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Sak 20/01582 

Høringssvar fra FAU ved Folkestad Skole, til høring om «Temaplan 

for Barnehage- og skolekapasitet 2021-2033» 

 

FAU ved Folkestad skole viser til oppvekstutvalget invitasjon til å avgi høringsuttalelse etter 

behandling av høringsutkastet i møte 2. desember 2020. 

I utvalget sin behandling ble deler av kommunedirektørens tekst knyttet til strategiene som 

omhandler skolekretsene Sætre, Folkestad og Tofte endret. 

Innspillene fra FAU vil omhandle Innsatsområde 4 Asker sør med følgende Temaer: 

- Skolekretser/inntaksområder  

- Kvalitet  

- Trafikksikkerhet  

- FNs Bærekraftsmål 

 

Skolekretser/Inntaksområde 

FAU støtter oppvekstutvalgets vedtak om å opprettholde skolekretsen tilhørende Folkestad skole. 

Da administrasjonens utkast ble fremlagt til politisk behandling, var forslaget å legge ned skolen.  

FAU savner en langsiktig plan for utvikling for skolekretsen. Vi ønsker at det innarbeides i 

planperioden 2021-2033.  

Kvalitet 

Folkestad skole var frem til sammenslåingen et oppvekstsenter, med tilhørende skole SFO og 

barnehage. Virksomhetene hadde et nært og godt samarbeid. FAU ønsker at det skal legges til rette 

for gode synergier mellom skole, SFO og barnehage ved samlokalisering. 

Folkestad skole er en liten skole. Det er ca. 130 elever ved skolen. En liten skole skaper også tette 

bånd mellom elever, ansatte og foresatte. Dette styrker lokalsamfunnet og skaper tilhørighet og 

identitet, der alle kjenner alle.  

FAU opplever kvaliteten på bygningsmassen, uteareal og inneklima varierende for skolene i Asker. 

Vi mener Folkestad har et behov for oppgradering i perioden frem til 2033 og ønsker at dette 

innarbeides i planen. 

 

  

mailto:post@asker.kommune.no


 

 

Trafikksikkerhet 

På Folkestad skole tar ca. 90% av elevene buss til og fra skolen. Dette er en stor bekymring og 

frustrasjon hos foreldre. Listen er lang med hva FAU har meldt inn igjennom årenes løp. 

 

Elevene som tar buss er fra 5 års alder og oppover. Flere av de må gå lang fylkesvei til 

bussholdeplasser uten gang og sykkelvei eller veibelysning. Hastigheten på noen av disse veiene er 

80km/t og det mange tyngre kjøretøyer som passerer barna til og fra holdeplassene.  

 

For de elever som kjøres til skolen må det legges til at det er lite tilrettelagt «Kiss and ride», eller 

gode parkeringsmuligheter. Det er også en Barnehage på samme område, som gjør at det til tider er 

mange biler, busser, elever, ansatte og foresatte som skal kjøre eller bevege seg på samme område 

til samme tid.  

Summen av disse forhold oppleves som utrygt ved dagens skole. 

FAU ønsker at det skal legges bedre til rette for trygg skolevei. 

 

FNs bærekraftsmål 

 

FNs bærekraftsmål ligger til grunn for utarbeidelse av kommuneplanen til Asker kommune. Blant de 

utvalgte bærekraftsmålene er mål 13, stoppe klimaendringene. Det å tilrettelegge for tilfredsstillende 

gang-og sykkelveier vil være et viktig skritt i riktig retning for å bidra til redusert behov for bil-og 

busstransport til skolen. 
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