
Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: NY5ATV Registrert 

dato:31.08.2018 

19:26:09

Innledning
Uttalelsen gis

B Personlig 

Opplysninger om innsender

Fornavn

Anita Nikolaisen 
Etternavn

Andresen 
Adresse

Nebbaveien 19

Postnummer

1407
Poststed

VINTERBRO

Telefon

E-post

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

B Nei 

Navn på høringssaken

A Sak 18/02183 Høring av barnehage- og skolerute for 2019/2020 og 2020/21 

B Sak 18/00938-5 Supplerende høring av skolebehovsanlyse Ås nord 

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

Vi går for alternativ 3.



Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: PTXT3E Registrert 

dato:04.09.2018 

21:08:19

Innledning
Uttalelsen gis

B Personlig 

Opplysninger om innsender

Fornavn

Tina
Etternavn

Brinks
Adresse

Sjøskogenfaret 15

Postnummer

1407
Poststed

VINTERBRO

Telefon

E-post

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

B Nei 

Navn på høringssaken

A Sak 18/02183 Høring av barnehage- og skolerute for 2019/2020 og 2020/21 

B Sak 18/00938-5 Supplerende høring av skolebehovsanlyse Ås nord 

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

Stemmer for alternativ 3: 
Sjøskogen skolekrets med rode 4, 6 og 7 i Togrenda grunnkrets og uten Kjærnes grunnkrets. 
Nordby skolekrets med Kjærnes grunnkrets og uten rode 4,6 og 7 i Togrenda Grunnkrets.



Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: MNKRTA Registrert 

dato:03.09.2018 

10:58:39

Innledning
Uttalelsen gis

B Personlig 

Opplysninger om innsender

Fornavn

Bård
Etternavn

Pleym
Adresse

Kjærnesveien 6

Postnummer

1407
Poststed

VINTERBRO

Telefon

93211878
E-post

bard.pleym@gmail.com

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

B Nei 

Navn på høringssaken

A Sak 18/02183 Høring av barnehage- og skolerute for 2019/2020 og 2020/21 

B Sak 18/00938-5 Supplerende høring av skolebehovsanlyse Ås nord 

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

Vi har en datter som går på Nordby skole, og en som pr nå går i barnehage. Vi vil gjerne ha begge våre barn på 
samme skole. Så om det endres i grensene, er det fint om de som har søsken kan få velge samme skole. 



Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: 6IHZ4B Registrert 

dato:02.09.2018 

21:32:05

Innledning
Uttalelsen gis

B Personlig 

Opplysninger om innsender

Fornavn

Ståle
Etternavn

Monsås
Adresse

Ekebergveien 7

Postnummer

1407
Poststed

VINTERBRO

Telefon

93032000
E-post

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

B Nei 

Navn på høringssaken

A Sak 18/02183 Høring av barnehage- og skolerute for 2019/2020 og 2020/21 

B Sak 18/00938-5 Supplerende høring av skolebehovsanlyse Ås nord 

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

Ved å dele togrenda vil de fleste få under 2km til skolen. Askehaugåsen/tømmermesternes feriehjem er ønsket av 
kommunen til boligformål. Det vil også føre til økt press på nordby skole. Jeg tenker at Kjærnes + sydsiden av 
Askehaugveien burde tilhøre Nordby, og deler av /hele togrenda tilhøre Sjøskogen. 
 
I tillegg syns jeg det er urettferdig at de som har lengst vei i dag skal få enda lenger vei. En passerer jo «hele» 
togrenda på vei til sjøskogen.



Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: EPYEEM Registrert 

dato:09.09.2018 

09:44:01

Innledning
Uttalelsen gis

B Personlig 

Opplysninger om innsender

Fornavn

Mette
Etternavn

Wefre Jensen
Adresse

Svalestien 26

Postnummer

1407
Poststed

VINTERBRO

Telefon

E-post

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

B Ja 

Navn på høringssaken

B Sak 18/00938 Supplerende høring av skolebehovsanlyse 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

Her kommer noen innspill vedr. endring av skolegrensene på Nordby. 
For det første er det veldig unaturlig og synd å splitte Togrenda på 2 ulike skoler slik at barna ikke vil bli 
klassekamerater med naboene sine og de som går i samme barnehage. Våre nærmeste naboer er Tiursvingen 5, og 
at vår sønn muligens vil gå på en annen skole enn de vennene som bor nærmest virker veldig rart og unaturlig. 
Togrenda bør ses på som ett stort nabolag og dermed sogne til samme skole. 
En annen grunn til at nederste del av Togrenda ikke bør flyttes til Sjøskogen, er at barna dette gjelder vil få en mye 
farligere skolevei da de må krysse gamle Mossevei. Ja, det er gang- og sykkelvei hele veien, men av egen erfaring 
vet jeg at det kan være fristende å ta snarveien over den trafikkerte veien. 
 
Det er mer naturlig å flytte Kjærnes-barna til Sjøskogen for da vil de berørte barna fortsatt gå på samme skole som 
naboen! Kjærnes-barna må jo uansett ha skyss til skolen, så om de blir skysset til Nordby eller Sjøskogen spiller jo 
ingen rolle! Evnt. må hele Togrenda flyttes! 



Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: 8D6MXK Registrert 

dato:09.09.2018 

22:20:04

Innledning
Uttalelsen gis

B Personlig 

Opplysninger om innsender

Fornavn

Stefan
Etternavn

Isaksen
Adresse

Tømmerveien 29

Postnummer

1407
Poststed

VINTERBRO

Telefon

E-post

sisaksen@gmail.com

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

B Nei 

Navn på høringssaken

B Sak 18/00938 Supplerende høring av skolebehovsanlyse Ås nord 

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

Jeg har lest dokumentene på kommunens hjemmesider for å sette meg inn i saken. Det hadde vært mye enklere om 
det stod dato på dokumentene. Det er litt forvirrende når man ikke vet hva som er skrevet når og gjør det 
vanskeligere å holde styr på rekkefølgen. Det kommer også dårlig frem når endringene skal iverksettes. Jeg regner 
med at dette gjelder fra og med 2022 når Sjøskogen skole har blitt utvidet, men dette kommer som sagt ikke tydelig 
frem i høringsnotatet. 
 
Så til selve saken: Om jeg har forstått det riktig har det tidligere vært vurdert alternativer 1 og 2. Så har man etter 
innspill kommet med et tredje alternativ som nå også er rådmannens anbefaling. I "Sammendrag av høringsinnspill" 
argumenterer det tredje innspillet mot det opprinnelig anbefalte alternativ 1 (flytte Kjærnes over til Sjøskogen): "Dette 
innspillet påpeker at Kjærnes tradisjonelt har hatt tilhørighet til aktiviteter i lokalmiljøet på Nordby og at ved en 
overføring til Sjøskogen vil det bety at man ikke lenger har naturlig innpass i miljøet på Nordby." Dette argumentet 
virker merkelig da "Kjærnes" i denne setningen kunne vært byttet ut med en hvilken som helst annen del av Nordby 
skolekrets. Dvs at f.eks. rode 4, 6 og 7 som nå er anbefalt innlemmet i Sjøskogen på lik linje med Kjærnes 



tradisjonelt har hatt tilhørighet til aktiviteter i lokalmiljøet på Nordby. 
 
