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Fra  
Geir Trygve Jensen og Line-Beathe Moe 
Langkroken 15A 
1394 Nesbru        Nesbru, 11. mars 2021 
 
 
Asker kommune 
Katrineåsveien 20 
3440 Røyken 
 
 
 
Vedr. sak 20/01582 Høring: Temaplan for barnehage og skolekapasitet 
 
Vi viser til «Temaplan for barnehage og skolekapasitet», saksnr. 20/01582 som er ute på høring. 
Dette høringsinnspillet konsentrerer seg om Asker Nord generelt, og Mellom-Nes skole spesielt. 
 
Undertegnede ga også høringsinnspill da forslag til kretsgrenseendringer var på høring i gamle Asker 
kommune høsten 2018. Se vedlegg 1. Innspillene den gang belyste at kretsgrenseendringer fra 
Mellom-Nes skole mot Hvalstad skole var et særdeles dårlig alternativ. Dette var medvirkende til at 
politikerne i gamle Asker kommune valgte å avslå rådmannens forslag og vedtok at administrasjonen 
frem mot denne temaplanen skulle se på en del andre alternativer til kretsgrenseendringer.  
 
Det er urovekkende at det er foreslått samme dårlige løsning med kretsgrenseendringer som strategi 
denne gangen, til tross for at et stort politisk flertall i den gamle kommunen ønsket andre løsninger. 
Det er også, til vår overraskelse, ikke foreslått noen avbøtende tiltak til de største ulempene med 
kretsgrenseendring fra Mellom-Nes mot Hvalstad, som eksempelvis splitting av søsken på ulike skoler 
og manglende tilrettelegging for trygg skolevei. Det er ikke fremlagt noen dokumentasjon på 
arbeidet med løsninger som kommunestyret vedtok at skulle utredes, jf. vedtak 1 i sak 20/19 på 
kommunestyremøte 09.04.2019. Det har gått nesten to år siden dette, noe som burde være 
tilstrekkelig med tid. Videre anses det som uansvarlig når det på informasjonsmøtet den 11. februar 
for Asker Nord informeres om at strategien er uendret, samtidig som man har unnlatt å ta stilling 
til/unnlatt å finne en løsning på de forholdene som medførte at politikerne ved forrige behandling 
forkastet forslaget. Man begår de samme feilene i tallmaterialet som påpekt i forrige runde og gir 
igjen politikerne feil beslutningsgrunnlag.  
 
Det er ikke tegnet opp konkrete forslag til kretsgrenseendringer i denne temaplanen. Det kan likevel 
antas at det er de samme utfordringene som sist som vil gjøre seg gjeldende.  
 
Ettersom situasjonen er relativt uendret, vises det til vårt høringsinnspill av høsten 2018 som er 
vedlagt, hvor alle aspekter fortsatt er like aktuelle. Vi har i dette høringssvaret fokusert på de to 
temaene som var etterspurt i høringsbrevet:  
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1. Tematikk/problemstillinger som ikke er omtalt i temaplanen, som burde vært omtalt, eller som 
ikke er tilstrekkelig omtalt/utredet: 
 
1.1. Forslaget vil kunne splitte søsken på to ulike barneskoler  

– økt transportbehov i strid med kommunens målsetting 
En splitting av søsken vil kunne bidra sterkt til risiko for at barn blir utrygge, mistilpassede, 
og som igjen kan gi negative effekter knyttet til gode læringsforutsetninger i skolen. I tillegg 
kan splitting medføre unaturlige og uholdbare familiesituasjoner ved at foreldre tvinges til å 
velge hvilket barn man skal følge opp på ulike skolearrangementer som 17. mai, 
skoleavslutninger mv. Også den daglige logistikken vil bli vesentlig forverret for rammede 
familier og utvilsomt medføre økt transportbehov i strid med kommunens målsetting.  
 
Det vises til vårt tidligere høringssvar, som omtaler at det vanskelig lar seg gjøre å reise 
kollektivt mellom Hvalstad og Mellom-Nes for å hente barn på SFO, hvilket vil medføre økt 
andel bilreiser i strid med kommunens egen målsetting.  
 
Jfr. avsnitt 2 og 4 i vedlegg 1. 

1.2. Farlig skolevei for mange små barn i sannsynlig utskilt del  
- brudd på Opplæringsloven § 8 - 1 
Korteste vei til Hvalstad skole for beboere på østsiden av E18 ved Holmen krysser både 
Fv 165 Slemmestadveien (fartsgrense 70 km/t) og en av Norges mest trafikkerte veier E18 
(fartsgrense 90 km/t), samt akselerasjonsfelt og avkjøringsfelt til E18. Barna våre vil også på 
sikt måtte krysse et stort og farlig anleggsområde ved omlegging av E18, som etter planen 
vil vedvare i mange år. Det understrekes at dette var et av hovedargumentene til at 
politikerne skrinla løsningen om kretsendring mot Hvalstad ved forrige behandling. 
Holmenkrysset har ikke blitt tryggere for skolebarn siden sist saken ble behandlet i 
2018/2019. 
 
Det å måtte tilby transport til barna (mange kan risikere å få lang skolevei utover 2 km. i 
tillegg til at den er farlig) er ikke forenlig med kommunens målsetting om redusert 
transportbehov. Veiene i området er allerede preget av køer og forsinkelser, og det vurderes 
også rushtidsbom på Fekjan, som vil forverre fremkommeligheten mellom Holmen og 
Hvalstad. 
 
Det er svært positivt på at det både i Temaplanen og i informasjonsmøtet avholdt 11. 
februar 2021 for Asker Nord understrekes/ble understreket at skoleveien mot Nesøya skole 
anses som farlig hovedsakelig på grunn av motorveien og at utnyttelse av ledig kapasitet på 
denne barneskolen således ikke vurderes benyttet innen skolekretsen. Det er, fra et faglig 
perspektiv, imidlertid uforståelig hvordan den samme motorveien kan bli tryggere for 
skolebarna fra Slependenkrysset til Holmenkrysset når kretsen skal endres mot Hvalstad 
skole som, i motsetning til å benytte Nesøya sin ledige kapasitet, skal bygges ut for en 
nesten 300 millioner kr. for å kunne ta imot elever som følge av kretsendringer. Akkurat 
denne kretsen i Asker Kommune er svært spesiell på kartet, med et smalt område inneklemt 
mellom to store barrierer; sjøen og motorveien. Nettopp derfor bør man finne løsninger 
internt i kretsen.  
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Figur 1: Ny skolevei, trafikksikkerhet og fremtidig anleggsområde 
 
Referanse til nummererte piler på kart: 
1: Skoleveien krysser avkjøringen til E18  
2: Snarvei som krysser Slemmestadveien parallelt med påkjøringsrampe til E18 
3:  Anleggsområde for bygging av ny E18  
4:  Planlagt område for utvikling av Holmen som et nærsenter  
 
Vi viser også til kunnskapsgrunnlaget side 28: "Ved endring av skolekretsgrenser må det tas 
med i vurderingen både forhold som kan føre til særlig farlig eller vanskelig skolevei for 
større grupper med elever eller at mange elever får uforholdsmessig lang vei til sin 
nærskole." 
 
Jfr. avsnitt 5 i vedlegg 1. 
 

