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Høringssvar Temaplan for barnehage- og skolekapasitet fra FAU Slemmestad ungdomsskole

FAU ved Slemmestad ungdomsskole takker for invitasjonen til uttale oss om Asker kommunes forslag til temaplan
for barnehage- og skolekapasitet 2021-2033. Innledningsvis vil vi gi honnør for en god, helhetlig plan med basis i et
tydelig kunnskapsgrunnlag som gir mulighet for sammenligning på tvers av den nye kommunen.
Dette er viktig for at de fremtidige beslutningene knyttet til forslag til strategier som temaplanen skisserer, og
hvilken legitimitet beslutningene vil ha hos både nåværende og fremtidige brukere av kommunens skoler og
barnehager. Særlig er dette viktig for at elever/foresatte/ansatte opplever sin skole sin «plass» i prioriteringskøen for
tiltak som rettferdig.

Som grunnlag for denne uttalelsen har FAU lest gjennom;
•Høringsbrev
•Forslag til temaplan
•Politisk behandling i utvalg for oppvekst 2. desember 2020
•Kunnskapsgrunnlag for temaplanen

Videre deltok representanter for FAU på digitalt høringsmøte 11. februar. Deretter har forslaget vært gjenstand for
drøfting innad i FAU. I det videre vil FAU ikke kommentere forslag til strategier for endringer knyttet til
barnehager, da dette ligger utenfor vårt mandat.
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Slik vi leser utkastet til temaplanen, så er det i hovedsak to overordnede strategier som presenteres som mulige tiltak
for å løse skisserte utfordringer som kunnskapsgrunnlaget viser:
1.Endre skolekretsgrenser for å utnytte ledig skolekapasitet
2.Behov for rehabilitering/utbygging eller nybygging av skoler

Høringsbrevet fra hovedutvalg for oppvekst avsluttes med følgende to spørsmål:
I.Strategiske forslag for å sikre kapasitet innfor hvert enkelt innsatsområde og eventuelt prioriteringer av for
forslagene.
II.Om det er tematikk/problemstillinger som ikke er omtalt i temaplanen, men som burde vært omtalt.

Etter FAU ved Slemmestad ungdomsskole sin vurdering så er det vanskelig å fremme strategiske forslag for å sikre
kapasitet som ikke dekkes av de to overordnede strategiene som er presentert over.
Derimot er det vår vurdering at tematikk/problemstillinger knyttet til endringer av skolekretsgrenser generelt burde
vært gjenstand for mer omfattende drøfting. Særlig i de tilfeller at endringer av skolekretsgrenser kan medføre at
elever fra samme barneskole ikke får anledning til å gå på den samme ungdomsskolen.

Videre etterlates det et hovedinntrykk at det primære tiltaket som foreslås i temaplanen for å sikre fremtidig
kapasitet av elevplasser er endring av skolekretsgrenser. Og at utbygging/nybygging virker å være et unntak. Etter
FAU sin vurdering medfører dette et stort antall skolekretsgrense-endringer, som i sum gjør det vanskelig å få et
helhetsbilde av konsekvensene ved alle de foreslåtte endringer. Dette er samtidig som at skolekretsgrense-endringer
etter FAU sin oppfatning er et sterkt kontroversielt tiltak.
FAU ved Slemmestad ungdomsskole mener hovedutvalg for oppvekst bør gjøre en vurdering om den totale
mengden forslag til endringer av skolekretsgrenser er forsvarlig, og om prognosenes behov for skolekapasitet heller
kan dekkes ved strategiske påbygg ved eksisterende skoler.

For innsatsområde 3 – Asker midt presenteres det på side 31 og 32 totalt 11 forslag til endringer:
•Av disse gjelder 2 barnehager og kommenteres derfor ikke.
•Videre gjelder 4 av forslagene skolekretser som ikke berører Slemmestad ungdomsskole, og kommenteres derfor
ikke.

Følgende 4 forslag til endringer berører barneskoler som sender elever til Slemmestad ungdomsskole:
•Asker kommune endrer Heggedal skolekrets mot Sydskogen skolekrets slik at Stokkerskogen sogner til Heggedal.
•Asker kommune sikrer nok kapasitet ved Slemmestad skole ved å gjøre kretsgrenseendring mot Torvbråten skole.
•Asker kommune utreder å sikre nok kapasitet ved Arnestad skole ved å gjøre kretsgrenseendring mot Slemmestad
skole.
•Asker kommune bruker ledig kapasitet ved Sydskogen skole for å øke kapasiteten i Spesialavdelingene i Asker
kommune.