Derimot er det mer naturlig rent geografisk å overføre Kjærnes til Sjøskogen og beholde rode 4, 6 og 7 på Nordby, 
ettersom Nessetveien skaper et logisk og tydelig skille mellom skolekretsene. Da vil man også slippe å dele opp en 
grunnkrets i to ulike skolekretser, med de konsekvensene det medfører. Togrenda er tett bebygd med mye barn i 
nabolaget, som også leker sammen utenom skoletid. Det vil være uheldig å sende disse til to ulike skoler. 
 
Jeg ønsker derfor at det igjen vurderes å overføre Kjærnes til Sjøskogen, mens den andre siden av Nessetveien 
tilhører Nordby skole slik som i dag (inkludert Vinterbro terrasse). I følge prognosene vil det medføre en overkapasitet 
på Sjøskogen også etter 2030, som ikke burde være noe problem, ettersom det sannsynligvis vil være vekst i 
området også i de påfølgende årene. Nordby vil være full rundt 2027, noe som vil medføre tiltak litt tidligere enn om 
man beslutter alternativ 3. Uansett vil Nordby behøve tiltak før eller siden, og det er min klare oppfatning at det er et 
mindre problem å fremskynde dette enn å innføre en grense midt i et tettbebygd nabolag og en av kommunens 
grunnkretser. 
 
Mvh 
Stefan Isaksen



Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: IPXCSP Registrert 

dato:09.09.2018 

23:02:05

Innledning
Uttalelsen gis

B Personlig 

Opplysninger om innsender

Fornavn

Gry 
Etternavn

Isaksen 
Adresse

Tømmerveien 29 

Postnummer

1407
Poststed

VINTERBRO

Telefon

E-post

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

B Nei 

Navn på høringssaken

B Sak 18/00938 Supplerende høring av skolebehovsanlyse Ås nord 

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

Jeg har lest dokumentene på kommunens hjemmesider for å sette meg inn i saken. Det hadde vært mye enklere om 
det stod dato på dokumentene. Det er litt forvirrende når man ikke vet hva som er skrevet når og gjør det 
vanskeligere å holde styr på rekkefølgen. Det kommer også dårlig frem når endringene skal iverksettes. Jeg regner 
med at dette gjelder fra og med 2022 når Sjøskogen skole har blitt utvidet, men dette kommer som sagt ikke tydelig 
frem i høringsnotatet. 
 
Så til selve saken: Om jeg har forstått det riktig har det tidligere vært vurdert alternativer 1 og 2. Så har man etter 
innspill kommet med et tredje alternativ som nå også er rådmannens anbefaling. I "Sammendrag av høringsinnspill" 
argumenterer det tredje innspillet mot det opprinnelig anbefalte alternativ 1 (flytte Kjærnes over til Sjøskogen): "Dette 
innspillet påpeker at Kjærnes tradisjonelt har hatt tilhørighet til aktiviteter i lokalmiljøet på Nordby og at ved en 
overføring til Sjøskogen vil det bety at man ikke lenger har naturlig innpass i miljøet på Nordby." Dette argumentet 
virker merkelig da "Kjærnes" i denne setningen kunne vært byttet ut med en hvilken som helst annen del av Nordby 
skolekrets. Dvs at f.eks. rode 4, 6 og 7 som nå er anbefalt innlemmet i Sjøskogen på lik linje med Kjærnes 
tradisjonelt har hatt tilhørighet til aktiviteter i lokalmiljøet på Nordby. 



 
Derimot er det mer naturlig rent geografisk å overføre Kjærnes til Sjøskogen og beholde rode 4, 6 og 7 på Nordby, 
ettersom Nessetveien skaper et logisk og tydelig skille mellom skolekretsene. Da vil man også slippe å dele opp en 
grunnkrets i to ulike skolekretser, med de konsekvensene det medfører. Togrenda er tett bebygd med mye barn i 
nabolaget, som også leker sammen utenom skoletid. Det vil være uheldig å sende disse til to ulike skoler. 
 
Jeg ønsker derfor at det igjen vurderes å overføre Kjærnes til Sjøskogen, mens den andre siden av Nessetveien 
tilhører Nordby skole slik som i dag (inkludert Vinterbro terrasse). I følge prognosene vil det medføre en overkapasitet 
på Sjøskogen også etter 2030, som ikke burde være noe problem, ettersom det sannsynligvis vil være vekst i 
området også i de påfølgende årene. Nordby vil være full rundt 2027, noe som vil medføre tiltak litt tidligere enn om 
man beslutter alternativ 3. Uansett vil Nordby behøve tiltak før eller siden, og det er min klare oppfatning at det er et 
mindre problem å fremskynde dette enn å innføre en grense midt i et tettbebygd nabolag og en av kommunens 
grunnkretser. 
 
Togrenda grunnkrets utgjør en tett bebygd og sammenhengende enhet som gjør at det vil være unaturlig å fordele 
bebyggelsen og naboer på to ulike skoler. Det er viktig å ikke skille nabobarn på Togrenda, da det vil føre til et 
dårligere nærmiljø og mindre tilhørighet for alle på Togrenda. En skole knytter barn, naboer og foreldre sammen, og 
gjør at trivselen øker i et nærmiljø, det er derfor viktig at Togrenda skolekrets og vinterbro terrasse kan fortsette å 
tilhøre Nordby skole. 
. 
Alle foreldre som ønsker at søsken skal få gå på samme skole må få mulighet til det på Nordby skole også, og ikke 
bare på sjøskogen. 



Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: HYXFKV Registrert 

dato:12.09.2018 

11:19:29

Innledning
Uttalelsen gis

B På vegne av foretak/lag/forening 

Opplysninger om foretak/lag/forening

Organisasjonsnummer

974603500
Foretak/lag/forening

Togrenda Barnehage v/FAU
Adresse

Toveien 30
Postnummer

1407
Poststed

VINTERBRO
Telefon

64962710
Telefaks

E-post kontakt

lisbethaagaard@gmail.com

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

B Ja 

Navn på høringssaken

B Sak 18/00938 Supplerende høring av skolebehovsanlyse 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

Høringsuttalelse til rådmannens supplerende høringsnotat fra FAU i Togrenda Barnehage. 
 
Alternativ 1: 
- Eneste alternativ som ikke gir en unødvendig splittelse av en grunnkrets/ et vel etablert nabolag. 
 
-Alle barn i grunnkretsene Sjøskogen, Kjærnes og Togrenda  vil beholde sin trivsel og trygghet til 
nærmiljøet/nabolaget sitt. Her vil barnas behov komme først. 



 
- Dette alternativet flytter Kjærnes grunnkrets som en helhet til ny skolekrets. Denne grunnkretsen vil derfor ikke 
miste sin trivsel og trygghet til nærmiljøet/nabolaget, men kun endre skole tilhørighet for foreldre og barn. 
 