1.3. Tallgrunnlaget er misvisende 
Framskrivingene i temaplanen viser et mye større kapasitetsproblem enn det som er tilfelle. 
I prognosene vises det en overskridelse av kapasiteten på 53 elever i 2021, mens faktisk 
elevtall pr. dags dato kun er 6 flere enn reell kapasitet (som defineres som 85 % av maks 
kapasitet). I hele temaplanens varighet frem mot 2033 er det i prognosen ventet ytterligere 
6 elever utover de 53 som er vist for 2021. Dette medfører at den største overskridelsen er 
på 12 elever uten noen kretsgrenseendring. Det ble opplyst på informasjonsmøte at 
prognosene også inkluderer større nye boligutbygginger i kretsen. 
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Mangler ved tallmaterialet i Temaplanen er at man beregner ikke kapasitet ift. 
barnehagetallene som ved tidligere tallanalyser har vist seg å være det mest pålitelige 
fremskrivningsgrunnlaget vi har hatt i mange år. Elevtall estimert ut i fra antall barn 
folkeregistrert i skolekretsene (barnehagetall) er totalt utelatt i dette tallmaterialet, jf. s. 11 
«Tillegg 2018 – Strategi for barnehage. Og skolekapasitet i Asker 2016-2028» samt 
beregning av kapasitet opp mot dette i vårt tallmateriale. Tall fra SSB viser stabilt antall barn 
i barnehageårene i de aller fleste deler av kretsen. Dette gir et helt annet bilde på hvilke 
skoler (særlig Mellom-Nes) som har for lite kapasitet eller ledig kapasitet og dermed også et 
feil beslutningsgrunnlag for politikerne. 
 
I tillegg presenteres nå kun underkapasiteten og ikke de estimerte elevtallene, hvilket gjør 
det vanskeligere å se hvor kunstig høye disse estimatene egentlig er både ift. kapasiteten og 
faktiske elevtall. Det er heller ikke hensyntatt andel elever som velger å gå på Steinerskolen 
og andre private skoler, og selv om dette kan variere fra år til år vil det slå uheldig ut å ikke 
hensynta dette når kretsendringer for en krets som har en privatskole beliggende i selve 
kretsen ikke hensyntas i det hele tatt. Faktiske gjennomsnittstall over historiske år gir en god 
indikasjon, og over er det hensyntatt en prosentandel kommunen tidligere har lagt til grunn 
basert på erfaringstall. Vi ender da med et mindre antall man burde kunne håndtere på 
annet vis enn med kretsendringer med de forhold som inntreffer med farlig skolevei og økt 
transportbehov, splitt av søsken m.m. Slike lave tall burde kunne håndteres med 
optimalisering av eksisterende bygningsmasse/rehabilitering (Temaplan Eiendom) i stedet. 
Se avsnitt 2 under.  
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Dersom vi sammenligner med de ulike kapasitetstallene blir over-/underkapasitet for 
2020/21 på Mellom-Nes som følger:  
Reell kapasitet (85 %)/teoretisk kapasitet på 381 elever – 387 faktisk antall elever = -6 elever i underkapasitet (for få plasser)  
Tidligere håndtert kapasitet på 393 elever – 387 faktisk antall elever = 6 elever i overkapasitet (ledige plasser)  
Kapasitet (28 elever) på 448 elever – 387 faktisk antall elever = 61 elever i overkapasitet (ledige plasser)  
 
Presentert i høringen – «Kapasitet sett opp mot framskrivninger»:  
Reell kapasitet (85 %)/teoretisk kapasitet på 381 elever – 434 elever fremskrevet = -53 elever i underkapasitet (for få plasser) 
 
Framskrivningene viser 53 elever i underkapasitet (for få plasser), ettersom de beregner ut i 
fra en framskrivning på 434 elever på Mellom-Nes skole i 2021. Framskrivningene for 2021 
viser altså 47 (-53 elever vs. -6 elever) elever for mye, et år vi sitter med full kunnskap om 
faktisk antall elever på. Framskrivningene bommer altså nesten med et helt trinn i 2021. 
Spriket på beregningene ut ifra ulike kapasitetstall er med andre ord på over 100 elever (-53 
elever estimert for lite elevplasser vs. 61 ledige elevplasser ift. total kapasitet mot faktiske 
elevtall i 2021), dvs. ca. en fjerdel av kapasiteten på hele skolen.   
 
De samme feilene som forrige gang gjøres om igjen (ikke barnehagetall, ikke hensyntatt 
andel på private skoler, for høye framskrivninger, for lav maks kapasitet), hvilket gir et feil 
beslutningsgrunnlag for politikerne. Dette fremstiller Mellom-Nes i et dårlig lys og som verre 
enn det egentlig er. Konklusjonen fra vårt tallmateriale står seg fortsatt/den samme som 
tidligere, jf. vedlegg 1 med høringssvar fra 2018, med kun en mindre underkapasitet på 
Mellom-Nes skole som bør løses på annet vis enn med kretsendringer (f.eks. mindre 
utbygging/vedlikehold/rehabilitering). Se avsnitt 2 under.  
 
Er det virkelig nødvendig å innføre kretsgrenseendringer og sende barna våre på en farlig 
skolevei, når den største overskridelsen av reell kapasitet ihht. prognosene er 12 elever 
(hvilket ligger med god margin under maks kapasitet)?  
 

1.4. Manglende korrelasjon mellom barne- og ungdomsskolekretser  
I dag sogner barneskoleelever fra Nesøya og Mellom-Nes til Landøya ungdomsskole. Elever 
fra Hofstad, Hvalstad og Billingstad sogner til Torstad ungdomsskole. Mens Landøya ifølge 
prognosene har en ekstra kapasitet på mellom 40-90 elever i temaplanperioden, har Torstad 
manglende kapasitet på 20-110 elever. Det betyr at kapasitetsproblemet på Torstad er enda 
større enn Mellom-Nes, om tallene i prognosen legges til grunn. Likevel foreslås det 
barneskolekretsendring til Hvalstad, som medfører flere barn som sogner til Torstad. Man 
søker altså å løse et tilsynelatende kapasitetsproblem på en skole, ved å bidra til et enda 
større kapasitetsproblem på en annen skole. Man løser en kapasitetsutfordring med å skape 
en ny kapasitetsutfordring. Samtidig strider dette imot den målsettingen som angis av 
kommunen selv om bærekraftighet og langsiktighet angitt i strategidokumentet. Barna blir 
«legobrikker» og det blir igjen vanskelig for familier å velge barnehage. Skal man bygge 
nettverk og trygge omgivelser for barna i den kretsen barna skal gå på barneskolen eller 
ungdomsskolen? Det er strengt tatt ikke nødvendig å behandle barna som «legobrikker» når 
det finnes gode alternative løsninger både rent praktisk og økonomisk, jf. løsninger under. 
Til og med barnehagene følger ungdomsskolekretsene.  
 

1.5. Skoleutbygging der hvor boliger bygges eller er planlagt bygget 
Innenfor ungdomsskolekretsen Landøya er det i dag to barneskoler. Nesøya og Mellom-Nes. 
De senere årene er både Nesøya og Landøya skoler bygget ut, mens Mellom-Nes ikke er 
bygget ut. Sistnevnte er også et stort pressområde, med planer om større leilighetsbygg på 
både kort og lang sikt og Holmenbyen som et kommende senter for nærmiljøet. Det synes 
merkelig at ikke også Mellom-Nes bygges ut (enten samme sted eller på ny tomt) slik at man 
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får en total skolekapasitet i kretsen som er tilpasset øvrige skoler i området, utnytter økt 
kapasitet på ny Landøya ungdomsskole, og sikrer skolekapasitet der hvor etterspørselen og 
planene for nye store boligutbygginger er. Skolepolitikken og boligpolitikken må henge 
sammen.  
 

