Vedrørende plassmangel og vedtatt flytting av elever ved Solberg skole.
Viser til budsjettvedtak i desember 2015 og den påfølgende «knipen» vi mener Ås
kommunestyre har satt Solberg skole og dets elever i.
Det er ingen hemmelighet at det er trangt på Solberg skole. Enhver utsettelse av
bygging av ny skole på Solberg har kostet. Den har vært full i flere år, og elevmassen
øker hurtig. Det er ytterst viktig at byggeprosessen nå får gå sin gang, slik at Ås
kommune kan gi sine skolebarn utdanningen de har krav på i egnede lokaler.
FAU vil i denne omgang få presisere at vi synes det er uklokt av Ås kommune å gå
så mye fram og tilbake i vurderinger om hvor barna våre skal motta sin undervisning i
årene framover. Det har allerede blitt fattet et vedtak om flytting av det eldste trinnet
ved Solberg skole til naboskole en gang tidligere. Den gangen ble avgjørelsen endret
og elevene ble i stedet forespeilet at de skulle kunne motta undervisning i brakker i
direkte tilknytning til skolen. Dette har kommunen nok en gang gått tilbake på.
Avgjørelsen som nå er tatt går ut over de samme barna som sist. Solberg FAU synes
dette framstår som vinglete og som om barnas beste ikke er tatt med i vurderingen
fra Ås kommunestyre under dette vedtaket. Slikt er med på å skape et dårlig
læringsmiljø.
Fordi vi ser at våre barn trenger en avklaring på hvor de kommer til å befinne seg til
høsten, har vi satt oss inn i det tilbudet det ser ut til at kommunestyret tilbyr våre
barn. Vi har også sett på andre løsninger for å lette på plassproblematikken ved
skolen.

Status for Solberg skole i dag:
Plassproblemer inne:




Solberg skole er helt full. I dag går 183 elever på skolen. Pr dags dato vil
antallet elever ved skoleåret 2016/2017 være 195
Skoleåret 2017/2018 vil antallet være 210
Maks antall elever som kan gå på Solberg har endret seg fra 2012. Da var
maks antall 170 elever. I dag beregner man 200 elever som maks antall, men
reelt maksimalantall ligger på 180

I dag har skolen ingen spesialklasserom.









Et grupperom er tatt i bruk som arbeidsplass for 4 lærer.
Det gamle SFO-kjøkkenet er gjort om til klasserom.
Sløydsalen er gjort om til klasserom
Musikkrommet er gjort om til klasserom
Utstyr til naturfag er låst inne på et klasserom.
Helsesøsters kontor brukes som grupperom
Skolekjøkken brukes til undervisning i mat og helse, som grupperom, SFOkjøkken og møterom
Personalrom benyttes som både pauserom, grupperom og møterom.

Plassproblemer ute:
Etter alt å dømme starter utbygging av ny skole sommeren 2016. Den nye skolen
bygges i skolegården ungene i dag har å utfolde seg på. Skolegården vil i
byggeperioden bli så begrenset at skolen trolig må innføre ulike utetider for elevene i
byggeperioden.
Det må også påberegnes en del støy under bygging.
Vil brakker løse problemet?
Vi har sett på uteområdet sammen med rektor, og ser at det kommer til å bli trangt.
Foreldre på Solberg mener fortsatt at brakker kan plasseres ved/på
parkeringsplassen. Det betyr færre parkeringsplasser til skole og barnehagen rett
ved. Men, dersom vi hadde fått undervisningsbrakker på området hadde FAU gjerne
en aksjon eller tre for å oppfordre foreldre til å benytte bena når barn skal hentes på
skolen. Vi ser også at parkeringsplassen blir noe benyttet av de som tar buss til jobb i
Oslo fra Nygårdskrysset. Etter at ny parkeringsplass har blitt opprettet nærmere
bussholdeplassen vil dette behovet forhåpentligvis bli lavere.
Hva er alternativene?
Kommunestyret i Ås har bestemt at elever skal flyttes til Nordby barneskole uten å
spesifisere mer rammer og løsning. FAU har sammen med rektorer og kultur og
oppvekstsjef fått skissert følgende løsninger:
Alternativ 1:
7. klasse flyttes til Nordby barneskole. De vil da innskrives som elever på denne
skolen. Det er usikkert om de får følge sammen som en klasse eller om de blir
blandet med 7 klassingene som allerede har tilhørighet på Nordby.
Lærere vil også måtte følge med på denne overflyttingen, og bli lærere på Nordby
skole.
Barneskolen på Nordby er allerede trang. Året 2016/2017 er det allerede 42 i 7
klasse på skolen.
Ved overflytting av elever fra Solberg er tre klasseromsløsninger vurdert. To
sammenslåtte grupperom mellom dagens 7. klasser, biblioteket eller musikkrommet.
To av klasserommene er små, trolig rundt 25 kvadrat. De siste er langt og smalt.
Hvilke problemer kan denne løsningen kan gi?






