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Innsender
Innsender er:

Privatperson

Fornavn og ev. mellomnavn

Christina
Etternavn

Sørensen
Adresse

Hallenåsen terrasse 16
Postnr.

1389
Poststed

Heggedal
E-postadresse

sorensen.christina@gmail.com
Mobilnr.

004747943802

Saken gjelder
Velg sak du vil gi høringssvar til

Temaplan for barnehage- og skolekapasitet
Saksnr.

20/01582
Høringssvar

Høringssvar vedrørende endring av skolekrets - Hallenskog

Vi bor på Hallenskog og har bodd her de siste 8-9 årene, vi har en gutt på 4 år som går i Røyken barnehage da vi
fikk beskjed om av Asker kommune at vi ikke hørte til Heggedal.

Vi har forstått at dette tema med å endre på skolekretser er kommet på banen for å forsøke å løse kapasitetsmessige
problemer. Det ble sagt på møte at bakgrunnen for forslaget om å endre skolekrets for de som bor på Hallenskog fra
Midtbygda til Heggedal skole mest handlet om geografiske forhold. At Hallenskog naturlig hører til Heggedal skole.

Vi må nevne at vi får vår egen del ikke har noen problemer med å høre til Midtbygda skole. Samtidig er det det vi
har innrettet oss på, at sønnen vår kan starte i skole sammen med de han har gått i barnehage med gjennom 4 år til
den tid. Sosial trygghet samt tilhørsforhold er viktig for en god skolestart.

Kapasitet:

På deres oversikt er det ingen utfordringer knyttet til kapasitet på Midtbygda skole. Vi foreslår derfor at de som bor
på Hallenskog selv kan få velge om de fortsatt vil høre til Midtbygda ut ifra barnets og familiens behov. Eventuelt i
en overgangsperiode for de barn som har gått i barnehage i Røyken, dersom dere vil endre skolekretsen.

Vi mener det ikke vil ikke være formålstjenlig å tvinge folk fra Hallenskog til å høre til Heggedal skole når det
forholder seg slik at man så må utvide kapasiteten i Heggedal mot Blakstad og iøvrig har kapasitetsproblemer på
Heggedal skole. Det bygges som dere vet mye i Heggedal og det er derfor viktig at kapasiteten utnyttes
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hensiktsmessig.

Vi mener derfor det er mange grunner til det bør være mulig for beboere på Hallenskog å kunne velge Midtbygda
skole, samt fortsatt kunne få skoletransport fra Hallenskog til Midtbygda.

Så dersom skolekretsen endres hvilket det også er noen på Hallenskog som ønsker, så mener vi det er viktig det blir
mulig å kunne velge Midtbygda inklusiv skoleskyss dertil.

Transport:

I dag kommer det daglig skolebusser opp hit og henter skolebarn som skal til Midtbygda skole. Dette er en ordning
vi har hørt fungerer bra. Der vi bor er det uansett farlig skolevei, og det vil antagelig også skulle være transport til
Heggedal skole dersom skolekretsen endres.

Endring av skolekrets til Heggedal skole vil derfor ikke kunne medføre en besparelse i relasjon til transport.

Det vil uansett være nye barn som begynner på Midtbygda skole i år i august 2021 som bor heroppe. Det vil derfor
en lang periode fremover uansett komme skolebusser opp hit.  Det vil være fornuftig at også vårt barn, samt de
familier heroppe som har barn i barnehager i Røyken også kan velge Midtbygda fremover, eventuelt en
overgangsperiode.

Med vennlig hilsen

Tom Henriksen og Christina Sørensen
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