
From: Landaas Huseierforening <landaas.hf@gmail.com> 
Sent: onsdag 10. mars 2021 10:49 
To: Postmottak Asker kommune; Lene Øistesø Winger Conradi; oi@sp.no; 

Terje Larsen 
Subject: Høringssvar til: «Høringsbrev – Temaplan for barnehage- og 

skolekapasitet 2021 – 2033», Sak 20/01582. Ikke flytt barn som har gått 
på Jansløkka til Risenga ungdomsskole, la de fortsette på Solvang 
ungdomsskole som er dagens ordning 

 

Til Asker kommune 

 

Asker, 10. mars 2021 

 

Høringssvar til: 
«Høringsbrev – Temaplan for barnehage- og skolekapasitet 2021 – 2033», Sak 20/01582. Ikke flytt 
barn som har gått på Jansløkka til Risenga ungdomsskole, la de fortsette på Solvang ungdomsskole 
som er dagens ordning 

 
Vi aksepterer ikke forslaget i høringsbrevet der det fremgår at endel barn som har gått på Jansløkka 
barneskole vil kunne bli overført til Risenga ungdomsskole. Vi ønsker at det videre skal være slik det 
er nå, at barn som har gått på Jansløkka skal fortsette skoleløpet på Solvang ungdomsskole. 

Vi forklarer dette med: 

1. Barn og voksnee har gjennom barnehagetiden og barneskoletiden brukt mye tid og krefter på å 
bygge et nettverk. Ved flyttingen vil dette være forgjeves. Sosialt sett vil det bli vanskelig for de 
barna som må flyttes til Risenga. Disse barna vil ikke kunne fortsette å gå på skole med venner og i 
det miljøet de er vant til å være i. Ungdomstiden er en spesielt sårbar periode og da må vi voksne 
legge til rette for at barna skal føle seg trygge i overgangen fra barneskole til ungdomsskole. 

2. Det vil bli mye lengre vei å reise for alle barna bli lengre som får byttet skolekrets fra Solvang til 
Risenga. Dette er uheldig fordi: 

a. Økt miljøbelastning; flere foreldre som kjører lengre med bil. 

b. Trafikksikkerhet blir redusert siden barna da må gjennom sentrum, med 
trafikkerte veier og kryss. 

Avstanden fra Jansløkka til Solvang er 2km og fra Jansløkka til Risenga er den nær 4km. 

Til slutt vil vi be Asker kommune finne løsninger for å øke kapasiteten på Solvang ungdomsskole 
tilstrekkelig for å fortsatt kunne ta i mot alle elever fra Jansløkka barneskole. Det er f eks god plass til 
å sette opp paveliong/brakker på Solvang inntil man har fått permanent økt kapasiteten. 

 



Styret Landås Huseierforening v/ W. Sijde, E. Solum og E. Lysdahl 