1.6. Mulighet for mindre utbygginger på Mellom-Nes og mangelfull utredning av muligheter 
for løsning internt i kretsen 
Det ble politisk vedtatt i forrige runde å se nærmere på muligheter for å øke kapasiteten på 
Mellom-Nes skole. Etter det vi kjenner til er det kun utredet en omfattende utbygging på 
Mellom-Nes til 3-parallell skole, og ikke noen utbygginger av mindre omfang. Det ble også 
politisk vedtatt at administrasjonen skulle se på muligheter for å anskaffe nabotomter. Det 
står i temaplanen at det har vært utredet mulighet for å erverve nabotomter, men det er 
ikke dokumentert hvor aktivt administrasjonen har prøvd å få til dette, ettersom dette er en 
løsning mye tyder på at de ikke ønsker å gå for tross behov for bedre plass også med et 
elevtall lavere enn teoretisk kapasitet. Det vises til vedtak om utredning av muligheter om 
utvidelse av kapasitet på Mellom-Nes Skole jf. vedtak 1 i sak 20/19 på kommunestyremøte 
09.04.2019. Det må fremlegges bedre dokumentasjon på hva som er utrettet ila disse to 
årene. Det er et uheldig utfall å sende barn over motorveien, når informasjonen tilsier at det 
ikke er inngått noen reelle forhandlinger med interessenter eller sett på løsninger.  
 

1.7. Nærskoleprinsippet og skolekretsgrense - Opplæringsloven §8-1  
Tilhørighet til Holmenbyen må prioriteres, jf. nærskoleprinsippet.  
 
Det vises til Utdanningsdirektoratet sin tolkningsuttalelse 
(https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Narskole-og-
skolekretsgrenser/Narskoleprinsippet-og-skolekretsgrenser/), hvor de har svart på spørsmål 
om forholdet mellom nærskoleprinsippet som individuell rettighet og kommunenes adgang 
til å fastsette forskrift om skolekretsgrenser.  
 
Elever i grunnskolen har rett til å gå på nærskolen. Dette følger av opplæringsloven § 8-1 
første ledd første punkt, der det står at elevene ”har rett til å gå på den skolen som ligg 
nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til.” Begge formuleringene, 
”nærast” og ”soknar til”, omhandler samme vurderingstema, nemlig hva som skal regnes 
som nærskolen.  
 
Hva som skal regnes som nærskolen avgjøres av en rekke forhold omtalt i opplæringslovens 
forarbeider, jf NOU:18 1995 og Ot.prp. nr. 46 (1998-1999). Det skal tas utgangspunkt i 
geografi, men også andre objektive forhold som topografi og farlig skolevei er relevante 
hensyn. I tillegg kan det legges vekt på subjektive forhold som at eleven har søsken på 
skolen.  
 
Forskrift om kretsgrenser skal være i samsvar med nærskoleprinsippet slik det kan tolkes ut 
fra lov og forarbeider, jf § 8-1 første ledd første punkt, samt NOU:18 1995 og Ot.prp. nr. 46 
(1998-1999). Det ligger ikke innenfor det kommunale handlingsrom eller selvstyre å 
fastsette forskrifter i strid med nærskoleprinsippet. Det er imidlertid en svært begrenset 
adgang til å legge vekt på kapasitet, både ved avgjørelsen av enkeltsaker og ved fastsettelse 
av forskrift om skolekretsgrenser. Etter Utdanningsdirektoratets vurdering blir det først 
aktuelt å legge vekt på kapasitet når det kan dokumenteres at en skole er full. Tallene for 
Mellom-Nes viser at skolen ikke er full. I nærskolesaker, og ved fastsettelse av forskrift om 
skolekretsgrenser, kan det i utgangspunktet ikke legges vekt på fremtidige 
kapasitetsproblemer, uansett hvor dokumentert disse skulle vise seg å være. Dette 
innebærer at kommunen må fylle opp skolene hvert år med de elevene som etter 
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nærskoleprinsippet hører til den enkelte skole. 
 

2. Strategiske forslag for å sikre kapasitet innfor hvert enkelt innsatsområde og eventuelt 
prioriteringer av for forslagene: 
 
2.1. Avvente større utbygginger inntil kapasitet er sikret på lang sikt 

Utbyggingen av 30 boliger på tidligere Holmen Yatchverft i Nesbukta ble gjennomført tross 
rekkefølgebestemmelser med krav til skolekapasitet, som ikke var innfridd på tidspunktet 
byggetillatelse ble gitt. En gjennomgang av Statistisk sentralbyrås statistikk for 
befolkningstall for grunnkretsene som tilhører Mellom-Nes skole viser at 5 av 6 kretser har 
hatt en reduksjon, nullvekst eller beskjeden økning i antall barn i barnehage og 
barneskolealder, mens Landøya grunnkrets har hatt en økning på 44 % (+16 stk) og 16 % 
(+12 stk.) for hhv. barnehagebarn og barn i skolealder. Økningen har kommet i årene 2020 
og 2021, dvs. etter at det ble flyttet inn i de nye boligene på Nesbukta. Dette fremkommer 
tydelig av figuren under. 
 
Rekkefølgekravene må overholdes og barna skal sikres en nærskole med trygg skolevei med 
en tettstedsutvikling som tilrettelegger for tilhørighet, jf. Temaplan side 18. 
 

 
 
 

2.2. Helhetlig planlegging av skolekapasitet og boligutbygginger på både kort og lang sikt 
Det synes uforståelig at en strategi for skolekapasitet frem til 2033 ikke inkluderer skikkelige 
løsninger som tilrettelegger for den store boligutbyggingen som planlegges i den fremtidige 
Holmenbyen, hvorav en del av denne utbyggingen allerede ligger innenfor dette 
strategidokumentets tidsperspektiv. Det ville være urimelig å forvalte skattepengene slik at 
man allokerer en vesentlig sum på 300 mill. kr. til utvidelse av en barneskole på Hvalstad som 
genererer et store utfordringer i forbindelse med kretsgrenseendringer nevnt over. En 
reallokering av en andel disse midlene til Mellom-Nes Krets for å unngå kretsgrenseendringer 
herfra, fremstår som et godt alternativ.  
 
Om kretsgrenseendringer er den eneste ønskelige løsningen frykter vi at det må foretas flere 
kretsendringer med årene etter hvert som boliger bygges ut, som vil spise seg stadig 
nærmere Mellom-Nes skole, og skape mye splid i nærområdet. Skolekapasiteten bygges ut et 
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helt annet sted enn der boligene skal bygges. Vi mener at eneste fornuftige strategi er å 
planlegge for en helt ny skole i tilknytning til Holmenbyen. Da kan man legge ned gamle 
Mellom-Nes, og bygge en større skole som ivaretar kapasitet for både eksisterende og nye 
boliger. Andre alternativer kan være oppkjøp av tomt i tilknytning til skolen med/uten 
gjenbruk av bygg på tomt, todelt barneskole på gammel tomt Mellom-Nes og Landøya for å 
kunne dekke opp kapasitetsbehovet for de utbygginger som ligger i fremtiden (fungerer for 
Steinerskolen og andre kommuner), muligheter på eksisterende tomt utenom full 3-parallell 
skole hvor finnes det mange alternativer som ikke er sett på eller nytt skolebygg på en helt 
ny tomt med mulig reallokering av midler fra Hvalstadutbyggingen som vil dekke inn 
fremtidig utbygging f.eks. Plantasjentomten (tomt med god størrelse, som ikke tar utsikt fra 
naboer, kan bygges et effektivt bygg der, god trafikkavvikling med nærhet til Fekjan) sammen 
med salg av tomten med Mellom-Nes skole. 
 