- Dagens skolevei for Kjærnes krever rutebuss og gir i dag økonomiske konsekvenser for den enkelte familie. Ny 
skolevei vil gi skolebuss hvor den økonomiske konsekvensen vil tilfalle kommunen.  Den økonomiske konsekvensen 
for kommunen fremstår som minimal. 
 
- Dette alternativet gir et naturlig geografisk skille. 
 
- Rådmannen anbefalte dette alternativet ved høringen i mai. 
 
Alternativ 2: 
- Lager en unødvendig splittelse av Togrenda grunnkrets samtidig som at Sjøskogen vil ha en underkapasitet selv 
med utbygging av skolen. 
 
Dette gir ingen langsiktig løsning og er som vi ser det ikke et alternativ. 
 
Alternativ 3: 
- Lager en unødvendig splittelse av Togrenda grunnkrets. 
 
- Splittelse av Togrenda grunnkrets vil igjen medføre mindre forutsigbarhet for fremtidige befolkningsprognoser og 
skoleplanlegging. 
 
- Rådmannen anbefaler dette alternativet kun på grunnlag av å spare inn en minimal kostnad for skole skyss. Dette 
ser vi ikke som en god nok grunn til å splitte Togrenda grunnkrets. 
 
-  Familier vil i en periode oppleve å ha barn i 2 forskjellige skole kretser, som koster tid og penger for den enkelte 
familie. Dette vil også øke kjøring til og fra skole for foreldrene. 
 
- Vi ser dette alternativet som å sette en liten økonomisk besparelse for kommunen opp mot barnas behov, trivsel, 
trygghet og interesse. 
 
Alternativet vil ikke gi en langsiktig løsning, kun utsette underkapasiteten på Nordby skole med 2-3 år, vi ser derfor 
ikke at dette er et alternativ. 
 
Konklusjon: 
Vi i FAU Togrenda Barnehage ser på alternativ 1 som det eneste fornuftige alternativet som vil ivareta alle berørte 
barns behov i saken. Vi vil derfor fraråde alternativ 2 & 3 på det sterkeste. 
 
For Rode 4 i alternativ 1 ber vi også kommunen om å lage retningslinjer som sørger for at småsøsken kan begynne 
på Nordby skole når eldre søsken allerede går der. 
 
mvh 
FAU, Togrenda Barnehage



Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: KUWZPU Registrert 

dato:12.09.2018 

18:51:05

Antall vedlegg: 1

Innledning
Uttalelsen gis

B Personlig 

Opplysninger om innsender

Fornavn

Eli Wik
Etternavn

Amundrød
Adresse

Svalestien 15

Postnummer

1407
Poststed

VINTERBRO

Telefon

93224030
E-post

eli.wika@gmail.com

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

B Nei 

Navn på høringssaken

B Sak 18/00938 Supplerende høring av skolebehovsanlyse Ås nord 

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

I tillegg til a stille meg bak uttalelsene til FAU Togrenda barnehage og Svalestien vel.pdf



I tillegg til å stille meg bak uttalelsene til FAU Togrenda barnehage og Svalestien vel, ønsker 
jeg å komme med en egen uttalelse. 
 
Jeg mener at av de tre alternativene som presenteres er alternativ 1 det eneste som bygger 
på et naturlig geografisk skille. Jeg anser Nessetveien som et naturlig delingspunkt på hvem 
som sogner til hvilken skole, i dette tilfellet Togrenda til Nordby skole, og Kjærnes til 
Sjøskogen skole. Dette naturlige skillet går ved Nessetveien, ikke midt inne i boligfeltet. Når 
det er sagt så er det mer naturlig at Vinterbro terrasse (rode 4), som er etablert i senere tid, 
flytter over til Sjøskogen, enn at rode 6 og 7 gjør det. 

Jeg og min mann er tilflyttere til Vinterbro, og det er først etter at vi fikk barn i 2017 
at vi virkelig har blitt kjent med folk i nabolaget. For oss var det helt naturlig å søke om 
barnehageplass i Togrenda barnehage da den ligger nærmest oss, men også fordi 
overgangen til den nye barnehagen som skal bygges og etterhvert Nordby skole skulle bli så 
myk som mulig. De fleste av de som har barn på avdelingen til sønnen vår bor i Togrenda, og 
det er naturlig at både små og store knytter bånd der. Hvis vi hadde visst at vi om noen år 
må sende sønnen vår til Sjøskogen, så hadde vi antakeligvis søkt om plass ved Vinterbro 
barnehage. 

Jeg synes det er merkelig om vi som bor i de «nederste» veiene av Torgrenda 
plutselig ikke skal få gå på den skolen som vi i nabolaget tenker det er naturlig vi tilhører. 
Svalestien er én vei fra å kunne sogne til Norby skole, og derfor kjennes det ekstra 
urettferdig og temmelig vilkårlig at grensen er trukket her. Jeg håper dere kan ta hensyn til 
at barna som bor i Togrenda har en naturlig samhørighet geografisk, men også gjennom 
veletablert nabolag. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Eli Wik Amundrød 



Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: TGZEY8 Registrert 

dato:12.09.2018 

20:04:16

Antall vedlegg: 1

Innledning
Uttalelsen gis

B Personlig 

Opplysninger om innsender

Fornavn

Anders Thomas Montes
Etternavn

Knutsen
Adresse

Vinterbro terrasse 5

Postnummer

1407
Poststed

VINTERBRO

Telefon

E-post

atknutsen@hotmail.com

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

B Nei 

Navn på høringssaken

B Sak 18/00938 Supplerende høring av skolebehovsanlyse Ås nord 

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

Skolebehovsanalysen.docx



Retningslinjer for søsken må på plass 

Vi har forståelse for at skolekretser må tilpasses elevgrunnlag og skolekapasitet. Når 

kommunen endrer skolekretsgrensene bør det imidlertid tas tilstrekkelig hensyn til andre 

momenter enn utgifter til skoleskyss og bruk av etablerte administrative enheter. Vi bor i 

Rode 4 (Bølstadfeltet) og for vår familie vil endringene ha uheldige konsekvenser. Kasper 

(født i 2015) begynner på Nordby innen nye Sjøskogen blir ferdig, mens Leonora (født i 

2017) vil måtte begynne på Sjøskogen. Rådmannen skriver at alle foreldre som ønsker søsken 

på samme skole vil få mulighet til det på Sjøskogen. Vi synes imidlertid det er meget 

krevende å måtte velge mellom a) å ha søsken på ulike skoler eller b) at Kasper må gå på en 

annen skole enn både jevnaldrende i nabolaget og venner fra barnehagen. Vi søkte oss til 

Togrenda barnehage nettopp for at barna kan gå i barnehage med fremtidige skolekamerater. 

