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Høringssvar

Landøya ungdomsskoles FAU er positive til forslagene i temaplanen. Skolen har plass til flere elever. Vi ønsker
likevel å presisere noen utfordringer som ikke helt er avklart:
1. Det må sees helhetlig på skolegrenser. De som går på barneskole sammen bør gå på samme ungdomsskole.
2. De som går på samme ungdomsskole bør inngå i samme nærskoleprinsipp for vgs. Det er ikke tilfelle nå. En
anbefaling hadde vært å se på Asker nord slik at Billingstad, Mellomnes og Nesøya kunne sees samlet helt til vgs.
Om man må splitte en barneskole i to ulike ungdomsskoler så tror vi heller på Billingstad enn å blande inn Hofstad i
skolegrensen til Landøya av denne grunn.
3. Vi er generelt bekymret for kortsiktige/taktiske løsninger knyttet til Mellomnes skole. Det er absolutt å foretrekke
å nå trekke grensen tydelig for vi tror også at Mellomnes vil få økt barneskoletrykk når leiligheter på Billingstad står
klare.
4. Vi stiller oss kritiske til å etablere en barneskole på tomten til Landøya. Det er bare såvidt nevnt i temaplanen,
men vi vil understreke at å plassere en barneskole så nærme en ungdomsskole og samtidig ta av det ene uteområdet
ungdomsskolen har til uteaktivitet er bekymringsfullt. Vi har også sett i tidligere diskusjoner at man har vurdert å
flytte det eldste trinnet på Mellomnes til Landøya. Vi vil sterkt fraråde slike tiltak da det er ikke hensiktsmessig. La
barn få være barn så lenge som mulig. Dessuten er det et viktig integreringsarbeid når 8. klasseelever fra flere
barneskoler skal bli kjent. Da er det uheldig om en skole er så nære på ungdomsskolen i forkant.
5. Vi er bekymret for trafikksituasjonen rundt Fekjan og Landøya ungdomsskole. Det er allerede barneskole,
barnehage og ungdomsskole i en veldig trang gate. Busstransport fra Nesøya kompliserer bildet ute ved Fekjan og vi
håper dere kan problematisere skolevei når dere trekker grenser og se på trafikksikkerheten rundt Plantasjen før noe
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endelig besluttes.
6. Tilslutt ønsker vi å snike inn et lite hjertesukk angående nærskoleprinsippet som mange ved skolen har engasjert
seg i. Asker nord er både transportmessig og historisk tilknyttet Sandvika. Vi er bekymret for den veien
nærskoleprinsippet tar oss hvor elever som ønsker å bytte miljø etter ungdomsskolen ikke får anledning, og de som
ønsker å gå på nærskolen potensielt ikke får sitt førstevalg som resultat av at Nesbru har blitt nærskole for hele
Asker, mens elever i Asker nord kan gå på Sandvika. Om Bærum nå går inn for pilotering av å styre vgs i
kommuneregi så må Asker kommune inngå samarbeid. Vi må få tilgang til Bærumsskolene på vgs.
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