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FAU ved Frydenlund barneskole i Åros ønsker uttaler seg til den delen av temaplanen som 
berører Frydenlund skolekrets.  
 
FAU ved Frydenlund barneskole er opptatt av at barn og unge i Åros og Båtstø skal ha 
likeverdige tilbud som resten av kommunen. Videre at det skapes et trygghet og 
forutsigbarhet for barn og foresatte i et lokalmiljø som vil kunne gi best mulig 
oppvekstsvilkår. FAU er videre opptatt av at det skapes trygg skolevei som gir mulighet for 
barn og unge å gå eller sykle til skolen.  
 
 
Likeverdig tilbud 
 
Formålet med temaplanen er å bidra til at kommunen lykkes i målsettingen om å ha Rett 
bygg - på rett sted – til rett tid. FAU ved Frydenlund barneskole mener dette best oppnås 
ved en utvidelse og utbedring av Frydenlund skole. I tillegg til at skolegrensene ikke endres/ 
flyttes.  

Slik situasjonen er i dag har elevene ved Frydenlund barneskole en til dels utdatert skole. 
Baseskole er lite tidsriktig. Frydenlund kan pr i dag ta i mot opp til 333 elever. Dette gir et 
gjennomsnitt på hvert trinn på nesten 48 elever. Enkeltbaser kan teoretisk sett huse opp 
mot 60 elever. Undervisningsformer med opp mot 60 elever i samme rom gir ikke et godt 
læringsmiljø for elevene. Støy og et lavere læringsutbytte er resultatet, samt at et slikt miljø 
gjør det svært utfordrende for lærerne å undervise i. Elever ved Frydenlund barneskole 
scorer lavere enn gjennomsnittet på nasjonale prøver og vi mener utformingen av skolen har 
mye av skylden for dette. 

Åros har de senere år vokst betydelig og det er planlagt ytterligere utbygging. Dette vil gi 
behov for flere skoleplasser på sikt. Frydenlund, slik den står i dag, vil ikke kunne dekke 
behovet. En utbygging og utbedring av Frydenlund vil derimot kunne dekke behovet de 
kommende år.  
 
Frydenlund er pr i dag ikke tilstrekkelig tilrettelagt for funksjonshemmede. 
Funksjonshemmede barn vil måtte benytte annen inngang enn sine medelever som i sin tur 
er med på å skape et ytterligere skille mellom funksjonsfriske og funksjonshemmede barn.  
 
En utbygging og utbedring av Frydenlund vil langt på vei kunne både dekke behovet for flere 
skoleplasser, samt også kunne gjøre skolen til en tidsriktig skole som i sin tur vil gi elevene 
ved Frydenlund likeverdig tilbud lokalt samt sammenlignet med øvrige skoler i Asker.  



 
FAU forslår i tillegg konkret at det bør ses på muligheten for å ta i bruk bygget hvor 
Frydenlund Kanvas- barnehage har base. Dersom dette bygget tas i bruk for de minste barna 
og Frydenlund bygges ut og utbedres til å bli en tidsriktig skole, vil dette dekke behovet for 
flere skoleplasser samt kunne omgjøre Frydenlund fra baseskole til en tidsriktig skole.  

Dersom Frydenlund skole ikke utbedres til en tidsriktig skole mener FAU at elevene ved 
skolen ikke gis et likeverdig tilbud med resten av Asker.  

Skolekrets 
FAU er sterk motstander mot en endring i kretsgrenser som rammer Åros.  
 
Dagens skolekrets for Åros/ Båtstø må beholdes. Dette mener FAU er av avgjørende 
betydning. En nærskole er svært viktig for et godt lokalmiljø.  
 
Skolens rolle er viktig når det gjelder å fremme barn og unges trivsel i skolen, både som en 
del av en god oppvekst og for deres fremtidige mestring og livskvalitet.  
Barn og unge tilbringer store deler av døgnet på skolen. Skolen er en viktig og naturlig arena 
for barn og unge til å treffe og være med venner. Skolen bidrar også til integrering i det 
sosiale fellesskapet. Dersom avstandene blir for store mellom hjem og skole vil dette også 
forringe muligheten for barn og unge å treffes også etter skoletid.  
 
Det psykososiale miljø ivaretas best dersom elever bosatt i Åros har en felles tilhørighet til en 
felles skole. Dette bidrar videre til en forutsigbarhet og trygg oppvekst der familier med flere 
barn ikke står i fare for at barneskolebarn vil gå på ulike skoler, det gir en langt større 
mulighet for at barna selv kan gå eller sykle til skolen samt reduserer behovet for offentlig 
transport av barn. En splittelse av Åros vil kunne ha store konsekvenser for et lite lokalmiljø 
og ikke minst for elevenes psykososiale miljø.  
 
FAU mener det eneste riktige er å beholde dagens skolekrets da dette best ivaretar 
lokalmiljøet.  
 
Ungdomsskole 
FAU ønsker også å knytte noen betraktninger rundt spørsmålet om ungdomsskole og 
kretsgrenser for ungdomsskolen. 
  
Per i dag kan elever ved Frydenlund søke seg til Røyken, Slemmestad eller Sætre. Sistnevnte 
er nytt etter kommunesammenslåingen. For neste års kull nye ungdomsskoleelever har de 
aller fleste elevene fra Frydenlund valgt å søke seg til Sætre ungdomsskole.  
 
Vi ser med dette at en skole med nærhet til bosted er av avgjørende betydning for hvor 
elevene søker seg.  
 
Åros har de senere år vokst betydelig og det er planlagt ytterligere utbygging. FAU mener 
derfor det bør ses på muligheten for en ungdomsskole i Åros. Vi er gjort kjent med at det er 
satt tomt til disposisjon i sentrum av Åros. En ungdomsskole i Åros vil bidra til et mer 
levende lokalmiljø og ikke minst kunne sikre ungdommen i Åros og Båtstø et tilholdssted, 



noe de mangler i dag. I dag finnes ikke slike tilbud til ungdommen i Åros/ Båtstø. 
Ungdommen trenger et levende lokalmiljø hvor det er attraktivt å tilbringe fritiden.  
 
FAU mener at det i arbeidet ved å finne egnet sted for ny ungdomsskole for området Åros/ 
Sætre uansett bør vektlegges at en ny skole er lett tilgjengelig for elevene både i 
skolekretsen til Åros og Sætre. Et alternativ til ny ungdomsskole i Åros vil derfor kunne være 
på grensen mellom Åros og Sætre slik det også er foreslått i høringen.  
 
Med vennlig hilsen 
For   
FAU Frydenlund barneskole Åros 
Hilde Engeland 
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