Dette vil også være i tråd med prinsippet som presenteres innledningsvis i temaplanen: Rett 
bygg – på rett sted - til rett tid. Det vil også være i tråd med målet om å «Etablere større og 
mer effektive enheter i sentrale områder». En utbygging av Hvalstad for å løse kapasitet på 
Holmen/Nesbru mener vi er «feil bygg på feil sted til feil tid». Når vi i tillegg vet at det er 
manglende kapasitet på ungdomsskolen Torstad og ledig kapasitet på Landøya synes ny skole 
i Mellom-Nes krets som den eneste fornuftige løsningen på lang sikt. På kort sikt viser tallene 
at det egentlig ikke er noe kapasitetsproblem på Mellom-Nes med mindre man bygger ut 
mange boliger i området.  
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Fra beboer på Nesbru i Asker
Nesbru, 16. september 2018

Asker kommune
v/Kommunestyret
Postboks 353
1372 Asker

Høringsuttalelse – innsigelser til foreslått endring i Mellom-Nes og Hvalstad skolekretser

1. Sammendrag - innsigelser og krav til videre prosess

Vi viser til «Forslag til endring i Mellom-Nes og Hvalstad skolekretser», lagt ut på høring av Asker
Kommune den 28. juni 2018, og med frist for uttalelse den 3. september 2018.

En stor gruppe av beboere på Nesbru og Holmen står bak denne høringsuttalelsen, herunder
innsender.

Det presiseres imidlertid at innsender av dette høringssvaret i tillegg foreslår å utrede å eventuelt
flytte et trinn fra Mellom-Nes til lokalene til nye Landøya ungdomsskole.

Vi vil som en oppsummering bemerke at høringsforslaget fremstår utilstrekkelig utredet,
utilstrekkelig begrunnet, forhastet og lite gjennomtenkt. Blant annet har vi påvist mangler i underlag
for forslaget, og flere tilfeller av bristende logikk og sammenheng.

Vi stiller oss svært kritiske til det høringsforslaget som er fremlagt, tallgrunnlag for dette, og
vurderinger gjort av kommunen for å underbygge utkastet. Vi mener forslaget må forkastes og
protesterer mot utskillelse av deler av grunnkrets 0205, Holmen.

Årsaken til våre sterke motforestillinger til forslaget er i hovedsak at:

· Forslaget vil kunne splitte søsken på to ulike barneskoler. En splitting av søsken vil kunne
bidra sterkt til risiko for at barn blir utrygge, mistilpassede, og som igjen kan gi negative
effekter knyttet til gode læringsforutsetninger i skolen. I tillegg kan splitting medføre
unaturlige og uholdbare familiesituasjoner ved at foreldre tvinges til å velge hvilket barn man
skal  følge opp på ulike skolearrangementer som 17. mai, skoleavslutninger mv. Også den
daglige logistikken vil bli vesentlig forverret for rammede familier. Ytterligere om dette i pkt.
2 under.

· Forslaget er utilstrekkelig utredet, både når det gjelder kvaliteten på tallgrunnlaget som skal
underbygge forslaget, samt at utredningsarbeid rundt muligheter for utbygging/utvidelse av
Mellom-Nes skole er klart utilstrekkelig per tidspunkt (se videre pkt. 6 og pkt. 7).

· Forslaget utnytter ikke den overkapasiteten som allerede ligger internt innen Landøya
ungdomsskolekrets. Barneskolekretsendringen kunne vært løst innenfor samme
ungdomsskolekrets, med en forflytning av et trinn fra Mellom-Nes skole til Landøya
ungdomsskole, uten ytterligere utbyggingskostnader. En slik løsning ville også medført at
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barn i barneskolealder unngår å krysse den kanskje mest trafikkerte veistrekningen i Norge
(E18). Med en løsning innenfor Landøya ungdomsskolekrets ville man i tillegg fått benyttet
den overkapasiteten man allerede har investert skattemidler i gjennom nye Landøya
ungdomsskole, samtidig som man unngår en situasjon hvor kapasiteten overskrives og
utbyggingskrav/nye investeringer kreves på Torstad ungdomsskole når barna fra grunnkrets
0205 når ungdomsskolealder i 2027.

· Forslaget er basert på feilaktig eller misvisende tallmateriale. Framskrivningstall/estimater
avviker vesentlig fra reelle elevtall på Mellom-Nes skole og det ikke er laget egne estimater
for Mellom-Nes skole isolert. Mens framskrivingene viser en sterk økning i elevtallene på
Mellom-Nes skole, viser de faktiske elevtallene en nedadgående trend. Framskrivingene viser
også et vesentlig forverret bilde enn det som er realitetene, når man ikke skiller ut
tall/estimater for Mellom-Nes skole isolerte.  (se pkt. 6)

· Forslaget medfører svært farlig skolevei for mange små barn i foreslått utskilt del, hvor små
barn kommer til å krysse både FV 165 Slemmestadveien (fartsgrense 70 km/t) og en av
Norges mest trafikkerte veier E18 (fartsgrense 90 km/t), samt akselerasjonsfelt og
avkjøringsfelt til E18. Barna våre vil også måtte krysse et stort og farlig anleggsområde ved
omlegging av E18, som etter planen vil vedvare i mange år. (se pkt. 5)

· Forslaget er svært kortsiktig, og strider mot øvrige politiske planer, bare sett ut i fra et 10-
års perspektiv, både i forhold til kapasitet på ungdomsskoler, planer for å samle Holmen som
nærsenter på Nesbru og planer for endring av veinett i dette området som naturlig hører
sammen.

Vi krever etter dette at høringsforslaget slik det foreligger avvises, hjemsendes til ytterligere
behandling og at kommunen legger frem en ny plan for skolekretsen, eller eventuelt, om det viser
seg å være tvingende nødvendig, legger frem nye gjennomarbeidede forslag til endring i skolekrets.

Uansett anmodes det om at et nytt forslag ivaretar følgende punkter i prioritert rekkefølge:

· Søskengaranti må gis under enhver omstendighet.

· "Nærskoleprinsippet" og opplæringsloven § 8-1 overholdes, og uten at vilkår/momenter
strekkes til prinsippets yttergrenser.

· Trygg og sikker skolevei for de minste barna på Holmen og Nesbru utredes og ivaretas på
beste mulige måte.

· Det besørges at korrekt tallmateriale legges til grunn for et framtidig vedtak, hvor det blant
annet gjøres fradrag i framskrevne tall for andel barn som begynner på private skoler, slik at
vedtak bygger på tall isolert for Mellom-Nes skole (pt. ca. 8 % reduksjon). I tillegg må siste
oppdaterte framskrivning legges til grunn for nytt forslag, og ikke ett år gamle tall -
framskrivningen varierer betydelig fra ett år til et annet (jf. vesentlig reduksjon fra 2016 til
2017). Videre kreves det også at det sørges for at nye boligprosjekter tilfredsstiller
rekkefølgekravet til skolekapasitet i skolekretsen før igangsettelsestillatelser gis, jf.
situasjonen på Holmen Yacht Verft.

· Det arbeides aktivt for å bygge ut Mellom-Nes skole, enten i høyden og/eller ved
tomteutvidelse, og at utredningen av dette alternativet gjennomføres i sin fulle bredde og
dokumenteres grundig før man eventuelt tar stilling til alternative endringer av skolekrets.
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· Eventuelle endringer i Mellom-Nes barneskolekrets innebærer at kommunen utnytter
eksisterende kapasitet innenfor Landøya ungdomsskolekrets som denne barneskolen
sokner til, dvs. forflytning av elever fra Mellom-Nes skole når denne får underkapasitet i
2021 til lokalene til Landøya ungdomsskole, som etter at nytt bygg sto ferdig i 2018, har
ledig kapasitet. På denne kan ytterligere utbygging av Mellom-Nes skole unngås,
skolekretsen og nærområdet ligger på samme side av E18, barna slipper å krysse E18 i sin
skolevei og man unngår å måtte bygge ut Torstad ungdomsskole mot 2027 for å ha plass til
elever fra denne siden av E18 hvor det allerede er investert store midler i Landøya
Ungdomsskole som har ledig kapasitet.

