 

   

 

Innspillene til høringen er ment å belyse muligheter og må ikke tas til inntekt for at vi er misfornøyde 

med dagens skole i sin helhet. Vi håper det vil legges til rette for dagens skole på Folkestad i flere år 

fremover og at det vil satses på et likeverdig tilbud til oss som ønsker å bo i mindre urbane strøk. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Charlotte og Andreas Brosø 

 

    

 

 

 

 

 

 


