Kroer skole
Høringssvar fra lokallagsstyret i Utdanningsforbundet Ås
Lokallagsstyret har behandlet høringssaken i styremøtet torsdag 03.05.18.

Alternativ 1: Full nedleggelse av Kroer skole fra høsten 2019 når nye Rustad skole står ferdig.
Elever bosatt innenfor Kroer skolekrets i dag, overføres til Rustad skole.
Et flertall i lokallagsstyret, mener at dette alternativet (alternativ 1), er det mest
hensiktsmessige alternativet slik situasjonen er nå.
Dette begrunnes i følgende forhold:
-

-

-

-

-

-

Ved opprettholdelse av dagens skolestruktur og drift av Kroer skole etter 2019, kan
det stilles spørsmål ved økonomisk forsvarlighet i et helhetlig perspektiv, da
ressursene skal fordeles til det beste for alle barn og unge i kommunen.
Driftskostnader i forhold til skolebygg og administrative kostnader tilknyttet Kroer
skole vil falle bort dersom skolen blir nedlagt og elevene overføres til nye Rustad
skole.
Det foreligger på nåværende tidspunkt ingen planer om utbygging i Kroer skoles
krets.
Kroer skole har en kapasitet på 150 elever. I følge prognosene vil elevtallet ved Kroer
skole være 89 elever i 2019, mot dagens elevtall på 119. Dette er en betydelig
nedgang. Elevtallet ser ut til å synke ytterligere mot 2030, da prognosene viser et
elevtall på kun 49 elever. Dette utgjør bare 1/3 av skolens elevkapasitet på 150
elever.
Elevkapasiteten ved nye Rustad skole er på 700 elever. I følge elevtallsprognoser vil
elevtallet ved oppstart høsten 2019 være på 500 elever. I slutten av planperioden vil
elevtallet øke til rundt 600 elever. Det er da tatt høyde for justerte skolekretsgrenser
fra 2019, vedtatt i kommunestyret 21.06.17.
Elevene bosatt innenfor Kroer skolekrets vil bli en del av et større skolemiljø. En
større arena for å knytte vennskap og sosiale relasjoner er positivt for elevenes trivsel
og motivasjon.
Kroer skoles lærere vil bli en del av et større fagmiljø.
65-70 % av elevene innunder Kroer skolekrets er bosatt på Danskerud. Det er
tilnærmet lik avstand fra Danskerud til Kroer skole, og fra Danskerud til Rustad skole.
De elevene som bor lengst sør i Kroer og som i dag har kortere vei til Kroer skole enn
til Rustad skole, vil få skoleskyss hvis de er bosatt mer enn 4 km fra Rustad skole. (2.7.trinn). Elever på 1.trinn har rett til gratis skoleskyss dersom de bor mer enn 2 km
fra skolen.

Utdanningsforbundet ved Kroer skole har skrevet et velbegrunnet og godt høringssvar, hvor
de har mange gode argumenter for at Kroer skole må bestå. Skolen har et godt sosialt og
faglig miljø både for elever, foreldre og ansatte.
Flertallet i lokallagsstyret i Utdanningsforbundet Ås, ser det likevel som viktig og nødvendig
at det fattes beslutninger i et helhetlig og fremtidsrettet perspektiv - hvor ressursene
fordeles til det beste for alle barn og unge i Ås kommune.
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