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Høringssvaret er gitt av FAU ved Jansløkka skole, og vil naturlig nok fokusere på de deler av planen 

som omhandler Asker sentrum med fokus på Solvangsonen som Jansløkka hører inn under. Vi har 

valgt å fatte oss i korthet for at våre synspunkter enkelt skal komme syne. 

FAU ved Jansløkka skole ønsker å bemerke følgende forhold i planen: 

Vi anerkjenner at det forventes et økende press på Solvang ungdomsskole i tiden som kommer som 

en følge av fortetting av områdene rundt Asker sentrum og særlig området rundt Høn/Landås. 

Videre ser vi at kapasiteten på Jansløkka ser god ut de neste fem årene for deretter å forverres 

betraktelig. Dersom ferdigstillelse av ny skole på Høn/Landås forsinkes vil situasjonen på Jansløkka 

bli en helt annen enn den ser ut som i dag. Jansløkka er en skole med store og gode uteområder og 

det ville vært trist om disse ble fratatt elevene for å sette opp midlertidige brakkerigger for å avlaste 

konsekvensene av en eventuell forsinkelse på utbyggingen.  

På Solvang ungdomsskole anses situasjonen som mer prekær, og situasjonen oppleves allerede som 

«sprengt» og vi kan anta at den vil forverre seg noe i tiden som kommer (frem til utvidelsen er 

ferdigstilt i 2028).  

Det er en bekymring fra foreldre på mellomtrinnet ved Jansløkka skole når det gjelder 

undervisningssituasjonen ved Solvang Ungdomsskole i utbyggingsperioden. Vi har stilt spørsmål til 

om det er noen planer for flytting av elever til midlertidige undervisningslokaler med annen lokasjon 

enn Solvang ungdomsskole i denne perioden. Vi har fått forståelsen av at det ikke er noen planer om 

flytting, og håper og ber om at dette tas til etteretning. 

Fra vårt ståsted vil det å sende elever fra Jansløkka barneskole til Risenga ungdomsskole være en 

meget uheldig løsning av flere årsaker: 

1. De sosiale båndene som er bygget opp mellom elever i opptil syv år vil forringes dersom 

elevmassen blir splittet opp for å gå på to forskjellige ungdomsskoler. 

2. Trafikksituasjonen på fylkesvei 167 (tilfartsåre til E18) vil bli ytterligere forverret i 

morgentimene som en følge av transport av elever fra vestsiden av E18 til Risenga og 

tilbake. 

3. Miljøsituasjonen vil også bli påvirket av den økte trafikken og potensielt økt transportbehov 

av elevmassen fra nærskolen til en noe mer fjerntliggende ungdomsskole. 

FAU ved Jansløkka skole håper at Asker kommune mottar dette høringssvaret med den intensjonen 

det er skrevet. Vi anerkjenner at situasjonen rundt sentrumsskolene (og da særlig Solvang 

ungdomsskole) er/blir krevende i nær fremtid men anser at å flytte «Jansløkka-elever» til Risenga er 

en lite hensiktsmessig løsning. 

 

Med vennlig hilsen 
FAU Jansløkka skole 
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