· Eventuell endring sikrer tilhørighet til det naturlige nærområdet/nærsentrum Holmen som
er under utvikling.

Det kan se ut som om kommunen ved forslaget helt unnlater å vurdere de til dels dramatiske
konsekvensene et eventuelt vedtak vil få for svært mange småbarnsfamilier i området. Det forventes
at kommunen tar frem kartet på nytt, og legger en mer gjennomtenkt plan på bordet før det kan bli
aktuelt med endringer.

1.1. Forutsigbarhet i skolekretsgrenser og langsiktig planlegging i relasjon til skolekretsgrenser

Mange familier bytter bolig når man får barn, ettersom det da blir behov for større bolig. Forhold
som står sentralt når ny bolig anskaffes er nærhet til skole og barnehage.

Det må følgelig kunne forventes at eventuelle endringer av kretsgrenser varsles i tilstrekkelig god tid,
(for eksempel 1 til 2 år i forveien) slik at barnefamilier kan tilpasse seg slike endringer. Det er helt
uforholdsmessig inngripende å foreslå kretsendringer samme året som vedtak effektueres.
Gjeldende forslag er sendt ut på høring 28. juni 2018, med forslag til ikrafttredelse fra 1. november
2018, en periode på 5 måneder. En slik fremgangsmåte og prosess fra kommunens side er uholdbar.

Vi vil mene at det her også demonstreres en mangel på respekt for våre familiers løpende
planlegging og oppfølgning av barnas barnehage- og grunnskoleperiode. Gode nærmiljøer og
kontaktnett bygges opp over tid for å skape trygge og godt sosialt tilpassede barn, som i sin tur
danner grunnlag for gode oppvekst- og læringsmiljø.

Som nevnt er det altså slik at mange av familiene ved kjøp av bolig, nettopp har prioritert beliggenhet
i relasjon til skolekrets og barnehage. Kommunen vil, dersom forslaget slik det foreligger skulle bli
gjennomført, med et pennestrøk sette strek over all nitidig planlegging og "investering" i våre
familier og barn.

2. Splitting av søsken på to ulike barneskoler må ikke skje

Flere familier har per tidspunkt små barn på Mellom-Nes skole typisk i de lavere trinnene (1-4 klasse).
Samtidig har de samme familiene småsøsken i barnehagene som ligger med naturlig tilknytning til
Mellom-Nes skole og nabolag. Dette er ikke tilfeldig.

Mange har i løpet av de senere år kjøpt bolig i kretsen og arbeidet for å etablere kontakter og miljøer
i de naturlige nærområdene, samt at familier har arbeidet for å sikre at de aller minste går i de
aktuelle barnehagene som ”sokner” til Mellom-Nes skole. Flere har også byttet barnehage for barn i
senere år for å sikre at barna har venner og relasjoner når de begynner på skolen. Ingen har selvsagt
forestilt seg at det skulle bil aktuelt å sende lillebror eller lillesøster til en annen skole. Fokus har
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ligget på å skape gode og trygge sosiale relasjoner for å skape gode utgangspunkter for trivsel og
læring på Mellom-Nes.

De små barna som Kommunen nå gjennom forslaget truer med å sende til Hvalstad skole, har endelig
rukket å etablere trygge relasjoner med mange andre barn de vil starte på Mellom-Nes sammen med
om 1 til 3 år. Kommunens forslag ville medføre at det i praksis settes strek over disse relasjonene, og
den positive effekten av at barn ved skolestart har trygge og gode forhold til andre barn fra eget
nabolag og barnehagemiljø.

Det kreves på denne bakgrunn at kommunen under enhver omstendighet garanterer at barn med
større søsken, som allerede er skrevet inn på Mellom-Nes, også får tilbud om skoleplass på Mellom-
Nes skole.

Vi viser i forlengelsen av dette til Nærskoleprinsippet og opplæringsloven § 8-1. Et særlig moment i
relasjon til barns rett til å gå på den skolen som “ligg nærast” skal gjøres gjeldende i de tilfeller der
barnet har søsken som allerede går på den aktuelle skolen. Særlig stor vekt skal dette også tillegges
når det er snakk om barn i lave årstrinn slik det er snakk om i denne saken. Søsken som allerede går
på Mellom-Nes skole er som vist over typisk mellom 1 og 4 år eldre enn barnet som basert på
forslaget står i fare for å bli plassert på Hvalstad. Ved splitting av søsken i denne sårbare fasen av
oppveksten øker risikoen for usikkerhet og mistrivsel hos barn som rammes, samt at det
gjennomgående vil skape store logistikkutfordringer for småbarnsfamiliene.

Vi mener det også generelt og som et minimum må kunne kreves og forventes at kommunen
tilrettelegger for en tilstrekkelig lang overgangsperiode med tilpassede og praktiske løsninger som
ivaretar barn og familier som omfattes av eventuelle framtidige endringer i skolekretsene.
Forutsigbarhet i forhold til skolekretsgrensene er sentralt for familiers bosettingsmønster og det
sosiale nettverket til små barn i området. I det følgende gis noen eksempler på uakseptable utslag
forslaget vil kunne medføre:

a) Oppfølging av barna
Familiene blir tvunget inn i en situasjon hvor man må velge hvilke av barna man skal følge
opp. Hvilket barn skal man prioritere å se i det lokale 17. mai-toget? Hvilket barn skal man
følge opp på sommeravslutning, juleavslutning når denne typen arrangementer kolliderer?
Det å frata foreldre mulighet til tett oppfølging av barna, strider imot den familiepolitikken
som har vært fremmet i Asker Kommune i mange tiår.

b) Mer lokal trafikk og en umulig kollektivsituasjon
Fordeler og positive effekter som følge av at små søsken kan slå følge med større søsken på
skoleveien bortfaller i sin helhet. En direkte konsekvens vil bli økt trafikk på grunn av foreldre
som tvinges til å kjøre og hente barn som ellers kunne tatt seg frem til skolen på egenhånd.
Veinettet er som kommunen er kjent med og som vi kommer tilbake til, ganske tungt
belastet allerede.

"Det å hente et søsken på Mellom-Nes barneskole og et annet søsken i Landøya Barnehage i
dag, med startpunkt kun fra Slependen, tar ca. 60 minutter. Med det trafikkbildet som er i
nærområdet, vil henting og levering av barn om vi nå også må kjøre til Hvalstad kreve så mye
tid at vi som foreldre risikerer å måtte søke arbeidsgiver om reduserte stillinger i den grad det
i det hele tatt er et alternativ for arbeidsgiver å tilby oss dette."

Å reise kollektivt i forbindelse med henting og levering på både Mellom-Nes og Hvalstad
barneskole, med det busstilbudet som eksisterer, er umulig om det skal kombineres med
alminnelig arbeidstid. Forslaget vil utvilsomt generere vesentlig mer trafikk, mer
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forurensning og lede til en frustrerende situasjon for familiene som rammes.

c) Krav om godt og trygt skole- og læringsmiljø
Vi viser til Opplærngsloven samt Asker Kommunes egen Standard for trygt og godt
læringsmiljø i Askerskolene. Her fremgår det at positive relasjoner mellom barn, ungdom og
de voksne på skolen er blant fem forhold som Utdanningsdirektoratet, med bakgrunn i
forskning, har definert som grunnleggende når det gjelder arbeid med å utvikle og
opprettholde gode læringsmiljø. Det forhold at søsken blir skilt fra hverandre, og hverandres
nettverk, står i skarp kontrast til og er i strid med krav våre barn har til et godt og trygt
venne- og læringsmiljø.

