
Innspill til høring for Temaplan for Barnehage- og skolekapasitet 2021-2033
fra Asker kommune

FAU ved Heggedal skole er positive til temaplanen og inndeling i fire større geografiske
områder. Trygg skolevei er et viktig tema som bør løftes opp og synliggjøres i større grad.

FAU har følgende innspill til Temaplanen:

2. Sammendrag:

Et punkt som omhandler trafikksikkerhet i planleggingen av skolekretser, bør tas med.

● Sørge for at trafikksikkerhet på skolevei tas med i vurdering av barnehage og
skolekretser, samt planlegging av fremtidige skoler/barnehager.

3. Innledning

Under formål med planen legge til følgende punkt som også reflekterer skoleveien under
mulig justering av skolevei:

● Dette er viktig for å få flest mulig til å gå/sykle og bidrar til FN bærekraftsmål nr. 13 i
Asker sitt satsingsområde

3. Rammer og mandat for arbeidet

Vi lever i en unntakstilstand nå og har gjort det i ett år allerede. Det har kommet kommentarer
på at det kan komme flere slike pandemier. Kapasitet ‘tilgang på rom’ og tilrettelegging av
skolehverdagen ved pandemi bør ligge inn i planene for fremtiden.

Legge til følgende punkt under ‘For å møte utfordringsbildet vil følgende temaer utredes:’

● Trygg og god barnehage og skolevei – mål om nullvekst i biltrafikk

3. Iverksetting

Presisering av hva og hvordan dette er tenkt gjennomføres ‘Eventuelle endringer i
skolekretsene vil bare ha betydning for elever som skal begynne på skolen, elever som
allerede har skoleplass vil ikke miste den ved en endring av skolekretsene’.

Vil dette bety at søsken vil splittes?

4. Lover og rettigheter

Asker kommune har utarbeidet en lokal forskrift om skoleplass for å organisere
inntaksområder/skolekretser for skolene. Kan ikke se forskriften på referanselisten eller
beskrevet nærmere i Temaplanen. Det hadde vært fint med noen punkter/tekst på hva som
skiller lokal forskrift fra Opplæringslova $ 8-1.

4. Overordnet utfordringsbilde

Heggedal og Asker sentrum er et utpekt som et satsingsområde når det kommer til
boligutvikling av Asker kommune og er ikke nevnt her. Kun senere i dokumentet.



Boligproduksjonen er også ujevnt fordelt. Mesteparten av utviklingen komme i tre områder,
det er på Vestre Billingstad, Høn/Landstad og i Slemmestad.

Forslag til ny tekst:

Boligproduksjonen er også ujevnt fordelt. Mesteparten av utviklingen komme i
følgende områder, Vestre Billingstad, Høn/Landstad, Asker sentrum, Heggedal og i
Slemmestad.

4. Trender og utfordringer i skole

Trenden tilsier at flere barnefamilier søker seg til leiligheter. Dette bør tas hensyn til ved
kapasitetsberegninger.

Det nevnes primære transporttilbud sør i Asker, mens Midt, Sentrum og Nord ikke nevnes.
Det henvises til Temaplan for samferdsel og mobilitet. Evaluering av transportbehovet bør tas
med i vurdering av skolekretser.

Konsekvenser av innføring av lærer-normen for kapasitet på skoler. Det bør planlegges det for
nok tilgjengelige rom uten at det går ut over spesialrom ved vurdering av skolekretser og
kapasitet.

Det er underkapasitet på Hovedgården. Utbyggingsplaner ikke med i de nye planene. Kun
flytting av elever. Dette bør vurderes/tas med i evalueringen.

4. Strategier for å sikre kapasitet i barnehager og skoler

I utgangspunktet er det positivt å søke å utnytte kapasitet i eksisterende bygg. Tett bebyggelse
er ikke definert, heller ikke hva som defineres som korte avstander. Tildeling av plass på ikke
geografisk nærmest barnehager har vært praksis over tid. For skoleelever som det er ønskelig
at skal ta seg til skolen til fots eller på sykkel kan det være uheldig at plass på nærskole ikke
tildeles.
Om denne praksisen skal gjennomføres bør det presiseres om dette gjelder fra årskull til
årskull basert på kapasitet eller mer varig endring av skolekrets.

Tas midlertidige bygg i bruk, må plan og tidsfrist for permanent løsning spesifiseres.

Ved sammenslåing av skoler bør også konsekvenser av endret skolevei evalueres med tanke
på mål om å få flest mulig til å gå/sykle.

Innsatsområde 3 Asker Midt

Justering av skolekretsen for Heggedal skole for å inkludere Hallenskog og Stokkerskogen er
positiv. Det er utfordrende skolevei fra disse områdene til Midtbygda. Det er uklart hva som
ligger i en mulig justering av skolegrense mot Blakstad i 2024. En presisering/avklaring av
hvilke områder som dette gjelder bør med.

Heggedal fikk en ny barneskole i 2016, som da skulle ha god kapasitet, noe som har vist seg
ikke stemme. Det ligger inne planer om en ny barneskole i Heggedal med beliggenhet i
Underlandsåsen. Dette vil føre til større omlegging av skolegrenser. I tillegg vil det endre
Heggedal skole sin rolle som samlingspunkt i bygda. Organisering og feiring av 17. Mai
lokalt har en sterk og lang tradisjon i Heggedal. Før en ny skole bygges bør utvidelse av
eksisterende Heggedal skole utredes og vurderes opp nytt bygg.



Flytting av elever fra Hovedgården til Slemmestad vil gi en betydelig mer utfordrende
skolevei, særlig vinterstid. Det går ingen direkte offentlig kommunikasjon mellom Heggedal
og Slemmestad.

Hovedgården har tidligere stått på listen over utvidelse og bør inn på listen igjen.


