
HØRINGSUTTALELSE,  ANGÅENDE EVENTUELL NEDLEGGELSE AV KROER SKOLE: 

Da vi flyttet til Kroer for 12 år siden flyttet vi, som mange andre familier, til bygda i en 

etableringsfase. I samme periode ble det bygget ut flere nyetablerte boligområder på Kroer. 

Resultatet av dette har vi sett de siste årene med voksende klassekull i barneskolen på Kroer, flere 

med over 20 elever pr. årstrinn.  

For få år siden ble det forandret på dette da utbygging utenfor en gitt avstand (2 km) fra sentralt 

kommunikasjonsknutepunkt i kommunen ble stoppet. Planlagte byggeprosjekt ble avviklet og vi ser 

at tilflyttingen av barnefamilier har stoppet opp. Som følge av dette viser de siste 

populasjonsanalysene at Kroer skole vil få stadig færre elever i årene fremover. Kommunen ønsker 

derfor å legge ned skolen og flytte elevene til Rustad skole som alternativ. Det er skissert ulike 

modeller i en overgangsfase.  

Vi tenker at det er korttenkt av kommunen å legge ned Kroer skole og at følgene av en slik politikk vil 

være en utarming av lokalsamfunnet på Kroer.  Vi opplever Kroer i dag som et vitalt samfunn med 

sterk lokalfølelse og engasjement, og Kroer skole og Kroer Vel er helt sentral som nav i dette 

samfunnet. Som følge av dette lokale engasjementet har også Kroer skole endelig blitt pusset opp de 

siste årene etter flere års kamp mot Ås kommune for å få dette prioritert. 

Ås kommune er i dag en av kommunene i landet med raskest befolkningsvekst. Med dagens politikk 

hvor utbygging kun skal foregå helt sentralt i kommunen, og hvor en samtidig ønsker å bevare 

viktige jordbruksområder og friluftsområder, er det vanskelig å tenke seg hvordan dette skal kunne 

lykkes på sikt uten at en tar områdene utenfor sentrumsgrensen i bruk. 

Vi frykter at kommunen om 10-15 år vil være tvunget til å utvide grensene for hva en tenker på som 

«Ås sentrum», og at en da vil ønske ny utbygging blant annet i retning mot Kroer. Dersom 

kommunen i mellomtiden har latt Kroer henfalle og forringes vil kommunen måtte begynne forfra 

igjen med å bygge opp dette området. Samtidig har en da låst infrastrukturen i sentrum til å ikke 

inkludere områdene utenfor, og det vil være vanskelig å finne gode løsninger på et senere tidspunkt. 

Med nedleggelse av Kroer skole vil det dessuten være sannsynlig med tap av boligverdier i bygda. 

Det vil bli stadig mindre attraktivt for småbarnsfamilier å bosette seg her, og aktivitet som binder 

samfunnet sammen vil fjernes fra bygda.  

Likevel mener vi at det er vanskelig å se for seg Kroer skole lokalisert der den ligger i dag hvis vi ser 

et stykke frem i tid. Sannsynligvis vil Ås sentrum ekspandere og behovet for en ny «Kroer skole» 

beliggende mellom Kroer og Rustad vil være en naturlig tanke.  

Vi savner en langsiktig plan for Ås kommune, hvor en ser på sentrumsområdene og de omliggende 

områdene, herunder Kroer, under ett. I en planlagt utvikling ønskes det at sentrumsgrensen utvides 

og at kollektivtrafikken binder delene bedre sammen. I et slikt sentrum ville det være lettere å finne 

egnet plassering av større skoler i yttergrenseområdene, og det ville være lettere å avvikle trafikk og 

utvikle nye boligområder. 

Vi ønsker ikke at våre barn skal gå på en liten skole med veldig få elever. Men vi ser på dagens ønske 

om nedleggelse av Kroer skole som et sidespor i den viktige debatten. Vi ønsker ikke en utarming av 

Kroer. Istedenfor å legge ned Kroer skole bør man jobbe for å øke populasjonen i områdene fra 

Rustadporten og utover mot Kroer. Dette må nødvendigvis skje gjennom igjen å søke tillatelse til 

utbygging utenfor 2 km-grensen fra knutepunkt, parallelt med at det legges planer for økt offentlig 

kommunikasjon til disse områdene. Det vil forventelig bidra til flere elever på Kroer skole på sikt. Vi 



håper kommunen tenker langsiktig og ikke tar forhastede avgjørelser. Vi ønsker at kommunen velger 

alternativ 3 med videreføring av dagens skoleordning. 

En prematur nedleggelse av Kroer skole som følge av feilslått boligpolitikk vil være dyrt for Ås 

kommune på sikt og en dårlig løsning for lokalsamfunnet på Kroer nå. 
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