 

Det er vanskelig å se at ovennevnte problemstilling skulle gjelde mange barn i de berørte 

rodene. Vi registrerer også at Nordby skole anslås å ha ledig kapasitet med dagens 

skolekretser frem til 2026. Kommunen bør derfor legge til rette for at småsøsken som egentlig 

skulle begynt på Sjøskogen skole, bør få gå på Nordby sammen med eldre søsken. 

Rådmannen kommenterer høringsinnspill fra forrige runde vedrørende søskenhensyn og 

henviser til individuell behandling etter forskriften for skoletilhørighet. I denne forskriften er 

det andre hensyn enn søsken som vektlegges mest. Å avvente individuell behandling på om 

barna våre vil gå sammen på Nordby skole, er derfor ingen tilfredsstillende og forutsigbar 

løsning. 

 

Vi ber på denne bakgrunn om at det lages retningslinjer som sørger for at småsøsken kan 

begynne på Nordby skole når eldre søsken allerede går der. Det bør være mulig å utforme 

dette som en tidsbegrenset overgangsordning, uten at det skaper varige utfordringer for 

inndeling av skolekretser og skoletilhørighet.  

 

Trygg skolevei må brøytes og strøs 

Vi har merket oss at rådmannen skriver at «Elever som bor i disse rodene [bl.a. Bølstadfeltet] 

vil få kortere skolevei enn de har til Nordby skole og skoleveien defineres som sikker med 

kryssing av Nessetveien via gangbru.» 

 

Vi gjør oppmerksom på at (den snart kommunale) gangveien ned fra Vinterbro terrasse ender 

i et ordinært overgangsfelt. Adkomstveien fra Bølstadfeltet til gangbruen er en bratt, privat vei 

som kun brøytes og strøs øverst i bakken. Så fort det er islag er ikke veien spesielt 

fremkommelig, ikke engang for voksne som går til bussen. Det er tidvis mye trafikk på 

Nessetveien og det vil åpenbart være fornuftig at skolebarn benytter gangbruen. I den grad 

kommunen også baserer sine vedtak på at dette er den trygge kryssingen av veien, bør 

kommunen sørge for at adkomstveien fra Bølstadfeltet til gangbruen brøytes og strøs på 

vinteren.  
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Referansenummer: ZVVZP5 Registrert 
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Innledning
Uttalelsen gis

B Personlig 

Opplysninger om innsender

Fornavn

Marit Andresen
Etternavn

Eriksen
Adresse

Nebbaveien 68

Postnummer

1407
Poststed

VINTERBRO

Telefon

95960117
E-post

marit-andresen@hotmail.com

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

B Nei 

Navn på høringssaken

B Sak 18/00938 Supplerende høring av skolebehovsanlyse Ås nord 

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

Hei. 
 
Det er veldig uheldig for Kjærnesbarn hvis de må gå på skole på Sjøskogen. Ikke først og fremst på grunn av lang 
skolevei, men for avstanden til klassekamerater!! 
 
Kjærnes er et nokså isolert sted. Det er ikke mange barn på hvert trinn som bor her, og de har ofte ikke mange 
naboer på samme alder. Derfor er det utrolig viktig at de ikke skal få mye lengre avstand til klassekamerater! 
 
Vennskap dannes oftest via skolen for barn. 
Å ha venner former et barn. Gode venner gjør at et barn får mer tro på seg selv, utvikler en god selvfølelse, kjenner 
seg verdifulle og forebygger mobbing. 
 
Togrenda, Askehaugbakken og områdene rundt Nesset er nærmere Kjærnes enn Sjøskogen og Fålesloråsen. For 



eksempel er det 8,7 km fra Nebba brygge til Seierstenåsen. De tar 18 minutter å kjøre. 
Det er vanskelig for barn å besøke hverandre når det er såpass store avstander. 
 
Jeg skjønner godt at det kan være motstand i Togrenda om at naboer må gå på forskjellige skoler. De kan allikevell 
lett besøke hverandre og være venner selv om de går på forskjellige skoler. 
 
En annen ting: Hvis Kjærnesbarn skal sykle til Sjøskogen skole, må de forbi rasteplassen langs Nessetveien. Jeg vet 
at mange foreldre er skeptiske til det.



Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: JZ3FAD Registrert 

dato:14.09.2018 
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Innledning
Uttalelsen gis

B Personlig 

Opplysninger om innsender

Fornavn

Kenneth 
Etternavn

Holter
Adresse

Falkeveien 10

Postnummer

1407
Poststed

VINTERBRO

Telefon

E-post

kenneth.holter@protonmail.com

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

B Nei 

Navn på høringssaken

B Sak 18/00938 Supplerende høring av skolebehovsanlyse Ås nord 

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

Vi har gjort oss kjent med de tre alternativene som presenteres i høringsbrevet, og at rådmannen anbefaler alternativ 
3. Vi har som foreldre flere bekymringer knyttet til dette alternativet, som vi ønsker å gjøre kommunen oppmerksom 
på før endelig avgjørelse tas. Våre bekymringer er knyttet til at ved å skille ut en såpass liten del av Togrenda vil valg 
av dette alternativet gjøre at barn som bor i samme nabolag og går i samme barnehage vil tilhøre to ulike 
skolekretser. Dette mener vi kan ha uheldige sosiale og psykiske konsekvenser for de barna det gjelder. 
 
Vår første innsigelse handler om naboskap. Det er naturlig å bli venner med dem man bor i nærheten av, man møtes 
i grenda, på lekeplasser, på veien til og fra her og der. De man jevnlig møter på, er det også naturlig å danne 
vennskap med. Disse vennskapene tar man med seg inn i skolen, og danner trygge rammer for barna gjennom de 
første årene i skolegangen. Dersom alternativ 3 vedtas, mister mange barn i Togrenda muligheten for disse trygge 
rammene. De barn som man har møtt på i dagliglivet opp til 5-6 års alder - en betydelig del av barndommen - og som 
man naturlig har utviklet vennskapsbånd med, vil man ikke få gå på skole med. Når man begynner på skolen vil man 
i stedet bli nødt til å starte på nytt, med nye barn som man ikke har møtt på. Og motsatt: De barna man går på skole 



med, vil man ikke ha mulighet til å treffe på i hverdagen annet enn gjennom konkrete avtaler foreldre imellom. Som 
foreldre bekymrer dette oss, fordi datteren vår vil i praksis få to miljøer å forholde seg til: ett “hjemme”, og ett “på 
skolen”. 
 
