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Offentlig høring - høringssvar

Innsender
Innsender er:

Organisasjon registrert i Enhetsregisteret

Org.nr.

914760402
Forening/organisasjon

Fau torstad skole

Kontaktperson:

Fornavn og ev. mellomnavn

Liv Ingeborg
Etternavn

Blekkerud

Adresse

Torstadbakken 49
Postnr.

1395
Poststed

Hvalstad
E-postadresse

liv.ingeborg76@gmail.com
Telefonnr.

92226832

Saken gjelder
Velg sak du vil gi høringssvar til

Temaplan for barnehage- og skolekapasitet
Saksnr.

20/01582
Høringssvar

Vi er overordnet bekymret for langsiktigheten i planen og robusthet i forhold til elementer som tilhører elevenes
læring og utvikling. Planen fremstår i stor grad som brannslukking fremfor en helhetlig, gjennomtenkt plan.
Kapasiteten er allerede sprengt på Torstad Ungdomsskole fra kommende skoleår uten at noen konkret informasjon
har blitt kommunisert hverken til skolen eller til elever og familier som vil være berørte av disse endringene. For å
opprettholde et godt samarbeid og god planlegging av overgangen mellom barneskole til ungdomsskole, vil skolene
ha behov for tidlig informasjon og forutsigbarhet slik at gode langsiktige planer kan utarbeides.

I høringsutkastet beskrives det konkret to tiltak som skal avhjelpe på kapasitetsutfordringen ved Torstad
Ungdomsskole:
1)En del av elevene ved Hofstad barneskole skal tilhøre Solvang og ikke Torstad fremover.
2)Grensene mellom Torstad ungdomsskole og Landøya ungdomsskole skal endres for å overføre elver fra Torstad
til Landøya.
Det fremkommer derimot begrenset informasjon i høringsutkastet knyttet til hvordan disse løsningsforslagene
konkret skal gjennomføres og vi har derfor noen ubesvarte spørsmål:
Fellesspørsmål:
Fra når skal disse endringene gjøres gjeldende?
Hva er de konkrete tallestimatene for antall elever som skal overføres ved de to løsningsforslagene?
Hvordan sikrer man en splittelse av elevgrupper mellom barneskolen og ungdomsskolen som ivaretar etablerte
relasjoner og nettverk, samt at ikke noen grupper som flyttes mellom skolene blir så små at det vil gjøre tilpasningen
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til det sosialemiljøet på ungdomsskolen blir vanskeligere?
Løsningsforslag 1:
Hvilke konkrete geografiske områder/ elevgrupper er tenkt overført til Solvang i stedet for Torstad?
Hvilke vurderinger er gjort relatert til de unges tilknytning til særskilt idrettslag i skiftet mellom barneskolen til
ungdomsskole?
Løsningsforslag 2:
Hvilke geografiske områder vil skiftet gjøre seg gjeldende for og derav hvilke barneskoler vil berøres og på hvilken
måte?
Videre har vi noen generelle bekymringer knyttet til trafikksituasjonen i området og hvordan man skal sikre seg
både fremkommelighet og sikkerhet ved alle de planlagte endringene.
Det er tillatt en privat utbyggingstakt som ikke samsvarer med kommunenes evne til å sikre et servicetilbud til sine
innbyggere som er tilfredsstillende. Hverken infrastruktur, utdanningstilbud eller fritidstilbud til barn og unge er
bygget ut for å kunne håndtere denne massive utbyggingen på et meget begrenset geografisk område som allerede
over lang tid har vært presset.
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