3. Oppsplitting av etablerte nærmiljø og nabolag som naturlig henger sammen

Området Holmenåsen, Holmengaten, Arvid Andresens vei, Fjellstadveien, Langkroken, Dalslia og
Gartnerveien har et sammenhengende gatemiljø atskilt av Fekjan, fjorden, Holmen senter og E18, se
markering med blå farge i figur 1 under. Her er det kort vei til lekekamerater i nærheten, og en flott
lekeplass i Nesbru barnehage i Langkroken, som naturlig "sentrum" og tilgjengelig for områdets
beboere utenom barnehagens åpningstider. For å legge til rette for at barn kan gå til skolen
istedenfor å bli kjørt med bil, har det vært vanlig med felles gå-grupper, hvor de minste barna får
følge av en av foreldrene på skoleveien.

Forslaget til endring i skolekretser skjærer midt gjennom dette naturlig sammensveisede området.
Grensen ser ut til å være trukket med henblikk på at barna skal få lengst mulig skolevei, men samtidig
innenfor grensen på 2 kilometer, som er terskelen for når kommunen er forpliktet til å bekoste
transport for de minste elevene, nettopp fordi skoleveien da er svært lang for små bein. Det ser ut til
at kommunens budsjetter for transport er viktigere enn de minste barnas begrensninger hva gjelder
lengde på vei til skolen.

Som vist til over er en sannsynlig konsekvens av en slik lang og utrygg skolevei, at barna vil måtte bli
kjørt til skolen. Kostnaden for skoletransport overføres på denne måten til foreldrene, og alle som
berøres av økt biltrafikk i området, både kollektivreisene og øvrige trafikanter som får ytterligere
reisetid.

Figur 1: Nabolaget på Holmen hører
naturlig sammen som en enhet for
alle formål
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I et større perspektiv er det også slik at Holmen og Nesbru/Mellom-Nes hører sammen som et
naturlig nærmiljø og nabolag, i skarp kontrast til hvordan Holmen og Hvalstad ikke hører sammen.
E18 er en massiv barriere mellom disse bo-områdene som effektivt setter en stopper for naturlig
daglig flyt av barn og voksne og naturlig sosial samhandling. Fekjan utgjør ikke noen slik barriere
mellom Holmen og Nesbru for øvrig, og det er følgelig også av den grunn et helt unaturlig og kunstig
skille som er foreslått etablert i og med foreliggende forslag.  De barna som fortsatt skal sokne til
Mellom-Nes skole vil oppleve at venner og potensielle venner i gaten sendes til annen skolekrets, og
på den måten rammer forslaget også disse barna som ikke får ny og vanskelig skolevei/hverdag.

4. Generelt om logistikkutfordringer og økt trafikkbelastning som følge av forslaget

De aktuelle områder der kommunen nå ser for seg endringer, består i stor grad av mødre og fedre
som pendler til Oslo sentrum eller Asker/Sandvika, med de utfordringer som følger med trafikk og
begrenset kollektivtilbud.

Holmen-området preges av lange køer i rushtidene, spesielt i morgenrushet. Fra begge retninger i
Slemmestadveien står det køer inn mot Fekjan i nordgående retning. Disse køene gir betydelige
forsinkelser for de viktigste bussrutene i området, linje 250 mot Oslo sentrum og linje 270 mot
Sandvika/Fornebu. Disse rutene brukes av mange beboere i området, som har arbeidsplass i østre
deler av Asker, i Bærum, eller i Oslo.

Kjøring av skolebarn til/fra Nesbru og til/fra Hvalstad skole vil om forslaget skulle vedtas øke kraftig,
og med økt trafikk på Fekjan, Slemmestadveien og Kirkeveien, og videre tilbake på Kirkeveien for alle
som skal videre på vei til jobb øst for Nesbru. Sammenlignet med dagens situasjon, vil veiene
belastes dobbelt to ganger i døgnet, og bussene kan bli enda mer forsinket, noe som har konsekvens
for langt flere enn bare beboerne på Nesbru. Hverken Slemmestadveien eller Fekjan har kapasitet til
særlig mye mer trafikk enn det man allerede har i dag.

Foreldre som i dag reiser kollektivt på jobb, med busser som går mer eller mindre direkte til Sandvika
og Oslo, vil kunne bli tvunget til å kjøre for å få hverdagen til å gå opp. Det passer dårlig med politiske
mål og føringer for lokal- og storbyområdene, hvor det er ønskelig at flest mulig reiser kollektivt.

5. Skolevei og trafikksikkerhet - brudd på Opplæringsloven § 8-1

I høringsdokumentet er det gitt eksempel på hvor mye lengre barnas skolevei vil bli ved endring i
skolekretsen, i Langkroken 12A fra omtrent 1,3 km til Mellom-Nes i dag til 2,0 km til Hvalstad (via
gangbro over E18). Det er mange småbarn som vil få betydelig lengre skolevei om forslaget skulle bli
gjennomført.

Barn som bor i Holmengata eller i Devikveien er eksempler på dette. Ny skolevei fra Holmengata blir
enten via gangbro over Slemmestadveien ved Holmen senter (ca. 2,8 km), eller via Fjellstadveien og
gangbro over E18 ved Ravnsborg (ca. 2,5 km), se figur 2 under. Sistnevnte alternativ mellom
Holmengata og Fjellstadveien er helt uegnet og til tider livsfarlig som skolevei på vinterstid (svært
bratt og ofte islagt bilvei fra november til mars). Sammenlignet med dagens skolevei, vil den nye
skoleveien til Hvalstad passere Slemmestadveien eller E18, hvor det er betydelig høyere verdier av
støy og forurensning.

Barna, spesielt i Holmengata, vil ganske sikkert også ta «snarveien» over Slemmestadveien fra
Holmengata til Skeidar for å kutte ned på skoleveien. Kryssing av en hovedvei hvor fartsgrensen er
70 km/t, og med en trafikkbelastning som ifølge Statens vegvesen utgjør ca. 21 000 kjøretøy i døgnet
(ÅDT i 2017) må også kunne karakteriseres som livsfarlig, og svært langt unna naturlig definisjon av
"trygg skolevei".
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Fra Devikveien/Devikrabben blir ny korteste skolevei langs Slemmestadveien opp til Holmenkrysset,
hvor gangveien krysser avkjøringsrampa fra E18 og hvor fartsgrensen er 90 km/t. Dette synes også å
være en farlig skolevei for småbarn. Det er mange i nærområdet som selv har opplevet å stå på stive
hjul ned bakken mot fotgjengerfeltet vinterstid etter avkjøringen fra motorveien hvor mange også i
praksis holder en fart på 100 km/t eller mer.

Figur 2: Ny skolevei, trafikksikkerhet og fremtidige anleggsområde

Referanse til nummererte piler på kart:

1: Skoleveien krysser avkjøringen til E18 (se figur 3)
2: Snarvei som krysser Slemmestadveien parallelt med påkjøringsrampe til E18 (se figur 4)
3: Anleggsområde for bygging av ny E18 (se illustrasjon figur 5)
4: Planlagt område for utvikling av Holmen som et nærsenter

I høringsdokumentet redegjøres det for gjennomført befaring av ny skolevei fra Holmen til Hvalstad
med kommunalteknisk avdeling, at skolevei via gangbro over E18 ved Ravnsborg vil bli sikret og at
veien dermed må være grei. Komunalteknisk avdeling synes ikke å ha særlig innsikt i de lokale forhold
som reelt sett må hensyntas på en slik befaring og i en slik vurderingen.  En befaring og vurdering må
også inkludere ny skolevei fra Holmengata og Devikveien/Devikrabben. Da må også konklusjonen bli
at skoleveien ikke er trygg/sikker.
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Figur 3: Pkt. 1 på kartet - Skolevei som passerer avkjøringsrampe fra E18

En trygg skolevei er et avgjørende moment ved tolkningen av nærskoleprinsippet i
Opplæringsloven § 8-1, og forslaget vil etter vårt syn medføre brudd på loven.

