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Vedr. sak 20/01582 Høring: Temaplan for barnehage og skolekapasitet

Vi viser til Asker kommunes invitasjon til å gi høringsuttalelse til overnevnte temaplan. Vi vil naturlig nok, ut fra
skolens geografiske plassering, konsentrere oss om innspill til området Asker nord generelt og Mellom-Nes
skole spesielt.

Innledningsvis vil vi trekke opp tråden fra sist gang skolekapasitet ved Mellom-Nes ble behandlet og FAU også
den gang ga høringsuttalelse høsten 2018. Den gang var allerede strategien lagt, og det var konkrete forslag til
kretsendringer fra Nesbru/Holmen mot Hvalstad skole som var ute på høring.

Spesielt manglende løsninger for søskengaranti og uavklarte forhold rundt trygg skolevei vakte sterkt
engasjement i forrige runde.

Kort oppsummert oppfatter vi at det er samme strategi som er foreslått denne gang. Dette fikk vi også
bekreftet på kommunens informasjonsmøte den 11.02. Dvs. at eventuelle kapasitetsproblemer ved Mellom-
Nes søkes løst ved kretsgrenseendring mot Hvalstad. Dog er ikke grensene tegnet opp i denne fasen. Det kan
likevel antas at det er de samme utfordringene som vil gjøre seg gjeldende, og som må belyses bedre.

Søskengaranti
Dette er en viktig sak for mange familier. I gjeldende "Forskrift om rett til skoleplass" § 5-1 står følgende:
"Eleven har rett til skoleplass i den skolekretsen/inntaksområdet hvor eleven er bosatt. Retten betinges av skolens kapasitet.
Der en skole ikke har plass til alle elever som er bosatt i skolekretsen/ inntaksområdet, skal de av kretsens elever som har
søsken ved skolen ha fortrinnsrett til plass."

Videre står følgende i §7:
"Etter søknad kan eleven tas inn på annen skole enn den eleven sokner til.
Dersom søknaden kan begrunnes i et av følgende forhold:

· Eleven har særskilte behov som har vesentlig betydning for skolegangen og der dette behovet ikke kan dekkes på
nærskolen. Behovet må dokumenteres.

· Eleven har søsken ved den skolen der det søkes om elevplass.
· Trafikale eller andre sikkerhetsmessige forhold tilsier at nærskolen ikke er en egnet skole.

Skal søknad innvilges under forutsetning av skolen det er søkt på har tilstrekkelig kapasitet."

Dvs. at dersom skolen ikke har nok kapasitet, hvilket kan sies å være tilfelle for Mellom-Nes selv om det etter
prognosene er kun 12 elever for mange i perioden til 2033, er søskens fortrinnsrett lite verdt, da man likevel
kan avslå søknad på grunnlag av kapasitet. Vi tror denne uforutsigbarheten er en sentral del av motstanden
mot kretsgrenseendringer som har vært.

I forrige runde med kretsgrenseendringer ble det gjort et politisk vedtak om at familier som ble berørt av
kretsgrenseendringen mellom Billingstad og Hvalstad sikres søskengaranti, dvs. at yngre søsken som ikke har
startet på skole enda, sikres plass på samme skole som eldre søsken.

Vi ber om følgende:
· At det gis et estimat på hvor mange søsken som risikerer å bli splittet på to forskjellige skoler ved en

kretsgrenseendring.
· At kommunen gir en garanti for at søsken får gå på samme skole, dersom yngre søsken blir berørt av

en kretsgrenseendring.



Trafikksikker skolevei
En kretsgrenseendring fra Mellom-Nes mot Hvalstad medfører at noen skolebarn får endret skolevei fra
boligområder med lav fartsgrense og fartsreduserende tiltak (typisk fartsgrense 30 eller 40 km/t og
fartshumper) til en skolevei som krysser motorveien E18 eller Slemmestadveien (i bru), eller ramper til disse (i
plan), og til boligveier som mangler fartsreduserende tiltak.

På informasjonsmøtet ble det informert om at E18 vest for Bellevue ikke kommer til å bli ferdigstilt de neste 8-
10 årene. Dvs. at eksisterende veisystem med E18 som en barriere mellom Nesbru og Hvalstad vil bli værende
slik i mange år til. Det ble også opplyst om at kommunen pr dags dato ikke hadde gjort nye vurderinger av
trafikksikker skolevei mellom Nesbru/Holmen og Hvalstad.

Vi ber om følgende:
· Det må gjennomføres en befaring av aktuelle skoleveier sammen med FAU og evt. velforeninger, slik

at beboere med lokalkunnskap kan belyse hvor det er behov for å gjøre tiltak for å sikre trygg skolevei
dersom denne blir endret.

· Det må sikres midler til å gjennomføre nødvendige utbedringer av trafikksikkerheten før elever får ny
skolevei.

