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Asker kommune

Offentlig høring - høringssvar

Innsender
Innsender er:

Privatperson

Fornavn og ev. mellomnavn

Lene
Etternavn

Røe
Adresse

Trollhaugen 14 b
Postnr.

1384
Poststed

Asker
E-postadresse

lener78@hotmail.com
Mobilnr.

99012778

Saken gjelder
Velg sak du vil gi høringssvar til

Temaplan for barnehage- og skolekapasitet
Saksnr.

20/01582
Høringssvar

Høringssvaret er gitt av Lene Røe og Stian Rugsveen Engen som er foreldre til to barn ved Jansløkka skole og som
bor i nærhet av Asker sentrum.

Vi vil naturlig nok fokusere på de deler av planen som omhandler Asker sentrum med fokus på Solvangsonen som
Jansløkka hører inn under.

Vi ønsker å bemerke følgende forhold:
Vi er kjent med at det forventes et økende press på Solvang ungdomsskole i tiden som kommer som en følge av
ytterligere fortetting av områdene rundt Asker sentrum. Ved Solvang ungdomsskole er det allerede manglende
kapasitet og ifølge temaplanen vil situasjonen forverre seg i tiden som kommer (frem til utvidelsen er ferdigstilt i
2028).

Vi mener at å overføre elever fra Jansløkka barneskole til Risenga ungdomsskole er en uheldig løsning av flere
årsaker:
1.Barna på Jansløkka har gjennom mange år bygget trygge relasjoner til hverandre, noe som er viktig for et barns
trivsel og læringsutbytte. Dette vil brytes og kan ha negative konsekvenser for barna om de splittes til ulike
ungdomsskoler.
2.Miljøsituasjonen kan bli påvirket av den økte trafikken og potensielt økt transportbehov av elevmassen.
3.Hvis det likevel blir nødvendig for Asker kommune å flytte noen barn over til en annen skolekrets bør sårbare
barn prioriteres med tanke på videre skolegang på Solvang, uavhengig av hvor de har hjemmeadresse.

Vi forstår at situasjonen rundt Solvang ungdomsskole er/blir krevende i nær fremtid, men mener at å flytte enkelte
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elever fra Jansløkka til Risenga er en lite hensiktsmessig løsning.

Med vennlig hilsen
Lene Røe og Stian Rugsveen Engen
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