Figur 4: Pkt. 2 på kartet - Snarvei over Slemmestadveien ved ramper til og fra E18 – ikke særlig sikker
skolevei.

5.1. Ombygging og utbygging av E18 og Holmenkrysset mv.

I et litt lengre tidsperspektiv foreligger det planer for å legge E18 i tunnel, samt å flytte forbindelsen
mellom Fv165 Slemmestadveien og E18 til vest for Grønlia. I kommunedelplanen for ny E18 mellom
Slependen og Drengsrud er det i alternativ 2.A, som er det alternativet Statens vegvesen anbefaler,
planlagt tunnelportal for en ny E18-tunnel og en stor ombygging av Holmen-krysset midt i mellom
Hvalstad skole, og området som skilles ut og får ny skolevei til Hvalstad. En bygging av ny E18 krever
et stort anleggsområde, mange års byggeperiode, og mange trafikkomlegginger for å kunne avvikle
E18-trafikken mens det bygges ny vei. Å få dette som skolevei for 5-7 åringer, som ender med å gå
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alene fordi venner i nabolaget skal til Mellom-Nes er uakseptabelt og uforsvarlig, jf. illustrasjon figur
5 under.

Når ny E18 blir ferdigstilt står vi fortsatt igjen med eksisterende E18-trasé som en ny hovedlokalvei
og en massiv barriere i nærmiljøet. Selv om ny E18 legges i tunnel, bygges eksisterende E18 om til
firefelts hovedlokalvei og 2-felts bussvei parallelt med denne. Imidlertid vil det, slik planene er nå,
ikke bli gjennomfartstrafikk på Fekjan og dermed blir Fekjan i langt mindre grad en barriere. Med den
foreslåtte endringen i skolekretsgrenser flyttes skoleveien fra Fekjan, hvor trafikken vil bli lavere, og
tilbake til hovedveiene, som nå er omlagt til Holmenkrysset, nettopp for å avlaste nærmiljøet på
Holmen.

Også i et langsiktig perspektiv, med de betydelige investeringene som skal gjøres i offentlig
infrastruktur i vårt nærområde, synes forslaget til endring i skolekrets ganske blottet for logisk
sammenheng og vurdering.

Det er intet samsvar mellom planer for nytt vegsystem og forslag til endring i skolevei for barna i
vårt område. Mellom-Nes skole fremstår i fremtiden i enda større grad som det beste alternativet i
forhold til trygg skolevei.

Figur 5: Pkt. 3 på kartet – Stor byggegrop for motorveitunnel i tettbygd strøk – eksempel fra
byggingen av Lørentunnelen i Oslo
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6. Mangelfulle og misvisende tallgrunnlag ligger til grunn for høringsforslaget

Som begrunnelse for behovet for endring av skolekretsgrenser benyttes framskrivinger for fremtidig
elevtall på skolene i Asker kommune i perioden frem til 2028, jf. «Tillegg 2018 – Strategi for
barnehage- og skolekapasitet i Asker 2016-2028».

I dette dokumentet utrykkes det at «Tallene her viser at det gjennomgående er litt færre elever
sammenlignet med framskrivingene, men i framskrivingene er barn som går i private skoler eller
skoler i andre kommuner tatt med. Vi vet at rundt 5 % av barn bosatt i Asker benytter et annet
grunnskoletilbud enn det kommunen tilbyr.»

Det presiseres altså at estimerte tall inneholder tall for både offentlige og private skoler innen
kretsen. Det vil si at barn foreslås flyttet ut av kretsen, selv om man vet at det reelle elevtallet
hensyntatt private skoler er betydelig lavere. Mellom-Nes skolekrets skiller seg fra de fleste andre
skolekretsene i Asker ved at vi har en privat skole, Steinerskolen, i kretsen. Ettersom mange familier
vektlegger nærhet til skole er det grunn til å tro at det er en høyere andel barn som benytter et annet
grunnskoletilbud blant bosatte i Mellom-Nes skolekrets, enn andre steder i Asker og Asker sett under
ett. For skoleåret 2017/2018 estimerer framskrivingene et elevtall på 412 elever for Mellom-Nes
skolekrets, mens faktisk elevtall var på 381 elever på Mellom-Nes skole, dvs. ca. 8 % lavere enn
estimatet. For å ha realistiske elevtall å sammenligne mot kapasitet på Mellom-Nes må
framskrivninger for elevtall reduseres med det antallet som går på andre skoler, dvs. 8 %. I tabellene
under er det gjort en sammenstilling som viser forholdstall. I tillegg er det gjort en sammenligning
mot det maksimale elevtallet Mellom-Nes skole har hatt i løpet av de siste 5 årene, 393 elever.

Andel av fremskrevet elevtall som går til andre skoler
(basert på faktiske tall fra skoleåret 2017-18) 8 %
Kapasitet Mellom-Nes 381
Maks antall elever som har gått på Mellom-Nes 393

År

Framskriving
elevtall
(fra 2017)

Framskriving
elevtall
fratrukket
private/andre
skoler (8 %)

Antall elever
over-/under
kapasitet
(381 elever)
justert for
priv./andre
skoler

Antall elever
over/under
391 elever
(maks
tidligere
elevtall)

2017 412 379 2 14
2018 412 379 2 14
2019 414 381 0 12
2020 419 385 -4 8
2021 432 397 -16 -4
2022 436 401 -20 -8
2023 441 406 -25 -13
2024 442 407 -26 -14
2025 446 410 -29 -17
2026 443 408 -27 -15
2027 436 401 -20 -8
2028 433 398 -17 -5
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Tabellen over viser at av det maksimale antallet elever i forhold til det elevtallet skolen har klart å
håndtere de siste 5 år, er det kun en mindre underkapasitet fra 2021. På det meste er det 17 elever
for mange. Underkapasiteten avtar deretter frem mot 2028. Tallene for Mellom-Nes skole er dermed
ikke særlig dramatiske slik framskrivningene, som inkluderer private og andre offentlige skoler,
forsøker å gi inntrykk av. Man må sammenligne «epler og epler, og pærer og pærer», som da viser at
utfordringene er vesentlig mindre enn fremstilt.

Videre vil vi påpeke at det for Mellom-Nes sin del er vesentlige forskjeller mellom 2016-
framskrivingen og 2017-framskrivingen, jf. tabellen under. Framskrivningene fra 2016 til 2017 er
redusert med hele 47 elever allerede i 2024 og justeringen i 2028 var på så mye som 101 elever i
reduksjon. Dette viser tydelig at man ikke bør forhaste seg, men i stedet vente til man har den
ferskeste framskrivingen før det trekkes beslutninger om tiltak for å gjøre noe med
kapasiteten/skolekretsgrensene.

