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SU ved Frydenlund barneskole i Åros ønsker å uttale seg om temaplanen som berører lokal 
samfunnet til Frydenlund skolen.  
 
 
 

Likeverdig tilbud. 
 
Asker kommune skriver i temaplanen at den skal «Sikre likeverd tilbud til barna i hele 
kommunen». Og «Rett bygg – på rett sted – til rett tid» 
 
Formålet som SU ser det med temaplanen er å bidra til at kommunen lykkes i målsettingen om 
å ha Rett bygg - på rett sted – til rett tid og at alle barn i kommunen får likt skole tilbud.  SU ved 
Frydenlund barneskole mener dette best oppnås ved en utvidelse og utbedring av Frydenlund 
skole. Samt at skolegrensene vurderes nøye hvis noe av Åros skal sogne til Sætre skole kres slik 
at familier og naboer ikke splittes.  

For at barna i Åros skal få likeverdig skole tilbud se SU at det må gjøre noe med Frydenlund 
skole. I den forbindelsen tenker SU at skolen må ombygges slik at den er bedre rustet til å ta i 
mot det antall elever som er forespeilet i temaplanen. Innen 9 år vil skolen være for liten i 
forhold til de tallene på elever som er forventet. Det menes at man skal kunne ha 56 elever 
inne i samme rom. Dette vil gi dårligere og for små arbeidsforhold til både lærere og elever.  
Støy og et lavere læringsutbytte tror vi blir resultatet, samt at et slikt miljø gjør det svært 
utfordrende for lærerne å undervise i. 
 
Åros har de senere år vokst betydelig og det er planlagt ytterligere utbygging. Dette vil gi behov 
for flere skoleplasser på sikt. Frydenlund, slik den står i dag, vil ikke kunne dekke behovet. En 
utbygging og utbedring av Frydenlund vil derimot kunne dekke behovet de kommende år.  
SU har forstått at det allerede ligger kapasitet i tomten skolen ligger på for å utvide skolen.  
 
 
 
 



Skolegrenser 
 
Både endring av skolekretsgrenser og oppgradering av Frydenlund skole er ønskelig for å møte 
de eksisterende og forestående utfordringene. Det anslåtte maksantallet elever for Frydenlund 
er 56 i hver base. Det er viktig å tenke læringsmiljø.  
En ny barneskole i Sætre vil kunne avhjelpe noe, spesielt med tanke på at flere store 
nye boligfelt er planlagt i Åros. Overkapasitet i nåværende Sætre krets bør derfor utnyttes ved 
at grensene justeres. Ny Sætre barneskole må bygges stor nok til å takle dette, og det bør skje 
FØR det teoretiske og urealistiske maksantallet på Frydenlund nås. At Sætre er et naturlig 
alternativ underbygges ved at store deler av 7. trinns elever søkte seg dit fremfor til 
Slemmestad eller Røyken da det ble åpnet for det, og mange deltar også på idrettsaktiviteter i 
Sætre. 
 
Slik Åros er i dag er det ikke gangveier over alt og det er mange trafikkfarlige veier skolebarna 
skal gå på til og fra skolen. Det er  ingen trygg  gangvei fra Åros til Sætre pr dags dato. Viktig å 
bygge boliger i nærheten av eksisterende skoler.  
 
Blir det slik at Åros må deles i to skolegrenser, kan grensen gå ved Lillerudfeltet/ evt. Bestonlia 
og de flyttes til Sætre. 
  
SU mener at det er viktig å ivareta lokalmiljøet og verne om barna i Asker kommune.  
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