Det som bekymrer oss mest handler imidlertid om overgangen mellom barnehage og skole. Barn i Togrenda er i dag 
stort sett fordelt over Togrenda barnehage og Orrestien barnehage, og i disse barnehagene går det barn fra hele 
Togrenda. Hvis alternativ 3 vedtas, vil det ved skolestart bety at de fleste barna ved hver barnehage vil begynne på 
Nordby skole, mens en betydelig minoritet vil begynne på Sjøskogen skole. Barna som begynner på Nordby skole vil 
begynne i klasse med barn de har gått i barnehagen med, og de vil kjenne igjen eldre barn som de også har gått i 
barnehage med. Det vil gi en tryggere overgang fra barnehage til skole, med et sterkt og stabilt sosialt nettverk. 
Barna som begynner på Sjøskogen skole derimot, vil begynne på skole med stort sett fremmede barn. Kanskje vil de 
begynne i klasse med noen få de kjenner (fra samme barnehage og rode), og kanskje kjenne igjen noen få av de 
eldre - ellers vil de fleste være ukjente. Det sosiale nettverket vil derfor være skjørt. Det er ikke engang sikkert at det 
er noen trygghet i de få barna man kjenner fra før - også for barn er vennskap et spørsmål om kjemi, og det er ikke 
sikkert at de kommer overens med de få barna fra samme barnehage som også skal begynne på Sjøskogen. Det 
sosiale nettverket ved skolestart vil derfor ikke bare være skjørt, men også svært sårbart. Man skal som voksen ikke 
undervurdere konsekvensene av et skjørt, sårbart sosialt nettverk ved en så dramatisk livsendring som skolestart er 
for en 5-6 åring. 
 
Foreldre som vet at deres barn vil bli rammet av de nye skolegrensene vil da måtte vurdere om de skal skal skifte 
barnehage først som sist, til en barnehage hvor alle barna tilhører Sjøskogen skolekrets. Dette vil være et vanskelig 
valg. For mange - oss inkludert - var barnehagestart vanskelig, og det tok en lang innkjøring for å gjøre datteren vår 
trygg i Orrestien barnehage. Nå kan det altså hende at vi blir påtvunget et bytte av sosialt miljø. Skal vi påføre barnet 
vårt bytte av sosialt miljø og trygge rammer nå, før hun fyller seks, og bytte fra en barnehage hvor hun har blomstret 
opp, blitt trygg og fått seg venner? Eller skal vi vente med dette smertefulle byttet til hun begynner på skolen, og blir 
tvunget til å bryte med det lokale miljøet? Og hva hvis vi velger å bytte barnehage før skolestart, og så blir planene 
endret eller utbyggingen av Sjøskogen skole utsatt, slik at jenta vår allikevel skal begynne på Nordby skole - hvilket 
vil medføre nok et oppbrudd? Dette er en problemstilling som alle foreldre som berøres av alternativ 3 vil måtte 
vurdere. 
 
Vi har forståelse for at sakens realiteter fordrer at man løser kapasitetsproblemet, og vi forstår også at det vil være 
vanskelig å finne en løsning alle er fornøyde med. Vi undres allikevel litt over om man har vurdert en løsning som den 
man har valgt for Rustad skole - altså å bruke midlertidige brakker i en overgangsperiode mens Nordby skole bygges 
ut? Da ville man sluppet å gjøre endringer i de sosiale miljøene, og søsken kunne hatt tryggheten av å gå på samme 
skole. 
 
Hvis det er slik at man må velge mellom de tre foreslåtte alternativene mener vi allikevel at alternativ 3 er det som vil 
få mest alvorlige konsekvenser for de barna som rammes. Alternativ 2 mener vi at vil være et mindre onde - dersom 
Togrenda deles 50/50 vil flere barn flyttes over til Sjøskogen skolekrets, og dermed en større del av det sosiale 
miljøet. Den psykiske og sosiale belastningen for hvert enkelt barn med ny skoletilhørighet vil derfor være mindre. 
 
Etter vår mening er allikevel alternativ 1 det minst inngripende alternativet. Dette alternativet vil tross alt omfatte alle 
barn på Kjærnes, og vil derfor i stor grad medføre å flytte hele barnehagekull fra én skolekrets til en annen. Vi går ut i 
fra at de praktiske problemene som nevnes med alternativ 1, som belastning på vei og egen skolerute, er relativt sett 
mindre problemer som kan løses praktisk - sett i sammenheng med de sosiale og psykiske belastningene vi 
skisserer, som ikke vil ha noen praktisk løsning. 
 
Det er bare alternativ 3 som medfører at et de berørte barna vil avsondres sosialt fra så å si alle andre barn de 
kjenner. Før kommunen velger dette alternativet, håper vi derfor at man har tenkt nøye gjennom den sosiale og 
psykiske belastningen dette vil kunne bli for disse barna. 



Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: MB6NQH Registrert 
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Innledning
Uttalelsen gis

B På vegne av foretak/lag/forening 
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Organisasjonsnummer

993788910
Foretak/lag/forening

Svalestien Vel
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Svalestien 24
Postnummer

1407
Poststed

VINTERBRO
Telefon
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Telefaks

E-post kontakt

mortyeriksen@gmail.com

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

B Ja 

Navn på høringssaken

B Sak 18/00938 Supplerende høring av skolebehovsanlyse 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

Høringsuttalelse til radmannens supplerende høringsnotat - Svalestien Vel .pdf



Høringsuttalelse til rådmannens supplerende høringsnotat - 
skolebehovsanalyse Ås nord 2018-2030 

Bakgrunn 

I kommunestyremøtet 26. juni 2018 ble behandlingen utsatt grunnet at berørte 
ikke var blitt hørt. 

Det er fremlagt 3 alternativer, hvorav alternativ 2 ikke vurderes som aktuelt. De 2 
andre alternativene er: 

Alternativ 1: 

Sjøskogen skolekrets med Kjærnes grunnkrets og Bølstad feltet (rode 4 i Togrenda 
grunnkrets) / Nordby skolekrets uten Kjærnes grunnkrets og Bølstad feltet. 
Kjærnes grunnkrets og Bølstad feltet flyttes fra Nordbyskolekrets til Sjøskogen 
skolekrets. Dette var rådmannens anbefaling opprinnelig. 

Alternativ 3: 

Sjøskogen skolekrets med rode 4, 6 og 7 i Togrenda grunnkrets og uten Kjærnes 
grunnkrets. Nordby skolekrets med Kjærnes grunnkrets og uten rode 4,6 og 7 i 
Togrenda Grunnkrets. Dette er rådmannens anbefaling i saken slik den fremstår i 
høringsnotatet i denne runden. 

Rådmannens vurderinger 

Svalestien Vel består av husstander i Togrenda, hovedsakelig representert av 
Svalestien og Tiursvingen og er i så måte særskilt berørt av rådmannens anbefaling. 

Vi registrerer at i rådmannens utredning vektlegger 

- Kapasitet 10 år frem i tid 

- Økte utgifter til skolekyss med kr 90’ til kr 180’ i alternativ 1 kontra 
alternativ 3.  

- Alternativ 3 gir best fordeling av barn mellom skolene 

- Ingen barn får lenger skolevei. 

Dersom alternativ 1 hadde vært valgt ville barn på Kjærnes fått 500m lenger 
skolevei. Det gjøres ingen vurdering av dette eller hva som er akseptabel reisetid. 
500m vil tilsi 7-10 minutters gange. Ift merkostnad på kr 90’ tilknyttet samme 
alternativ fremstår dette som et relativt lite beløp, særlig med tanke på at det 



ikke fremkommer vurderinger av hvilken betydning dette har og ift den totale 
kostnaden knyttet til skoler i kommunen. 