År

Framskriving
elevtall
(fra 2017)

Framskrivning
elevtall
(fra 2016)

Reduksjon i elevtall fra
2016-framskrivingen til
2017-framskrivingen

2017 412 409 3
2018 412 421 -9
2019 414 430 -16
2020 419 437 -18
2021 432 450 -18
2022 436 453 -17
2023 441 469 -28
2024 442 489 -47
2025 446 514 -68
2026 443 530 -87
2027 436 531 -95
2028 433 534 -101

Av høringsforslaget fremgår det at framskrivingene inkluderer kommende utbygginger. Med unntak
av noen få utskilte tomter rundt omkring i skolekretsen, er det ingen store utbygginger i Mellom-Nes
skolekrets i et kortsiktig perspektiv. Større byggeprosjekter er satt på vent inntil skolekapasitet og
veikapasitet er avklart. Likevel er det i framskrivingene estimert et elevtall på 441 elever (+60 elever
fra 2018) allerede i 2023. Hvorfor? Skyldes dette større kull med barn, eller er det beregnet at flere
barn flytter inn i skolekretsen enn antall barn som er ferdig med grunnskolen? Trenden i forhold til
antall elever som starter i 1. klasse på Mellom-Nes skole, viser, i motsetning til framskrivningene, en
nedgang i antall elever med 53 elever i år 2016/2017, 51 elever i år 2017/2018 og 48 elever i
2018/2019. De faktiske tallene fra Mellom-Nes totalt sett viser også en reduksjon fra 2013/2014 på
393 elever til 381 elever i 2017/2018. Trenden i de faktiske tallene er reduksjon, mens
framskrivningene viser en vesentlig økning. Dette er motstridende, og dokumenterer et svakt
beslutningsgrunnlag.

Den vesentligste boligutbyggingen er planlagt i forbindelse med sentrumsutviklingen på Holmen,
etter at ny Slemmestadvei vest for Grønlia, og ny E18 er bygget ut. Dette ligger minst 10 år frem i tid.
Det burde være tilstrekkelig med tid til å finne løsninger for utbygging av Mellom-Nes skole,
alternativt ny barneskole i tilknytning til Landøya ungdomsskole, innen den tid. Oppsiktsvekkende
nok er boligprosjektet med 30 nye boliger i Nesbukta 6 et unntak hvor kommunen har tillatt
utbygging, men uten at det fremgår at rekkefølgekrav med hensyn til skolekapasitet i
kommuneplanen var dokumentert ivaretatt av utbygger. I et møte datert 9. desember 2015 mellom
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Asker kommune og utbyggerne står det at «Det vil bli stilt rekkefølgekrav i forhold til skolekapasitet. I
løpet av 2016 skal det vedtas en skolebehovsplan og skolekapasiteten vil da være nærmere avklart.»
Byggeprosjektet er godkjent for oppføring, men skolekapasiteten på Mellom-Nes skole er per dags
dato fortsatt ikke avklart. Vi stiller spørsmålstegn ved hvordan dette rekkefølgekravet er ivaretatt for
denne utbyggingen? Skal eksisterende beboere i området bytte skolekrets for å slippe til nye boliger
når det er allment kjent at kapasiteten på Mellom-Nes er begrenset? Hvor mange barn utgjør
beboerne i disse 30 boligene i framskrivingene? (se og pkt. 7 i denne forbindelse)

Ut i fra framskrivningstallene ser det ut til at kapasitetsproblemet kunne vært løst innenfor samme
ungdomsskolekrets, med en forflytning av f.eks. 7. trinn fra Mellom-Nes skole til Landøya
ungdomsskole sine lokaler, uten ytterligere utbyggingskostnader. En slik løsning ville også medført at
barn i barneskolealder slippe å krysse en av de mest trafikkerte veistrekningene i Norge (E18). Med
en løsning innenfor Landøya ungdomsskolekrets ville man i tillegg fått benyttet den overkapasiteten
man allerede har investert skattemidler for å møte med nye Landøya ungdomsskole, samtidig som
man unngår en situasjon hvor kapasiteten overskrides og utbyggingskrav/nye investeringer kreves på
Torstad ungdomsskole når barna fra grunnkrets 0205 når ungdomsskolealder i 2027.

Torstad ungdomsskole mottar elever fra Billingstad barneskole. Det betyr at framskrivingene for
Torstad inkluderer justeringen av barneskolekretsen mot Billingstad, men ikke justeringen av
skolekrets mot Mellom-Nes (grunnkrets 0205). Ser man på framskrivingene for 2027 uten flytting av
elever fra Mellom-Nes, har man nådd kapasiteten på Torstad, mens Landøya har ledig kapasitet, selv
inkludert barna som foreslås flyttet ut av Mellom-Nes. Dette gjelder helt ut 2028, som er siste
estimerte år i kommunens rapport. Det vil si at f.eks. 2014-barna, dvs. de barna som skal begynne på
barneskolen i 2020 og som da begynner på ungdomsskolen i 2027, igjen møter en overfylt skole og
risikerer å bli flyttet på igjen. Strategien med endring av skolekretser anses således som kortsiktig, og
løsningen som er fremlagt på barneskolenivå vil skape unødige utfordringer på ungdomsskolenivå.

7. Øvrige bemerkninger til kapasitetsutfordringer og prosess

7.1. Mangelfull oppfølging av rekkefølgekrav i skolekretsen

Som nevnt over, noterer vi at kommunen bare for kort tid tilbake har godkjent utbygging som
åpenbart får konsekvenser for belastningen på Mellom-Nes skole. Spesielt fremheves prosjektet i
Nesbukta, der Neptun Properties AS er utbygger og hvor det er gitt tillatelse av kommunen til
utbygging og oppføring av 30 nye boliger med en størrelse på mellom 140 og 158 kvadratmeter, med
4 soverom per enhet. Dette er boliger som vil være attraktive for barnefamilier som ønsker å flytte til
området. Fra planbeskrivelsen for prosjektet er særlig pkt. 1.4.10 av interesse  i denne
sammenhengen. Punktet hitsettes i sin helhet:
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Planbeskrivelsen er datert 15. april 2016, og sist gang revidert 15. mars 2017. Det fremstår som
oppsiktsvekkende at kommunen gir tillatelse til dette prosjektet når kommunen samtidig er i en
prosess med utredning av skolekapasitet. Dersom tillatelsen gitt til Neptune Properties AS ligger som
en del av det reelle grunnlaget for de drastiske tiltak knyttet til skolegrenser som nå er foreslått av
kommuneadministrasjonen er det urovekkende. Om det som følge av planbeskrivelsen til utbygger
ikke ble gjort ytterligere tiltak eller utredning før kommunestyret traff vedtak i saken, synes det som
om at tillatelsen er gitt på feil grunnlag.  Vi må be om at kommunen redegjør for og kommenterer
hvordan dette forholdet er håndtert i relasjon til kapasitetsutfordringer ved Mellom-Nes.

7.2. Mulighetsstudie og utredning - utbygging/kapasitetsøkning ved Mellom-Nes Skole

I underlag for høringsforslaget «Tillegg 2018 - Strategi for barnehage-  og skolekapasitet i Asker 2016
– 2028» fremgår det at kommunen ikke har ferdig utredet muligheten for å bygge ut Mellom-Nes
skole i høyden. Dette må etter vår oppfatning representere en alvorlig mangel ved prosessen som er
iverksatt.

Utvidelse av Mellom-Nes skole fremstår som et klart fordelaktig alternativ både for barn, foreldre og
lokalmiljø, samt i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Dersom det er slik at utearealene for skolen i
dag er en begrensende faktor, må kommunen kunne gå i dialog med tilgrensende eiendomsbesittere
og eventuelt kjøpe hele eller deler av aktuelle eiendom(er). En godt rustet og eventuelt modernisert
barneskole i dette svært attraktive bo-området vil være en god og riktig investering for framtiden.
Hertil kommer at Mellom-Nes skole kunne trenge en oppgradering/modernisering uansett.
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