Til disse foreslåtte endringene vil FAU generelt bemerke at det ut fra forslaget til temaplan er vanskelig å vurdere
omfanget av forslagene, og dermed kunne gi vår vurdering av konsekvenser dette kan få. Begreper som «sikrer
kapasitet», «endrer skolekrets» og «bruker ledig kapasitet» er så vidt åpne og runde formuleringer som ikke
beskriver omfang i tilstrekkelig grad.

Videre skisseres det endringer ved flere skolekretser som tilsynelatende gjøres for å oppnå behov for mer kapasitet i
en annen skolekrets. Eksempelvis foreslås det å justere kretsgrenser slik at Torvbråten får deler av området til
Slemmestad, og Slemmestad får deler av området til Arnestad, slik at Arnestad igjen for større kapasitet.
•Til disse endringene av skolekretser savner FAU en vurdering på i hvilken grad utbygging har blitt vurdert fremfor
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endring av kretsgrenser. Dette da utbygging vil ha klart mindre konsekvenser for de skolebarn som blir berørt.
Det er kun følgende forslag til endring i temaplanen som direkte berører Slemmestad ungdomsskole:
•Asker kommune utreder å sikrer kapasitet ved Vollen ungdomsskole ved å gjøre kretsgrenseendring mot
Slemmestad ungdomsskole.

1.FAU ved Slemmestad Ungdomsskole mener at forslaget om å sikre kapasitet ved Vollen ungdomsskole ved utvide
kretsgrensene til Slemmestad ungdomsskole bør ikke vedtas.

På informasjonsmøtet 11. februar ble det i presentasjonen skissert ytterligere en mulighet for endring som berører
Slemmestad ungdomsskole, men som ikke er beskrevet i temaplanen:
•Områder som i dag sogner til Hovedgården kan også flyttes til Slemmestad ungdomsskole.

2.FAU ved Slemmestad Ungdomsskole mener det er svært uheldig at administrasjonen i Asker kommune
tilsynelatende vurderer, og presenterer på høringsmøtet 11. februar, andre endringer enn de som er skissert i forslag
temaplan som er sendt på offentlig høring.
2.1.Dette både undergraver legitimiteten til temaplanen som sådan, kan etterlate et inntrykk av at det ikke er alle
forslag som administrasjonen mener det er nødvendig å legge ut til offentlig ettersyn og skaper en mistenksomhet til
om alle strategier administrasjonen vurder som faktisk fremmes til offentlig høring.
2.2.Uten nærmere presentasjon av forslaget om kretsgrenseendring mellom Hovedgården ungdomsskole og
Slemmestad ungdomsskole, er det vanskelig å vurdere konsekvensene. Likevel er det nærliggende å tro at elever
tilhørende samme barneskolekretser kan oppleve å måtte deles på forskjellige ungdomsskoler. Og at venner/sosiale
grupper dermed splittes

I kunnskapsgrunnlaget og på informasjonsmøtet 11. februar ble det presentert at Slemmestad ungdomsskole har en
kapasitet på 459 elevplasser, og at det i 2020 var 382 elever på skolen.
3.Etter FAU sin oppfatning gir tallene for ledig kapasitet på elevplasser ved Slemmestad ungdomsskole et skjevt
bilde for hva som bør være det maksimale antall elever på skolen. Dette er særlig knyttet til skolens små
fellesarealer og trange korridorer.

Slemmestad ungdomsskole ble bygget på midten av 1960-tallet, påbygd rundt 2000 og totalrehabilitert i 2011. Dette
betyr at skolens planløsning fortsatt er den opprinnelige utformingen fra 1960-tallet. Og tilsvarende for skolens
fellesarealer. Arealer for korridorer ble dessverre redusert i forbindelse med rehabiliteringen i 2011. Så selv om det i
klasserommene er en teoretisk kapasitet for 459 elever, så er dette ikke tilfellet i skolens øvrige arealer. En
maksimal utnyttelse av klasseromskapasiteten ved Slemmestad ungdomsskole vil medføre at elever bokstavelig talt
må «gå på» hverandre, med naturlig uro og dårlig skolemiljø som følge.

Videre så viser Skoleporten.no at Slemmestad ungdomsskole i perioden 2015-2020 har hatt 392, 384, 377, 394 og
394 elever pr skoleår. Dette betyr i hovedsak 5 parallelle klasser per trinn, og 15 klasser totalt. Det vil si ledig
kapasitet på skolen i hovedsak vil handle om å «fylle opp» klasser som i stor grad har mange elever fra før.

