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Høringssvar Temaplan barnehage- og skolekapasitet

Hagaløkka skole tilhører Innsatsområde 2- Asker sentrum.
Hagaløkka skolekrets har en stor andel foreldre som kun har grunnskole som høyeste utdanning, og en stor andel
elever som lever i familier med lav inntekt. 50-60 % av elevene kommer fra familier med minoritetsspråklig
bakgrunn.

Vi ønsker å uttale oss om følgende:

Søndre Borgen barnehage:
Hagaløkka skole samarbeider tett med de kommunale barnehagene i vår skolekrets. Det er vesentlig for våre elever
at de har et barnehagetilbud med høy kvalitet og at barna representerer variert sosioøkonomisk bakgrunn. Slik læres
lek og språk gjennom gode leke- og språkforbilder. Slik forberedes de godt til skolestart, og ulikheter utjevnes.

Vi er kjent med at planene for Søndre Borgen barnehage er endret i henhold til opprinnelig plan. Mange av
familiene som i dag har Søndre Borgen som sin nærbarnehage, vil ikke benytte seg av et tilbud som ligger i lengre
gangavstand. Brukergruppen har lav mobilitet. Hvis kvaliteten på Søndre Borgen barnehage forringes og det ikke er
utsikter til at det skal bygges en ny kvalitetsbarnehage på opprinnelig avsatt tomt til dette, er vi bekymret for at
familiene fra majoritetsbefolkningen vil velge et annet alternativ i nærområdet. Vi sitter igjen med segregerte

Side 1 av 2702516, Asker kommune



barnehager og dårlige oppvekstvilkår for barna i de mest sårbare familiene. Søndre Borgen barnehage er meget
viktig for integrering på Borgen. De fysiske lokalene må være attraktive for å tiltrekke seg barn fra
majoritetsbefolkningen. Gode fysiske lokaler og variert barnegruppe vil også tiltrekke seg dyktige pedagoger og
medarbeidere.

Derfor er det svært viktig at det må komme en erstatningsbarnehage til Søndre Borgen i nærheten av eksisterende
barnehage. Barn i sårbare familier trenger barnehage og skole med høy kvalitet. Gjennom å tilby dette til denne
gruppen, vil kommunen spare mange fremtidige utgifter knyttet til lav deltakelse i samfunnet. Utdanning er den
viktigste faktoren til sosial mobilitet. Vi håper at politikerne forstår at det er økonomisk bærekraftig å investere i høy
kvalitet for brukergruppen til Søndre Borgen barnehage og Hagaløkka skole. Slik skal planen påvirke sosial
bærekraft ved at den skal legge til rette for nærmiljøutvikling og likeverdig barnehage- og skoletilbud for alle barn
og unge uavhengig av bakgrunn og forutsetninger.
Planleggingsarbeid for ny Søndre Borgen barnehage må starte umiddelbart.

Hagaløkka skolekrets:
Temaplanen og kunnskapsgrunnlaget påpeker og dokumenterer at ulikhet er ujevnt fordelt i kommunen.

Hagaløkka skole har gjennom mange år bygget høy kompetanse i å gi opplæring med god kvalitet til en sammensatt
elevgruppe. Ansatte på skolen trives med og ønsker å jobbe med elever og familier fra mange land og familier med
sammensatte og komplekse utfordringer. Skolen er opptatt av å ha kvalitet i opplæringen som kan utjevne
sosioøkonomiske og språklige  forskjeller og hindre utenforskap.

Det har vært svært viktig for skolen at det ble vedtatt en begrensing i fritt skolevalg. Vi ser at skolekretsgrenser har
betydning for elevsammensetningen og kan forhindre segregering. Hagaløkkas skolekrets må sikre at vi har en
balansert fordeling av elever fra majoritets- og minoritetsbefolkningen. Det må nøye vurderes hvordan disse
virkemidlene kan bidra til at elever med flerspråklig bakgrunn skal få en best mulig språkutvikling i samhandling
med elever fra majoritetsbefolkningen på alle skolene i sentrumsområdet.

Bosetting av flyktningfamilier må skje i hele kommunen. Selv om Hagaløkka skole har høy kompetanse i å drive
traumebevisst opplæring, er det en stor belastning på resten av elevgruppen hvis det blir for mange elever med store
og sammensatte vansker. Vi ber om at det samarbeides og tenkes helhetlig når det skal bosettes familier med store
behov for hjelpetiltak.

Flytting av skolekretsgrenser er et kraftfullt virkemiddel sammen med begrensinger i fritt skolevalg. Derfor er det
viktig når nye grenser skal tegnes, å sikre at alle skolene knyttet til Asker sentrum får en balansert og sammensatt
elevgruppe. Det vil tjene både elever fra majoritets- og minoritetsbefolkningen.
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