Rådmannen legger også vekt på «best fordeling» uten egentlig å begrunne hvorfor 
fordelingen foreslått er best. Hvorfor er lik fordeling best? Hvilke vurderinger/
utredninger ligger bak denne påstanden? 

Kapasitet i fremtiden er det som virker som hovedargumentet i saken. Dette er 
beregnet/stipulert 10 år frem i tid. Og forskjellene på alternativene vil være 
kapasiteten på Nordby Skole. Alternativ 1 sier at kapasiteten er tilstrekkelig frem 
til 2027, mens alternativ 3 sier at kapasiteten er tilstrekkelig frem til 2030. 
Forskjellen her er forholdsvis liten, med mindre økonomiske konsekvenser og 
relativt usikre prognoser for noe som ligger minst 10år frem i tid. 

Ved en endring av skolekretsgrenser skal nærskoleprinsippet drøftes.  

Opplæringslovas §8.1 sier: 

«Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den 
skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for 
skole dei ulike områda i kommunen soknar til.» 

Utdanningsdirektoratet sier: 

 «Det er imidlertid en svært begrenset adgang til å legge vekt på kapasitet, både 
ved avgjørelsen av enkeltsaker og ved fastsettelse av forskrift om 
skolekretsgrenser. Etter Utdanningsdirektoratets vurdering blir det først aktuelt å 
legge vekt på kapasitet når det kan dokumenteres at en skole er full. Kommunen 
må i en evt. lovlighetskontroll av forskriften eller behandlingen av en klagesak 
kunne dokumentere for Fylkesmannen at skolen er full.» 

Videre skriver Utdanningsdirektoratet ift om kommunen kan legge vekt på 
framtidige kapasitetsproblemer at: 

 «I nærskolesaker, og ved fastsettelse av forskrift om skolekretsgrenser, kan det i 
utgangspunktet ikke legges vekt på fremtidige kapasitetsproblemer, uansett hvor 
dokumenter disse skulle vise seg å være…» 

Dette innebærer at kapasitetsforskjellen mellom 2027 og 2030 ikke kan tillegges 
vekt i vurderingen av denne saken. 

Andre vurderinger 

Vi er overasket over hva som ikke er drøftet i denne saken. Herunder 
nærskoleprinsippet. Hva som skal regnes som nærskolen avgjøres av en rekke 
forhold omtalt i opplæringsloven. Det skal tas utgangspunkt i geografi, men også 
andre objektive forhold som topografi og farlig skolevei er relevante hensyn.  

«Geografisk nærhet kan fastsettes på grunnlag av fysisk avstand til den enkelte 
kommune, slik at elevene blir henvist til den skole som gir kortest vei. Men 
geografisk tilhørighet kan også fastsettes ut fra den enkelte skoles naturlige 



geografiske område ut fra topografiske og trafikale forhold, herunder hvordan 
hjemmene er fordel på grenser mv., jf. NOU 1995:18 punkt 20.4.4.2. Selv om 
distansen vil gi en enkelt og praktisk regel, vil den ikke i alle tilfeller ivareta de 
hensyn som ligger bak nærskoleprinsippet.» 

I tillegg kan det legges vekt på subjektive forhold som at eleven har søsken på 
samme skole i tillegg til ta hensyn til å ikke dele opp elever fra ett skolemiljø. 

«Hensikten med nærskoleprinsippet er blant annet å gi barna anledning til å skape 
eller fastholde holdepunkter i nærmiljøet, jf. NOU 1995:18 punkt 20.4.4.2. Et slikt 
holdepunkt er skolen. Det er derfor viktig at barna har en rett til å gå på skole i 
det som er deres naturlige nærmiljø. Dette vil også gi en hensiktsmessig 
organisering lokalt og forutberegnelighet for elever og foreldre, jf. NOU 1995:18 
punkt 20.4.4.2. I vurderingen av hva som er nærskolen, er det derfor relevant å ta 
hensyn til ikke å dele opp elever fra ett bomiljø» 

Togrenda må regnes som ett bomiljø og det vil derfor være relevant å ta hensyn til 
dette. Dette kan vi ikke se er en del av vurderingen. 

Lokal forskrift 

I Ås kommune sin forskrift om skoletilhørighet, vedtatt 21.06.17, står det på punkt 
4.0: 

«Enkelte klassetrinn ved noen av kommunens grunnskoler kan tidvis være fulle. 
Dersom antallet elevplasser på alderstrinnet er fullt, vil enkeltelever få tildelt 
skoleplass ved en annen skole enn den eleven/ene sogner til etter adresse. 
Alternativ skole velges ut i fra ledig kapasitet ved naboskolene. Hvilke elever som 
får plass ved skolen de etter adresse sogner til, velges ut i fra disse kriteriene i 
prioritert rekkefølge: 

1. Søsken på samme skole som har samme folkeregistrerte adresse. 

2. Geografisk avstand fra elevens folkeregistrerte adresse og til skolen.  
Dersom det er to eller flere elever har lik avstand til skolen, vil det også 
tas hensyn til trafikale forhold og avstand til alternativ skole.» 

De mest sentrale forholdene kan ikke vi se er vurdert av rådmannen? 

Konklusjon 

De vurderinger som er gjort er etter vårt syn lite relevante og ufullstendige. Det 
skal i utgangspunktet ikke vektlegges på fremtidige kapasitetsproblemer. 

Barnekonvensjonen er en del av norsk rett gjennom menneskerettsloven. 
Barnekonvensjonen artikkel 3 nr.1 lyder:  

«Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private 
velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende 
organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.» 



Kommunene er med bakgrunn i dette forpliktet til å også legge vekt på barnets 
beste i endring av skolekretsgrenser. Vi kan ikke se at det er barnets beste som 
ligger til grunn for vurderingen knyttet til rådmannens anbefaling. 

Svalestien Vel mener at rådmannen ikke har vurdert det mest sentrale i denne 
saken, og vil derfor fraråde alternativ 2 og alternativ 3. 

Vennlig hilsen  
Svalestien Vel  

Morten Ø. Eriksen 
Styreleder
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Høringsuttalelse til rådmannens supplerende høringsnotat - Andreas Nedregård.pdf
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Høringsuttalelse til rådmannens supplerende høringsnotat - 

skolebehovsanalyse Ås nord 2018-2030 

 

1. Bakgrunn 

Under sitt møte 20.06.2018, utsatte kommunestyret behandlingen av rådmannens innstilling om 

endring av skolegrenser pga. mangelfull høring av det anbefalte alternativet.  

Alternativ 2 anses ute av vurderingen. Dermed gjenstår to alternativer: 

Alternativ 1. 

Sjøskogen skolekrets med Kjærnes grunnkrets og Bølstad feltet (rode 4 i Togrenda 

grunnkrets) / Nordby skolekrets uten Kjærnes grunnkrets og Bølstad feltet. Kjærnes 

grunnkrets og Bølstad feltet flyttes fra Nordbyskolekrets til Sjøskogen skolekrets.  