Det er totalt 5 skolekretser som i dag sender elever til Slemmestad ungdomsskole;
•Slemmestad barneskole
•Sydskogen barneskole
•Torvbråten barneskole
•Nærsnes barneskole
•Frydenlund barneskole
I kunnskapsgrunnlaget refereres det til planlagt utbygging i Slemmestad barneskolekrets. Derimot nevnes ikke
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pågående og videre planlagt utbygging i skolekretsene for Torvbråten, Nærsnes og Frydenlund. Det vil si at det i 4
av 5 skolekretser tilhørende Slemmestad ungdomsskole de nærmeste årene er sannsynlig med økt tilflytting, og
tilsvarende redusert kapasitet på skolene. Elevtallskapasiteten vist i kunnskapsgrunnlaget tilsier at dette neppe blir
en utfordring for barneskolene, men etter FAU sin vurdering er det risiko for at den teoretiske kapasiteten vist for
Slemmestad ungdomsskole kan helt eller delvis bli brukt opp av utbygging.
Videre viser erfaringene fra tidligere Røyken kommune at prognosene for elevtallsutvikling i perioden 2000-2019
tidvis hadde store avvik sammenlignet med faktisk elevtallsutvikling. Dette ble da beskrevet som at prognosene ikke
klarte i tilstrekkelig grad å fange opp endringer knyttet til demografi og sammensetning av boligtyper.
Konsekvensen ble at den faktiske elevtallsveksten ble vesentlig større en prognosene tilsa. Og ved rehabiliteringen
av Slemmestad ungdomsskole i 2011 var skolen tett opp mot sin maksimale kapasitet, mens prognosene som ble
utarbeidet i forbindelse med kommunestyrets beslutning om rehabilitering tilsa et elevtall nærmere 350. Det vil si et
avvik på mer enn 25%.

4.FAU mener det er betydelig risiko for at prognosene viser ledig kapasitet ved Slemmestad ungdomsskole som
undervurderer elevtallsvekst knyttet til boligutbygging i 4 av 5 barneskolekretser tilhørende ungdomsskolen.

Oppsummert gir FAU ved Slemmestad ungdomsskole følgende punktvise tilbakemeldinger på forslag til temaplan
for skolekapasitet 2021-2033:

FAU ved Slemmestad ungdomsskole mener hovedutvalg for oppvekst bør gjøre en vurdering om den totale
mengden forslag til endringer av skolekretsgrenser er forsvarlig, og om prognosenes behov for skolekapasitet heller
kan dekkes ved strategiske påbygg ved eksisterende skoler.

1.FAU ved Slemmestad Ungdomsskole mener at forslaget om å sikre kapasitet ved Vollen ungdomsskole ved utvide
kretsgrensene til Slemmestad ungdomsskole bør ikke vedtas.

2.FAU ved Slemmestad Ungdomsskole mener det er svært uheldig at administrasjonen i Asker kommune
tilsynelatende vurderer, og presenterer på høringsmøtet 11. februar, andre endringer enn de som er skissert i forslag
temaplan som er sendt på offentlig høring.
2.1.Dette både undergraver legitimiteten til temaplanen som sådan, kan etterlate et inntrykk av at det ikke er alle
forslag som administrasjonen mener det er nødvendig å legge ut til offentlig ettersyn og skaper en mistenksomhet til
om alle strategier administrasjonen vurder som faktisk fremmes til offentlig høring.
2.2.Uten nærmere presentasjon av forslaget om kretsgrenseendring mellom Hovedgården ungdomsskole og
Slemmestad ungdomsskole, er det vanskelig å vurdere konsekvensene. Likevel er det nærliggende å tro at elever
tilhørende samme barneskolekretser kan oppleve å måtte deles på forskjellige ungdomsskoler. Og at venner/sosiale
grupper dermed splittes

3.Etter FAU sin oppfatning gir tallene for ledig kapasitet på elevplasser ved Slemmestad ungdomsskole et skjevt
bilde for hva som bør være det maksimale antall elever på skolen. Dette er særlig knyttet til skolens små
fellesarealer og trange korridorer.

4.FAU mener det er betydelig risiko for at prognosene viser ledig kapasitet ved Slemmestad ungdomsskole som
undervurderer elevtallsvekst knyttet til boligutbygging i 4 av 5 barneskolekretser tilhørende ungdomsskolen.

Dokumentasjon

Last opp dokumentasjon

Offentlig høring - høringssvar

Side 4 av 4702516, Asker kommune


