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Temaplan for barnehage- og skolekapasitet
Saksnr.

20/01582
Høringssvar

Vi viser til temaplan for barnehage- og skolekapasitet i asker. Vi forstår at forslag til eventuelle nye kretsgrenser vil
sendes på høring på et senere tidspunkt. Vi ønsker derfor å komme med et innspill ang. kretsgrensen
Hofstad/Jansløkka.

Grensen mellom Hofstad og Jansløkka følger i utgangspunktet toglinjen. Dette mener vi er naturlig, da denne utgjør
et naturlig skille i området, og skaper naturlige nabolag og omgangskretser for barna på hhv. oversiden og nedsiden
av toglinjen.

Hulda Garborgsvei og nedre del av Jacob Neumannsvei ligger på oversiden av toglinjen, men hører likevel til
Hofstad-kretsen, som ellers ligger på nedsiden av toglinjen (se kartutsnitt i vedlegg). Dette skillet fremstår unaturlig,
og bryter med den naturlige nabolagstilhørigheten og omgangskretsen for barna i området. Dette har resultert i at
alle familier i disse gatene, til alle tider, har søkt barna sine til Jansløkka. De fleste har også fått plass der. Men det
finnes unntak, kanskje var det ikke plass til akkurat "ditt" barn akkurat dette året. Dette får svært uheldige sosiale
utfall for de få barna dette går ut over. De havner på en annen skole enn sine lekekamerater i gata, har ingen å ta
følge med til og fra skolen, og må følges av foreldre til besøk hos sine klassekamerater som da kan bo et godt stykke
unna. De kan ende med å ikke bli fullt ut integrert verken i det ene eller det andre miljøet.

Et av formålene med temaplanen er å skape forutsigbarhet for barn og foresatte. Slik situasjonen er nå, er det stor
usikkerhet hos både barn og voksne. Foreldre vegrer seg for å snakke med sine skolestartere om forventninger til
skolestart og klassekamerater, fordi de ikke vet hvilken skole barnet skal begynne på, om han/hun skal begynne på
skolen sammen med nabobarna, eller om han/hun kanskje må begynne i et helt nytt og ukjent miljø.
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Tilhørighet til nærmiljø og en god omgangskrets i nærheten av eget hjem har stor betydning for barns sosiale
trygghet og oppvekst. Skolegrensene skaper viktige rammer for dette.

Vi er usikre på hva som kan være den historiske forklaringen på hvorfor kretsgrensen er tegnet på denne måten.
Dersom skolevei har vært en faktor, vil vi gjøre oppmerksom på at ny, trafikksikker gangveien langs Jacob
Neumannsvei til Jansløkka har gjort at skolevei ikke lenger er en problemstilling.

På bakgrunn av dette har vi et sterkt ønske om at kretsgrensen i dette området vurderes, fortrinnsvis å innlemme
Hulda Garborgsvei og nedre del av Jacob Neumannsvei i Jansløkka skolekrets.
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