Alternativ 3 

Sjøskogen skolekrets med rode 4, 6 og 7 i Togrenda grunnkrets og uten Kjærnes grunnkrets. 

Nordby skolekrets med Kjærnes grunnkrets og uten rode 4,6 og 7 i Togrenda Grunnkrets. 

Detaljreguleringsplanen for Nordby barnehage ble vedtatt av Kommunestyret 12.09.2018. På 

nettsidene til Ås kommune står det at «Det er planlagt at Togrenda barnehage skal flyttes til ny 

barnehage på Nordby i løpet av få år». Dette betyr at Togrenda barnehage skal legges ned og 

erstattes av Nordby barnehage. Dette vil medføre at flere barn i Togrenda vil få et miljø som er mer 

knyttet til Nordby. Dette er også relevant å ta med i vurderingen av denne saken.  

2. Rådmannens anbefaling 

Rådmannen anbefaler at alternativ 3 i saksutredningen vedtas. Dette er basert på 3 

hovedargumenter: 

 Alternativet gir best fordeling av barn mellom skolene 

 Alternativet gir ingen økte skyssutgifter 

 Ingen barn får lenger skolevei 

Elevtallsveksten er størst og i Nordby skolekrets, som først vil mangle elevplasser. Økning av antall 

elevplasser i Sjøskogen skolekrets vil kunne dekke opp for skolene samlet sett. Alternativ 3 innebærer 

ifølge rådmannen at kapasiteten til Sjøskogen skole blir bedre utnyttet og at kapasiteten til Nordby 

skole holder lenger. 

Rådmannen vektlegger videre at Alternativ 1 øker utgiftene til skoleskyss med 90.000 kr til 180.000 

kr for 15 flere barn med rett til skoleskyss. Alternativ 3 gir ingen økonomiske konsekvenser, da disse 

barna ikke har rett til skoleskyss. Alternativ 1 gir dessuten ca 500 meter lengre skolevei. 

Fordeling av barn mellom skolene 

Rådmannens begrunnelse handler i hovedsak om kapasitet. Slik jeg leser det, medfører alternativ 1 

at Sjøskogen skole vil ha god kapasitet frem til 2030 og at Nordby skole vil ha nok elevkapasitet til ca. 

2027. I alternativ 3 har Sjøskogen skole god kapasitet frem til 2030, mens Nordby skolekrets vil ha 

kapasitet frem mot slutten av perioden frem til 2030. Det heter videre at «Økning av antall 
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elevplasser i Sjøskogen skolekrets vil kunne dekke opp for skolene samlet sett. Alternativ 3 innebærer 

at kapasiteten til Sjøskogen skole blir bedre utnyttet og at kapasiteten til Nordby skole holder lenger. 

Betyr det at det er kapasiteten i årene 2027 til 2030 det står om når kommunestyret skal treffe 

vedtak? I så fall innebærer dette en relativt liten endring med marginale økonomiske konsekvenser 

for noe som ligger ca 10 år frem i tid. 

Økonomi og skoleskyss  

Rådmannen opplyser at Alternativ 1 vil innebære at utgiftene til skoleskyss øker med 90.000 kr til 

180.000 kr. Det gjøres ingen vurdering av hvilken betydning dette har, og i hvilken grad det er 

avgjørende. I følge kommunens årsrapport for 2017 har Ås kommune høyere brutto driftsutgifter per 

elev enn Follo. En av grunnene til det er at det er færre elever i gjennomsnitt per skole i Ås enn i 

Follo. Brutto driftsutgifter til grunnskolesektor per elev, er oppgitt til ca. 120.000 kr. Samlet kostet 

2400 elever 212 mill kr. I følge SSB KOSTRA hadde 350 elever skoleskyss i 2017. Utgiftene til dette var 

3,3 mill. kr. Skoleskyss utgjør ca 9.000 kr pr elev. 

Med dette som bakgrunn synes 90.000 kr et relativt lite beløp, særlig når det ikke er vurdert hva som 

ellers kan gjøres for å dekke kapasitetsbehovet ved skolene som kommunen sier har færre elever enn 

i Follo.  

Skolevei 

Dernest vil et antall elever få lengre skolevei (500 m) hvis alternativ 1 velges. Rådmannen gjør ingen 

vurdering av dette faktumet. Hva anses som akseptabel reisetid? Alminnelig gangfart tilsier ca 7 - 10 

minutters gange.  

3. Andre argumenter 

Det jeg finner mest oppsiktsvekkende med hele saksfremlegget, er imidlertid ikke hva 

høringsutkastet drøfter, men hva det ikke drøfter.  Dette handler om nærskoleprinsippet og endring 

av skolekretsgrenser.  Her finnes et lovverk, samt faglige veiledere for hvordan loven skal praktiseres.  

Opplæringslovas §8.1 sier at: 

«Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i 

nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda 

i kommunen soknar til.» 

Dette er utdypet slik av utdanningsdirektoratet1: 

«Elever i grunnskolen har rett til å gå på nærskolen. Dette følger av opplæringsloven § 8-1 

første ledd første punkt, der det står at elevene ”har rett til å gå på den skolen som ligg 

nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til.” Begge formuleringene, ”nærast” 

og ”soknar til”, omhandler samme vurderingstema, nemlig hva som skal regnes som 

nærskolen. 

Hva som skal regnes som nærskolen avgjøres av en rekke forhold omtalt i opplæringslovens 

forarbeider. Det skal tas utgangspunkt i geografi, men også andre objektive forhold som 

topografi og farlig skolevei er relevante hensyn. I tillegg kan det legges vekt på subjektive 

                                                           
1 Nærskoleprinsippet og skolekretsgrenser, tolkningsuttalelse gitt til Fylkesmannen i Nordland,  sist endret: 
12.12.2014, utdrag. Ref også lovens forarbeider. 
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forhold som at eleven har søsken på skolen. Det er også relevant å ta hensyn til ikke å dele 

opp elever fra ett skolemiljø.  

Hensikten med nærskoleprinsippet, er blant annet å gi barna anledning til å skape eller 

fastholde holdepunkter i nærmiljøet. Et slikt holdepunkt er skolen. Det er derfor viktig at 

barna har en rett til å gå på skole i det som er deres naturlige nærmiljø. Dette vil også gi en 

hensiktsmessig organisering lokalt og forutberegnelighet for elever og foreldre. I vurderingen 

av hva som er nærskolen, er det derfor relevant å ta hensyn til ikke å dele opp elever fra ett 

bomiljø. 

Endringer i opptaksområder som splitter søskenflokker, kan gi behov for å gjøre unntak fra 

topografiske og trafikale nærhetsprinsipp. I slike tilfeller bør kommunen ta med betydningen 

av å skaffe søsken plass på samme skole i den samlede vurderingen av hvilken skole en elev 

skal gå på. 

 

Opplæringsloven gir kommunen hjemmel til å fastsette forskrifter; ”om kva for skole dei ulike 

områda i kommunen soknar til. Forskriften må være utformet i samsvar med de hensyn er 

lovlige etter en tolkning av lov og forarbeider. Det kan ikke legges vekt på hensyn som vil 

være i strid med nærskoleprinsippet eller opplæringslovens formål. 

