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Viken PR/ VIPR jobber for et bærekraftig lokalsamfunn med kortreiste arbeidsplasser, mer og bedre 

offentlig transport, et lokalt kulturtilbud, et tilrettelagt friluftsliv og muligheten til å utøve dine 

personlige hobbyer og idretter lokalt. Vi heier på politikere, næringsliv, gründere og andre 

personligheter som ønsker (og tørr) å bidra til bedre lokalsamfunn over hele storfylket Viken. 

 

Viser til Temaplan for barnehage- og skolekapasitet, og takker for mulighet til å uttale meg om 

arbeidet med denne.  

Som mor og som nyinnflyttet til Åros i Asker kommune ønsker jeg å ytre et sterkt ønske om å justere 

barneskolen, og bygge ungdomsskole i Åros. Jeg vet at også foreldregruppen FAU på Frydenlund 

barneskole, som representerer alle oss foreldre, også jobber aktivt for dette. Til orientering så 

representerer jeg ikke FAU, men skriver til dere som engasjert mor og privatperson, og som daglig 

leder i Viken PR som jobber for bedre og mer tilrettelagte lokalsamfunn over hele Asker og Viken.  

Åros har de siste årene opplevd en enorm befolkningsvekst, og har mer enn doblet befolkningen de 

siste 20 årene fra 963 bosatte personer i 2000, til 2137 personer i 2020.  

Min familie på fire er blant de nyinnflyttede. Vi synes Åros er et trygt og fint sted å bo, og ønsker å 

fortsette å bo her.  

I Åros er det mange barn, og trygge oppvekstsvilkår, men det er et svært begrenset aktivitet- og 

fritidstilbud. Vi synes det er synd at vi som regel må bruke bil for å komme oss til idrett- og 

aktivitetstilbud, både på grunn av lange avstander og på grunn av et svært begrenset kollektivtilbud.  

 

 

 

Temaplan for barnehage- og skolekapasitet 

Høringsuttalelse 
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Frydenlund barneskole 

I Åros finnes det i dag fire barnehager og en barneskole (baseskole). Barna fra de fire barnehagene, 

pluss barnehager i Båtstø sogner alle til Frydenlund barneskole. Barneskolen ble opprettet i 2004, og 

i tråd med befolkningsveksten er det på tide med en oppgradering og utvidelse av barneskolen.  

Frydenlund barneskole er i dag en baseskole. Baseskole har vist seg å være uheldig med tanke på 

læring og sosial tilhørighet. I klassen til sønnen min er det 34 barn, og selv om de bare går i første 

trinn er det allerede store sosiale problemer i klassen. Vi snakker om store adferdsvansker hos 5-7. 

åringer, og lærerne har sett seg nødt til å sette inn en ekstra sosiallærer. Sønnen min rapporterer 

ofte om bråk i timen, og sier de ikke fikk tid til å jobbe ferdig med timeplanen på grunn av bråk.  

1. trinn med 34 barn er også en av de minste klassene. På flere av de andre trinnene er det over 50 

barn (!) med store, sosiale problemer. Det er ofte meldt om slåsskamper i skolegården, i og etter 

skoletid.  

Jeg ønsker at baseskolen i Åros endres til vanlig skole med mindre klasser. Det vil bedre 

klassemiljøet, føre til mer læring og bedret sosial utvikling.  

Jeg ønsker også at barneskolen deles i to skoler, der barneskolen i dag blir forbeholdt 1.- 4. trinn, 

og at 5.- 7. trinn får egen skole ved siden av (Mer om dette i konklusjonen).  

 

Ungdomsskole i Åros 

Etter endt barneskole, splittes elevene fra Frydenlund skole til to ulike ungdomsskoler hhv. Røyken 

ungdomsskole (10 km) og Slemmestad ungdomsskole (15 km). Det er svært begrenset med offentlig 

transport, og om du passerer busstoppet i Åros tidlig om morgenen vil du se opptil hundre ungdom i 

klynge på busstoppet. Dette er både farlig og kaotisk, og skaper splittelse og stress.  

Det er altfor langt, og for dårlig tilrettelagte gang- og sykkelveier, til at ungdommene i Åros kan sykle 

til Røyken eller Slemmestad.  

På kveldene og i helgene har ungdom i Åros ingenting å ta seg til utenfor hjemmet. Vi ser at mange 

henger utenfor Rema 1000, reiser til andre tettsteder, eller oppholder seg på steder vi ikke vet om. 

Dette er selvfølgelig ikke bra nok for ungdommene våre, og det skaper en stor utrygghet.  

Våre ungdommer fortjener også et godt sted å være på fritiden, utenom hjemmet.  

