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Innspill til høring for temaplan for barnehage- og skolekapasitet
fra Spikkestad Ungdomsskole FAU (SPUSK)

FAU SPUSK er positiv til høringsutkastet for Temaplan for Barnehage- og skolekapasitet 2021-2033 i Asker
kommune, som har til formål å ha rett bygg – på rett sted – til rett tid.

SPUSK blir i liten grad berørt av planene for Asker sør, men vi ser at flytting av skolegrensen mot Røyken kan gi
flere elever til SPUSK. Dermed kan det bli behov for flere lærere og endringer i arealbruk inne og ute. Lokalene er
på plass, men blir i dag brukt av voksenopplæringen i kommunen. I planleggingen fremover er det viktig at man tar
høyde for at man ikke sprenger all kapasitet, spesielt med tanke på det psykososiale miljøet. Man skal kunne
nyttiggjøre seg av plass til elever med sammensatte vansker. Det er en elevgruppe som skal tilrettelegges mer og
mer for i nærskolene, og det er svært få skoler som i dag har plass nok med tanke på grupperom m.m. Denne
kapasiteten har SPUSK pr. i dag.

Når grensene mot Røyken flyttes vil flere elever være avhengig av transport til skolen, og det er viktig at det er nok
kapasitet på bussen(e) til og fra skolen.

For 2021 er det kuttet 33 millioner i budsjettet til barnehage og skole, og 15 millioner av dette skal kuttes i skolene.
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Dette ser vi på med bekymring, for det vil gå ut over både ansatte og elever. Lærertettheten er allerede i perioder
tynn, og med økt antall elever på SPUSK må midlene til skolen øke tilsvarende.

Derfor forventer vi at konsekvensene av den nye planen utredes grundig, både med tanke på arealbruk, pendling
til/fra skolene som vil berøres mest, og de økonomiske konsekvensene.
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