Langsiktig strategi, elevtall, fremskrivninger og boligutbygginger
På informasjonsmøtet den 11.02 kunne kommunen bekrefte at tallene som presenteres i temaplanen ikke er
det samme som hva som er det faktiske elevtallet på skolene. Det presenteres at det er en teoretisk
underkapasitet på Mellom-Nes på 53 elever i 2021, mens faktisk elevtall er 387, seks flere enn kapasiteten på
381 elever. I hele planperioden frem til 2033 (uten kretsgrenseendringer) stipuleres det at største
underkapasitet er 59 elever, dvs. seks flere enn i 2021.

Større boligutbygginger i tiden fremover antas derfor å være en vesentlig årsak til behov for
kretsgrenseendringer. Ut fra opplysninger gitt på informasjonsmøtet er det minst to boligprosjekter, det
største med opptil 59 boenheter, som vil realiseres i et 5-års perspektiv. Basert på tidligere forslag til
kretsgrenseendringer befinner begge prosjektene seg på innsiden av hva som fortsatt vil tilhøre Mellom-Nes
skolekrets etter en eventuell kretsgrenseendring.

Våre spørsmål er derfor følgende:
· Hvilke planlagte nye boligprosjekter er med i beregningsgrunnlaget for elevtallsfremskrivninger?
· Vil løsningene som presenteres for å håndtere skolekapasitet stå seg på lang sikt, med utbygginger i

den nye Holmenbyen og langs Billingstadsletta?
· Det presenteres en langsiktig løsning med å bruke arealer ved Landøya ungdomsskole til en fremtidig

barneskole. Er det tilstrekkelig med plass til dette? Er det andre tomter i området som kan være mer
aktuelle for å sikre barneskolekapasitet i et langsiktig perspektiv med utbygget Holmenby?

Manglende samordning mellom barne- og ungdomsskolekretser
I dag sogner barneskoleelever fra Nesøya og Mellom-Nes til Landøya ungdomsskole. Elever fra Hofstad,
Hvalstad og Billingstad sogner til Torstad ungdomsskole. Mens Landøya ifølge prognosene har en ekstra
kapasitet på mellom 40-90 elever i temaplanperioden, har Torstad manglende kapasitet på 20-110 elever. Det
betyr at kapasitetsproblemet på Torstad er enda større enn Mellom-Nes, om tallene i prognosen legges til
grunn. Likevel foreslås det barneskolekretsendring til Hvalstad, som medfører flere barn som sogner til Torstad.

Som en av løsningene foreslås det å endre ungdomsskolekretsene slik at noen av elevene fra Torstad isteden
sogner til Landøya. Om man ser på kartet er det å forvente at det er de som bor nærmest Landøya som flyttes
dit. Det vil si at en del barn, som til å starte med går i en barnehage i nærområdet på Nesbru, med kretsendring
risikerer å sendes til Hvalstad på barneskole, og med en ny kretsendring for ungdomsskoletrinnet, sendes til
Landøya på ungdomsskoletrinnet istedenfor å gå på Torstad sammen med klassekamerater fra Hvalstad.

Barn som vokser opp i grenseområdet mellom Hvalstad og Nesbru sendes derfor frem og tilbake mellom
nærmiljøene. Det mener vi er en uheldig løsning.



Tiltak for en bedre Mellom-Nes skole
I forrige runde ga både lærere og rektor høringsinnspill som belyste den eksisterende situasjonen ved Mellom-
Nes. Hovedtrekk ved innspillene var at det i den eksisterende situasjonen, med et elevtall som på daværende
tidspunkt ikke var over kapasitetsgrensen, var for trangt på skolen. Det ble bl.a. påpekt at det var:

· For få og for små møterom
· For lite plass til personalet, spesielt assistenter og SFO-ansatte
· For liten skolegård etter dagens krav til areal
· For få parkeringsplasser
· For få grupperom til undervisning
· For lite SFO-lokaler

I temaplanen er det ingen planer for noen som helst tiltak på Mellom-Nes dersom strategien med
kretsgrenseendringer vedtas. Det betyr Mellom-Nes må leve med disse begrensningene i overskuelig fremtid.
Vårt spørsmål er:

· Er det vurdert mindre utbygginger/utbedringer av Mellom-Nes, dvs. ikke full utbygging til 3-parallell
skole, men andre mindre omfattende tiltak som vil gjøre at ansatte og elever får bedre læringslokaler
som kan løse noen av problemstillingene over?

Tidsaspektet
Det fremstår noe uklart når en eventuell kretsgrenseendring vil iverksettes. På informasjonsmøtet ble det sagt
at dette er først etter utbygget Hvalstad skole, dvs. i 2025, men at selve vedtaket gjøres en del tidligere.

Vi ber om følgende:
· Dato for iverksetting av eventuelle kretsendringer informeres om tydelig og så lenge som mulig i

forveien slik at familier, barnehager og skoler som eventuelt blir berørt får god anledning til å
forberede seg på dette.
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