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Innsender
Innsender er:

Organisasjon registrert i Enhetsregisteret

Org.nr.

913538102
Forening/organisasjon

Foreldrerådet drengsrud skole

Kontaktperson:

Fornavn og ev. mellomnavn

Anette
Etternavn

Wagle

Adresse

Gamle drammensvei 318
Postnr.

1383
Poststed

Asker
E-postadresse

fau.drengsrud@asker.kommune.no
Telefonnr.

95450069

Saken gjelder
Velg sak du vil gi høringssvar til

Temaplan for barnehage- og skolekapasitet
Saksnr.

20/01582
Høringssvar

Viser til kapittel om trender og utfordringer skole på side 17 der det står at det er et stort sprik i standard på
skolebyggene. De store forskjellene i skolers fysiske rammer er en utfordring for
målsetningen om å gi et likeverdig tilbud til alle elever. Dette er selvsagt mest avhengig av
kvaliteten på det opplæringstilbudet som gis, men de rammene dette skjer innenfor åpner for
muligheter eller setter begrensninger.
Lav standard på skolebygg og lite areal til lærerarbeidsplasser kan også bidra til utfordringer
i rekrutteringen av nye lærere.

I kapittel om skole på side 28 kommer det fram at Asker sentrum er et av områdene der det er størst spenn i standard
på skolebygg. Drengsrud og Solvang er de skolene med lavest standard.

Under kapittel om strategi på side 29 står det at Asker kommune sikrer nok kapasitet ved Drengsrud skole ved å
gjøre kretsgrenseendring mot Jansløkka skole.

Drengsrud FAU ønsker å påpeke at et langsiktig perspektiv for Drengsrud skole må være det samme som Asker
kommune foreslår for Solvang ungdomsskole som er å bygge ut skolen. Videre ber vi om at Drengsrud skole
prioriteres for oppussing og forbedring. Det nevnes i temaplanen at det er en av skolene med lavest standard og det
merkes av både personale, foreldre og elever ved skolen. Det er mye dyrere å drive en gammel skole der det hele
tiden trengs forbedringer. Plassmangel for lærere er en utfordring. Ventilasjonen er ikke optimal. Toalettene er noen
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steder så dårlige at enkelte elever ikke ønsker å benytte toalettene i skoletiden. Det er ønskelig at en forbedring av
skolen legges inn i temaplanen under strategi.
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