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Høringssvar til Temaplan for barnehage og skolekapasitet  

 

FAU i Heggum barnehage viser til at Asker Kommune ber om innspill til temaplan for Barnehage – og 

skolekapasitet.  

FAU i Heggum barnehage oversender herved sine innspill, som er begrenset til kommentarer knyttet til 

strategier for å sikre kapasitet i barnehager og skoler og kapittelet i innsatsområde 4 Asker sør.  

 

FAU i Heggum barnehage sine hovedpunkter kan oppsummeres slik:  

• FAU i Heggum barnehage mener det er svært uheldig og stiller spørsmål ved at dårlig kapasitet 

ved Røyken ungdomsskole foreslås løst ved å flytte enkelte elever fra Midtbygda til Spikkestad 

Ungdomsskole. Dette strider med hovedregelen som praktiseres ellers i kommunen. (at alle barn 

fra samme barneskole flyttes over til en og samme ungdomsskole).  

 

• FAU i Heggum barnehage ønsker at kommunen vurderer å utvide kapasiteten ved Røyken 

ungdomsskole på sikt ved å bygge ny skole. En ny Røyken Ungdomsskole bør bygges slik at 

kapasiteten samsvarer med kapasiteten på nye Midtbygda barneskole. ( ref. til plane for Sætre 

barne- og ungdomsskole). Det kan legges til at FAU i Heggum barnehage er kjent med at Røyken 

ungdomsskole har vært planlagt planlagt ombygget tidligere og at vår oppfatning er at skolen har 

et klart behov for oppgradering hva angår både ute og inneområder.  

 

• FAU i Heggum barnehage mener at endringen av skolekrets for ungdomsskolen bokstavelig talt 

vil skjære rett gjennom lokalsamfunnet i Røyken, uten noe naturlig sted å trekke ny grense. 

 

• FAU i Heggum ser basert på tallene, ikke at den foreslåtte endringen i skolekretser vil være 

tilstrekkelig for å kompensere for plassmangelen ved Røyken Ungdomsskole. FAU i Heggum 

barnehage ønsker at den totale plassmangelen er utredet før endringer vedtas.  

 



• FAU i Heggum barnehage savner en vurdering av hvilken skolekrets barna fra Hallenskog skal 

sogne til, med eventuelle konsekvenser for Heggedal/Hovedgården skolekrets. 

 

• FAU i Heggum er bekymret for barna som vil bli berørt av forslaget, herunder konsekvensene av 

å miste sin plass i et trygt og godt miljø de har opparbeidet gjennom 7 år på barneskolen. Å bli 

tildelt plass ved en ungdomsskole hvor en hovedsakelig ikke kjenner noen barn fra før og i verste 

fall havne i en klasse uten noen kjente, vil kunne medføre psykiske konsekvenser. Et trygt 

nettverk er uvurderlig for barn i denne alderen.  

 

• FAU i Heggum barnehage er videre bekymret for de barna som utelukkende på grunn av «feil» 

adresse vil sokne til en annen ungdomsskole enn den de naturlig hører til, sammen med sine 

klassevenner. Justeringen av skolekretsene vil slik vi ser det falle uheldig ut for enkeltbarn. 

Spesielt når skolekretsen justeres frem og tilbake mellom barneskole og ungdomsskole. 

 

FAU i Heggum barnehage håper basert på overstående kommentarer at kommunen vil falle ned på en 

annen plan enn den som foreligger i høringsutkastet. Vi har behov for en plan som sikrer at våre barn og 

øvrige barn i Røyken, etter endt barneskole, får gjennomføre ungdomsskoleårene sammen, og på den 

ungdomsskolen de sokner naturlig til.  

 

Røyken 10.03.21 

 

Med vennlig hilsen  

 

På vegne av FAU og foreldre i Heggum barnehage 

Anne Grethe Hovstad 

FAU leder  

 

 