Jeg ønsker at Asker kommune bygger en ungdomsskole i Åros, fordi:  

• Med en ungdomsskole her vil ungdommene kunne fortsette å være i det trygge miljøet de 

vokser opp i, og kjenne barna de har gått sammen med på Frydenlund barneskole.  

• Det vil bli mindre stress for både ungdommene og familiene deres med henting og levering 

av ungdommen på skolen.  

• Det vil være bra for klima ved at de slipper å bli kjørt, ta buss.  

• Det er god fysisk og psykisk aktivitet ved å kunne sykle eller gå til skolen hver dag.  

• Det vil bli mer ungdommer til stede i bygda, og bidra til økt mangfold.  

• Det vil skape flere lokale arbeidsplasser.  
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• Som en del av ungdomsskolen kan man bygge idrettshall og klubbhus der man kan 

organisere aktiviteter/ idrett/ ungdomsklubb for elevene på kvelder og i helgene, så har 

ungdom i Åros mer å gjøre på fritiden.  

• Dette vil igjen føre til mindre rus, noe som er et problem flere steder i Asker syd.  

• Vi som foreldre vil kjenne klassekameratene til barna våre, og vite hvor de er og hvem de 

henger sammen med.  

• Det er mer naturlig at barn fra Åros og Sætre går på samme ungdomsskole (4 km avstand), 

enn at barn i Åros skal måtte reise til Røyken og Slemmestad. Med 

kommunesammenslåingen må dette ses på som en logisk tilnærming.  

• Ungdom i Åros og Sætre vil bli godt kjent. I dag er det stor sosial avstand mellom barn og 

ungdom i Åros og i Sætre på tross av kun tre kilometer luftlinje.  

 

Hvor skal ungdomsskolen være?  

 

Asker kommune og lokalmedia snakker mye om å oppgradere barneskolen og ungdomsskolen i 

Sætre, og et alternativ er at barn og ungdom i Åros skal gå på skole i Sætre.  

Sætre har opplevd stor vekst de siste årene med sentrumsutvikling, innbyggertorg etc. Åros har 

derimot ikke fått noen goder tilknyttet kommunesammenslåingen, på tross av mer enn doblet 

befolkning de siste tjue årene.  

I tillegg ligger Sætre barneskole innenfor sikkerhetssonen til sprengstoffabrikken Chemring Nobel.  

Det er mye bedre å oppdatere barneskolen i Åros, og bygge ny ungdomsskole her, enn å utvide et 

allerede presset område i Sætre.  

I Åros har vi både et sosialt behov og regulerte tomter til å bygge skoler på. Mitt ønske er derfor at 

dere utvider barneskolen i Åros, og bygger ungdomsskole her.   

 

Tre alternativer.  

 

• Så vidt meg bekjent så finnes det ledig tomt for en ungdomsskole sydøst for Frydenlund 

barneskole. Tomta skal være regulert til ishall (bestemt av ordfører i Røyken, Rune Kjølstad, i 

sin tid). Ishall har det aldri blitt noe av, men nå kan tomta brukes til skole.  

 

• Det er regulert et område i Åros sentrum til offentlige formål. Både Røyken kommune og 

Hurum kommune har foreslått å bygge ungdomsskole på dette området.  

 

• På Bestonåsen mellom Åros og Sætre planlegges det nå å bygge boliger (Kommunens 

saksnummer: 20/3668). Hvorfor ikke heller bygge en skole her? For å få til en ungdomsskole i 

dette området, må gang- og sykkelvei mellom Åros og Sætre forbedres betraktelig. Det er 

uansett nødvendig.  
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Mitt forslag:  

 

• Frydenlund barneskole: Gjør om barneskolen fra baseskole til vanlig skole med mindre 

klasser, og ha 1.- 4. klasse der barneskolen er i dag. På tomta som er regulert til ishall kan 

dere bygge skole for 5. – 7. klasse.  

 

• Bygg ungdomsskole på regulert plass i Åros sentrum. Ungdomsskolen skal være tilgjengelig 

for barn i Åros og i Sætre.  

 

• Lag gang- og sykkelvei mellom Sætre og Åros. Det beste hadde vært om bilveien der i dag ble 

gang- og sykkelvei, og at bilene kunne kjørt i tunnel under. Men et enklere forslag er at dere 

bygger en plankesti/ brygge langs sjøen fra Vervenstranden i Åros til Lagahølet båthavn, og 

tilrettelagt vei fra Lagahølet til Sætre.  

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

Kaja Høgås 

 

_____________________________ 

Kaja Høgås 

Daglig leder 

Viken PR 


