Høringsuttalelse (KF-239)
Referansenummer: KYDWPW

Registrert
dato:20.04.2018
13:07:26

Antall vedlegg: 1

Innledning
Uttalelsen gis
B

På vegne av foretak/lag/forening

Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

Foretak/lag/forening

Samarbeidsutvalget ved Nordby skole
Adresse

Askehaugveien 110
Postnummer

1407
Poststed

VINTERBRO
Telefon

Telefaks

E-post kontakt

Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen
B

Ja

Navn på høringssaken
A

Sak 18/00948 Høring - Kroer skole

B

Sak 18/00938 Høring - Skolebehovsanalyse Ås nord

Dato på kommunens høringsbrev

Uttalelse
A

Jeg ønsker å helt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

B

Jeg har min fulle uttalelse i egne dokumenter som jeg ønsker å laste opp som vedlegg

Vedlagt dokumentliste
Høringssvar fra Nordby skoles Samarbeidsutvalg.docx

Høringssvar fra Nordby skoles Samarbeidsutvalg
Ad. Skolebehovsanalyse Ås nord
Samarbeidsutvalget ved Nordby skole behandlet høringsnotatet om skolebehovsanalyse for
Ås nord i møte 9.4.2018 og har følgende uttalelse:
SU ser begrunnelsen for at elevene bosatt i Kjærnes grunnkrets overføres til Sjøskogen skole
og at alternativene ikke virker gjennomførbare. Avstanden er litt lenger til Sjøskogen skole,
men skoleveien er godt sikret. Det må være en forutsetning at det settes opp egen
skoleskyss fra Kjærnes til Sjøskogen.
SU stiller spørsmål om det vil være klokt å overføre elever fra Vinterbro terrasse til
Sjøskogen skole, både av hensyn til nærheten til skolen og for å avlaste Nordby skole.
SU mener det vil være nyttig for skolene å utarbeide retningslinjer for behandling av behovet
for å ha søsken på samme skole når elever fra Nordby skole skal overføres til Sjøskogen
skole.
Høringssvaret er i samsvar med uttalelse fra FAU i møte 9.4.2018.

Anne-Karin G. Bjerke
Sekretær SU
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Registrert
dato:04.05.2018
23:36:58

Innledning
Uttalelsen gis
B

På vegne av foretak/lag/forening

Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

Foretak/lag/forening

FAU ved Sjøskogen Skole
Adresse

Vinterbromyra 4
Postnummer

1407
Poststed

VINTERBRO
Telefon

92440850
Telefaks

E-post kontakt

Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen
B

Ja

Navn på høringssaken
A

Sak 18/00948 Høring - Kroer skole

B

Sak 18/00938 Høring - Skolebehovsanalyse Ås nord

Dato på kommunens høringsbrev

Uttalelse
B

Jeg ønsker å helt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

A

Jeg har min fulle uttalelse i egne dokumenter som jeg ønsker å laste opp som vedlegg

Uttalelse til saken

Ås Kommune
v/ Svanhild Bergmo
Vinterbro, 4. mai 2018

Innspill til skolebehovsanalysen fra FAU ved Sjøskogen Skole
FAU ved Sjøskogen Skole stiller seg positive til skolebehovsanalysen, men mener at tidspunktet for utbygging av Sjøskogen
Skole bør fremskyndes da skolen allerede i flere år har ligget over sin realistiske elevkapasitet på ca 225 elever. Både personalet,
elevene og foreldrene ved Sjøskogen Skole ønsker utbygging så fort som mulig.
Ved å bygge ut skolen til en fullverdig 2-parallell skole vil kapasiteten økes betraktelig slik at det også vil være plass til elever fra
området nord for Nessetveien og Togrenda. Mange av disse barna vil da få kortere skolevei enn de har til Nordby skole i dag.
Skoleveien for disse barna vil også være trygg med gangveier og bro over til Sjøskogen.
FAU ved Sjøskogen Skole vil også understreke de positive virkningene det vil ha å utvide miljøet på Sjøskogen skole, både for
elever og personalet ved skolen. Elevene vil bli del av et større miljø, og skolens samlede fagmiljø og kompetanse vil bli styrket.

