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«Høringsbrev – Temaplan for barnehage- og skolekapasitet 2021 – 2033», Sak 20/01582.

Konklusjon:
Asker Kommune må sikre at det er tilstrekkelig kapasitet på Solvang Ungdomsskole.

Den nye sentrumsskolen bygges slik at den har kapasitet til å være en 1-10 klasse skole og fremskyndet ferdigstilt,
potensielt trinnvis.

Vi aksepterer ikke forslaget i høringsbrevet der det fremgår at et fåtall barn som har gått på Jansløkka barneskole vil
kunne bli overført til Risenga ungdomsskole.

Begrunnelse:

1 Sosial trygghet

Barne og Ungdomstiden er en spesielt sårbar periode med sosial tilknytning og identitet til grupper. Asker
Kommune og voksne har da et særskilt ansvar for å legge til rette for at barna skal føle seg sosialt trygge,  har
tilhørighet og identitet, samt at overgangen fra barneskole til ungdomsskole bidrar  i å opprettholde dette.
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Forslaget om å flytte noen elever fra et begrenset område tilknyttet Jansløkka Skole til Risenga Skolekrets synes å
være drevet utelukkende av kapasitetstall, uten hensyn til hvordan dette vil bli for de berørte barna og deres sosiale
identitet og trygghet.

De berørte barna som flyttes fra Jansløkka Skole til Risenga Skolekrets vil ikke ha sosial tilknytning, identitet eller
relasjon til det miljøet de blir satt inn i. Hverken på eget trinn, trinnet over seg og etterhvert trinnet under seg på
Risenga Ungdomssskole. De sosiale konstellasjonene er allerede etablert fra skolene som er tilknyttet Risenga
Ungdomsskole idag.

Sosialt sett vil det bli vanskelig for de barna som må flyttes til Risenga. Barna vil fjernes fra sitt sosiale miljø og
ikke få gå på skole med venner og i det miljøet de har vært en del av. Hele det sosiale nettverket og tryggheten som
er bygget opp gjennom barnetrinnene blir dermed borte.

Den sosiale tryggheten må dermed veie tyngst i vurderingen av skolekretser.

2. Barn har rett på en trygg skolevei

En flytting av barn fra Solvang skolekrets til Risenga er uheldig fordi:

- Trafikksikkerheten for de berørte barna går ned; Skoleveien til Risenga vil medføre at barna må krysse flere av de
mest uoversiktlige og trafikkerte områdene i Asker Sentrum. Eks Rundkjøring/Overgangen over E18

-  Avstanden fra Jansløkka til Solvang er 2km og fra Jansløkka til Risenga er den nær 4km; flere barn vil bli kjørt til
skolen fremfor å gå/sykle.

- Økt trafikk i Asker sentrum; flere foreldre vil kjøre barna til skolen da skoleveien ikke oppfattes og vurderes som
trygg, spesielt i rushtiden.

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

Avslutningsvis 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.

Fremtidige utbyggingsområder i kommuneplanen må følges av rekkefølgebestemmelser for utvikling av
infrastruktur herunder skolekapasitet. Den planlagte sentrumsskolen har allerede ferdigstillelsestidspunkt blitt flyttet
fra 2024/25 til nåværende 2028/2029 tross de store utbyggingene i Asker sentrum.

 I forbindelse med byggingen av ny sentrumsskole er det viktig å være fremoverskuende nok med tanke på
tilstrekkelig kapasitet inn i fremtiden. Asker sentrum er og vil være et pressområde.

Asker, 9. mars 2021

Per Christian Sandved
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