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Innsender
Innsender er:

Enkeltpersonforetak/forening uten organisasjonsnummer
Kontaktperson:

Fornavn og ev. mellomnavn

Gaute
Etternavn

Havik

Foretakets eller foreningens navn

Samarbeidsutvalget (su) ved hagaløkka skole

Adresse

Gamle borgenvei 26
Postnr.

1383
Poststed

Asker
E-postadresse

gaute.havik@gmail.com
Telefonnr.

97769078

Saken gjelder
Velg sak du vil gi høringssvar til

Temaplan for barnehage- og skolekapasitet
Saksnr.

20/01582
Høringssvar

SU ved Hagaløkka skole viser til Temaplan for barnehage- og skolekapasitet og vil gjerne uttale oss om følgende to
punkter:

1. Søndre Borgen barnehage
Søndre Borgen barnehage er en viktig barnehage for Hagaløkka skolekrets og en viktig barnehage for integrering på
Borgen. Søndre Borgen barnehage har lang og god erfaring med integrering. Her dannes grunnlaget for en god
språkopplæring.

Vi er kjent med at planene for Søndre Borgen barnehage er endret i henhold til opprinnelig plan. Hvis bygging av ny
barnehage her trekker ut i tid, vil det kunne få stor betydning for sammensetningen av barnegruppen i denne
barnehagen, som igjen vil påvirke opplæringen på skolen. Flerspråklige barn trenger å leke med barn som har norsk
som morsmål. Derfor er det vesentlig at også foreldre fra majoritetsbefolkningen vil velge Søndre Borgen barnehage
til sine barn. Da må den være attraktiv barnehage, ikke en barnehage som snart skal legges ned.

Vi ønsker at planleggingsarbeid for ny Søndre Borgen barnehage starter umiddelbart.

2. Hagaløkka skolekrets
I tidligere planer er de to nederste blokkene i Fredbos vei tiltenkt å tilhøre den nye sentrumsskolen. Vi ser med
bekymring på at skoleveien vil bli lang og dårlig tilrettelagt for barneskoleelever.
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Skolekretsgrenser kan være en effektiv måte å gjøre noe med den sosioøkonomiske fordelingen av befolkningen i en
skolekrets. Vi ser at skolekretsgrenser har betydning for elevsammensetningen og kan forhindre segregering.
Hagaløkkas skolekrets må sikre at vi har en balansert fordeling av elever fra majoritets- og minoritetsbefolkningen.
Det må nøye vurderes hvordan disse virkemidlene kan bidra til at elever med flerspråklig bakgrunn skal få en best
mulig språkutvikling i samhandling med elever fra majoritetsbefolkningen på alle skolene i sentrumsområdet.

Flytting av skolekretsgrenser er et kraftfullt virkemiddel sammen med begrensinger i fritt skolevalg. Derfor er det
viktig når nye grenser skal tegnes, å sikre at alle skolene knyttet til Asker sentrum får en balansert og sammensatt
elevgruppe. Dette vil tjene både elever fra majoritets- og minoritetsbefolkningen.
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