Med vennlig hilsen
FAU ved Sjøskogen Skole
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Registrert
dato:05.05.2018
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Antall vedlegg: 1

Innledning
Uttalelsen gis
B

På vegne av foretak/lag/forening

Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

Foretak/lag/forening

FAU Løvstad Naturbarnehage
Adresse

Sommerveien 8 C
Postnummer

1407
Poststed

VINTERBRO
Telefon

99030975
Telefaks

E-post kontakt

hege.rustad@gmx.net

Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen
B

Ja

Navn på høringssaken
A

Sak 18/00948 Høring - Kroer skole

B

Sak 18/00938 Høring - Skolebehovsanalyse Ås nord

Dato på kommunens høringsbrev

Uttalelse
B

Jeg ønsker å helt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

A

Jeg har min fulle uttalelse i egne dokumenter som jeg ønsker å laste opp som vedlegg

Uttalelse til saken

se vedlagt brev

Vedlagt dokumentliste
hørinsuttalse skoletilhørighet.docx

Saken er tatt opp blant foreldrene i Løvstad Naturbarnehage på Kjærnes, da den vil påvirke
mange av barnehagens barn og familier.
Barnehagen har barn fra hele nærområdet, og barn bosatt på Kjærnes har i stor grad hatt
mulighet til å få barnehageplass her de siste årene.
Våre argumenter er følgende:
1.
Endring av skolekretstilhørighet må ikke påvirke barn som allerede har begynt ved en
barneskole/begynt i en klasse. Dvs- barn som allerede går på skolen, må få følge sin
klasse/være på sin skole til det blir ferdig på barneskolen. Dette gjelder uansett hva som velges
som løsning fremover. Å bytte over noen få barn virker svært uhensiktsmessig og lite hyggelig for
de aktuelle barna.
2.
Å skulle flytte noen barn over til Sjøskogen skole, som nå bor på Kjærnes, som nå er forslaget, vil
for mange medføre at søsken blir gående på to forskjellige skoler. Dette kan ikke synes å være
veldig gunstig, både mtp logistikk /kjøring og henting av barn på to skoler, aktiviteter på to skoler,
og avslutninger og oppfølging, styre og stell osv , hvor man da i praksis, ikke vil ha mulighet til å
følge opp begge barn.
3.
Tradisjonelt har Kjærnes hatt tilhørighet til lokalmiljøet på Nordby. Det er på Nordby alle
aktiviteter, slik som korps, svømming, idrettslag , kirke mm er, og det føles som en mye dårligere
løsning å skulle overføres til Sjøskogen og ikke lenger ha naturlig innpass i dette miljøet som har
bestått over tid mellom både barn og voksne. Avstanden mellom familier og barn vil bli større om
man skal bo på Kjærnes, gå på skole på Sjøskogn , og har aktiviteter på Nordby.
Kjærnes ligger sånn sett også nokså isolert , og vi oppfatter også derfor at nettopp denne
tilhørigheten via Nordby er viktig for inkluderingen i lokalsamfunnet .
4.
Så vidt vi forstår vil dette medføre økt behov for skyss for flere elever, som ved å bli flyttet til
Sjøskogen vil få lenger skolevei. Hvordan har kommunene tenkt å løse dette? Infrastruktuen med
transport til og fra Kjærnes og bussforbindelse er pr nå svært dårlig, med overfylte busser og få
avganger, svært trafikkfarlig kryss i Nebbakrysset og vanskelig påkjøring til Nessetveien. Skal det
nå da bli to busser, en som går til Nordby og en til Sjøskogen? Eller skal samme buss, som
allerede ofte er forsinket grunnet lang henterute, kjøre elevene i begge retninger? Dette virker
ikke logisk eller enkelt.
5. Transport via sykkel/gange langs Nessetveien anses som lite gunstig for nokså små barn, da
den ligger både noe øde, og er tungt trafikkert, og fungerer som omkjøringsvei hver gang
tunnellene er stengt.
Vår innstilling og ønske er derfor at Kjærnes opprettholder sin skoletilhørighet og fortsatt vil sogne
til Nordby skole.

På vegne av FAU og foreldrene i Løvstad Naturbarnehage

Hege Rustad, Leder FAU og SU Løvstad Naturbarnehage