Det blir trangt på Nordby barneskole med en ekstra 7. klasse. Det betyr at de
går fra trange forhold til fortsatt trange forhold.
Det er langt unna. En god del elever vil få rett i underkant av 4 kilometer
skolevei, og en del uoversiktlige veikrysninger.
Det blir fortsatt i overkant trangt på Solberg. Å flytte en klasse vil ikke løse
problemet.
Vi mister viktige lærerressurser.
Elevene på Solberg og på Nordby har ikke gått gjennom samme lærebøker og
samme pedagogiske opplegg. Det stilles krav til hva de skal vite når de går ut
av 7 klasse. Det stilles ikke krav til når de lærer om hva utenom dette. Det
betyr at 7.klasse elevene kan ende opp med å bli undervist i temaer de
allerede er ferdige med, samt at de også vil kunne miste undervisning i temaer

de ikke har hatt som Nordby barneskole allerede har vært igjennom. Nordby
skole har ansvar for at de skal ha kommet igjennom alt når de er ferdige med
7. klasse. Men det kan skje feil, og det kan bli svært utfordrende for elevene.
Nordby har ikke tatt en vurdering på om klassene blandes eller om elevene fra
Solberg får beholde sin klassesammensetning dette året. Det kan bety at de må
tilpasse seg en ny klasse både i 7 og i 8 klasse hvor de da er over på ungdomskolen.
Det vil også påvirke elevene som i dag går på Nordby.
Elevene på Solberg er forespurt om denne løsningen, og svært få av de synes dette
er en god løsning. Det bør de folkevalgte lytte til.
FAU ved Solberg Skole kan ikke støtte denne løsningen. Den vil skape for
urolig læringsmiljø, både for elevene som flytter, elevene på Nordby som får en
ny klasse, og de som blir igjen i en fortsatt for trang skole.
Alternativ 2:
På befaring på Nordby kom vi fram til et annet alternativ, som vi mener vil være
bedre for alle parter dersom Ås kommune fortsatt ikke klarer å finne økonomi til å
plassere brakker på Solberg.
Vi ber derfor om at dette blir vurdert og lagt til rette for
6. og 7. klasse flytter som en satellitt av Solberg skole til det som i dag er kantine ved
Nordbytun ungdomskole. Ved å flytte to trinn, vil miljøet bli større for de som flyttes,
og det vil bli bedre plass for de som er igjen på Solberg skole.
Både lærere og elever vil fortsatt tilhøre Solberg Skole og vil delta i arrangement som
de alltid har gjort dersom de ønsker dette.
Lokalene som er vurdert til formålet ligger i 2 etasje mellom flerbrukshall og
svømmehall.
Det skal ikke mye til å endre arealene til to store klasserom samt grupperom. Dette er
også god økonomi og planlegging fremover siden ungdomsskolen vil trenge disse
klasserommene selv etterpå.
Elevene vil ha inngang til klasserom fra skolegård ut mot Nordby barneskole.
Rektorer ved alle tre skolene er innstilt på å prøve å få til gode løsninger som gir
elevene på Solberg friminutt samtidig med barneskole i stedet for ungdomsskole, og
forhåpentligvis andre sosiale påfunn som gir elevene kontakt med elevene på
barneskolen.
Plasseringen gir mulighet til å skjerme elevene noe fra resten av ungdomsskolen.
Arealene som foreslås her er noe høyere under taket enn området som ble foreslått
sist gang det var snakk om flytting.
Nordbytun ungdomskole stiller alle sine spesialrom til disposisjon.
Hva er problemet med denne løsningen?



Det er langt unna. En god del elever vil få rett i underkant av 4 kilometer
skolevei, og en del uoversiktlige veikrysninger.
Enda flere elever vil bli direkte berørt av løsningen.





Det kan være skummelt å gå på en ungdomsskole når du går i 6 og også litt i
7.
Dersom miljøet blant elevene ikke er trygt kan det føles vanskelig å være en
del av et lite miljø som en slik satellitt vil bli.
Mer reisevirksomhet for lærere kan skape slitasje.

Hva er bra med denne løsningen:






De vil kunne følge undervisningsopplegget som allerede er lagt for dem, slik at
de sikret oppfylling av undervisningskrav.
Elevene blir gående 4-5 år på samme skole.
De er fortsatt elever på Solberg og har nærskoletilhørighet.
De får god plass og trolig mer egnede lokaler.
Dette vil løse noen flere av plassproblemene på Solberg skole.

FAU mener:
Plassproblemene på Solberg Skole er prekære. Og de påvirker alle på skolen. Fra 17 klasse, lærere og administrasjon.
Å flytte en klasse til Nordby barneskole vil ikke løse alle problemene, og det blir
fortsatt trangt for alle.
FAU anser løsningen på Nordbytun ungdomsskole som den beste dersom elever må
flyttes.
Men, dersom flytting skal være en løsning vi skal kunne leve med ber vi om at
følgende blir lovet de elevene som her blir berørt:


Det er langt til skolene på Nordby, og 6 klassinger er små. En av grunnene til
at folk har valgt å bosette seg på Solberg er nærheten til skolen for barna. Vi
vil også minne kommunen på at de er ansvarlig for barna også langs skolevei.
Vi ber om at barna får skoleskyss i perioden og fraktes fra Solberg Skole til
undervisningssted. Fortsatt oppmøte på Solberg skole for elevene vil fortsatt gi
følelsen av nærskoletilhørighet og man unngår større trafikk til Nordby fra
foreldre.



Dersom elevene blir etablert i satellitt på Nordbytun vil det resultere i at
ungdomsskoleelevene mister sin kantine. Vi ber om at det settes av midler slik
at det står ny kantine klar for ungdomsskoleelever i egnede lokaler i etasjen
under. Dette for å unngå konflikter hvor våre barn får skylden for at
ungdomsskoleelevene mister sitt spiseområde.



Løsningen kan bare fungere dersom den er egnet også med tanke på
luftkvalitet og lufteanlegg.



Vi ønsker oss jevnlige statusmøter som tar opp problemer forbundet med
satelitten. Vi trenger bekreftelse på at kommunen vil legge til rette for å få løst
oppståtte problemer raskt slik at elevene i minst mulig grad blir skadelidende
av denne flyttingen.



Når ny skole står klar får elevene i satellitt flytte hjem igjen.

Med hilsen FAU Solberg Skole