Det er en svært begrenset adgang til å legge vekt på kapasitet, både ved avgjørelsen av 

enkeltsaker og ved fastsettelse av forskrift om skolekretsgrenser. Etter 

Utdanningsdirektoratets vurdering blir det først aktuelt å legge vekt på kapasitet når det kan 

dokumenteres at en skole er full. Kommunen må i en evt. lovlighetskontroll av forskriften eller 

behandlingen av en klagesak kunne dokumentere for Fylkesmannen at skolen er full. 

Dette kan være særlig utfordrende, og kommunen må regne med mange klagesaker. Dersom 

kommunen ikke synliggjør forsvarlige og lovlige vurderinger ved fordelingen av elevene, vil 

klageinstansen måtte gi klagerne medhold.» 

4. Lokal forskrift om skoletilhørighet 

Ås kommune har utarbeidet en egen forskrift om skoletilhørighet i kommunen der det bl.a. heter at  

«Enkelte klassetrinn ved noen av kommunens grunnskoler kan tidvis være fulle. Dersom 

antallet elevplasser på alderstrinnet er fullt, vil enkeltelever få tildelt skoleplass ved en annen 

skole enn den eleven/ene sogner til etter adresse. Alternativ skole velges ut i fra ledig 

kapasitet ved naboskolene. Hvilke elever som får plass ved skolen de etter adresse sogner til, 

velges ut i fra disse kriteriene i prioritert rekkefølge: 

 Søsken på samme skole som har samme folkeregistrerte adresse. 

 Geografisk avstand fra elevens folkeregistrerte adresse og til skolen. 

Dersom det er to eller flere elever har lik avstand til skolen, vil det også tas hensyn til 

trafikale forhold og avstand til alternativ skole.  

Det ser ikke ut til at noe av dette er vurdert.  

5. Sluttkommentarer 

Begge alternativer vil kunne medføre endringer i avstanden til skolen.  Dette dreier seg om kun ca 

500 m. Geografisk nærhet til skolen er etter min mening derfor ikke det viktigste hensynet. 
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Skoleveien for alternativene vurderes som sikker. Hensynet til et godt oppvekstmiljø må derimot 

vektlegges.   

For oss som bor i de berørte områdene vil derimot alternativ 3 bety: 

- At barn i rode 6 & 7 ikke vil få den sosiale samfølelsen med resten av Togrenda. Barn i Svalestien 

og Tiursvingen vil gå på forskjellige skoler, selv om de «deler hekk». Skolen vil derfor ikke skape 

et naturlig holdepunkt i våre barns nærmiljø. Et naturlig bomiljø vil splittes. 

- At søsken vil splittes. I Sameiet Svalestien II (Svalestien 50-56) vil 4 av 6 barn gå på Nordby hvis 

alternativ 3 blir vedtatt.  

- At våre barn ikke vil få gå på skole med de som de har gått førskole med, og dermed skapt en 

trygghet rundt. Dette fordi de naturlige barnehagene for oss i Togrenda vil være Orrestien 

barnehage eller Nordby barnehage. Det vil ikke være naturlig for våre barn å gå i barnehage på 

f.eks. vinterbro barnehage. Dette igjen mht fellesskapsfølelsen i Togrenda som et bomiljø 

Til sist viser jeg til utdanningsdirektoratets sluttkommentar til Fylkesmannen i Nordland: 

Barnekonvensjonen er en del av norsk rett gjennom menneskerettsloven i 2003. Kommunene 

er derfor forpliktet til også å legge vekt på barnets beste i saker om skolekretser. Artikkel 3 nr. 

1 peker på at barnets beste er et viktig hensyn i saker som gjelder barn. Barnekonvensjonen 

artikkel 3 nr. 1 lyder:  

«Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private 

velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal 

barnets beste være et grunnleggende hensyn.» 

Barnets beste bør vel være at en går på skole med barn fra lokalmiljøet/bomiljøet som en har gått i 

barnehage med, lekt sammen med i helgene, og har en trygg ramme rundt? 

6. Konklusjon 

Rådmannen har etter min mening ikke vurdert saken i forhold til pålagte føringer for endringer av 

skolekretsgrenser. Dette gjelder overholdelse av nærskoleprinsippet, jfr opplæringsloven § 8.1 og 

kommunens egen forskrift.  Etter min mening, er de argumentene som innstillingen støtter seg på, 

for en stor del ikke relevante. Mest påfallende blir dette når utdanningsdirektoratet i tillegg skriver 

at: 

«I nærskolesaker, og ved fastsettelse av forskrift om skolekretsgrenser, kan det i 

utgangspunktet ikke legges vekt på fremtidige kapasitetsproblemer, uansett hvor 

dokumentert disse skulle vise seg å være.»   

Jeg kan ikke se at det er barnets beste som kommer frem i denne vurderingen, men fremtidig 

kapasitet. 

Alternativ 1 er etter mitt syn en langt bedre løsning. 

 

Vennlig Hilsen 

 

Andreas Nedregård 

Svalestien 52 



Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: EQ65CM Registrert 

dato:15.09.2018 

23:21:36

Innledning
Uttalelsen gis

B Personlig 

Opplysninger om innsender

Fornavn

Per
Etternavn

Øvergaard
Adresse

Frøyasvei 4

Postnummer

1445
Poststed

DRØBAK

Telefon

E-post

overgaardper85@gmail.com

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

B Nei 

Navn på høringssaken

B Sak 18/00938 Supplerende høring av skolebehovsanlyse Ås nord 

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

Det er gledelig og positivt at det legges opp til at det i Nordbyregionen skal være et så langt mulig likeverdig 
skoletilbud for alle elever.  Dette sikres ved at skolene har et elevgrunnlag som gir skoleledelsen et økonomisk 
handlingsrom slik det kan rekrutteres lærere med god og bred kompetanse, og derigjennom bidra til gode fagmiljøer 
på den enkelte skole. 
Det foreslåtte alternativ 3 bør være grunnlag for framtidige skolegrenser i Nordby. Valg av overføring av deler av 
Togrenda synes å være fornuftigere enn valg av Kjærnesområdet.  Det bør likevel vurderes grundig om ikke også 
Vinterbro Terasse med tilhørende veier, bør overføres til Sjøskogen skole. Slik det er foreslått må elever fra dette 
området på sin skolevei passere elever som skal til Sjøskogen skole, dersom de benytter opparbeidet gang/sykkelvei 
og ikke går gjennom skogen. Det er geografisk naturlig å innlemme den foreslåtte delen av Togrenda sammen med 
Vinterbro Terasse i Sjøskogen skoles skolekrets. Lykke til med gode valg og videre utbygging av Sjøskogen skole. 
 
Mvh 
 



Per Øvergaard, - rektor emeritus



Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: 7QESTV Registrert 

dato:16.09.2018 

17:18:29

Antall vedlegg: 1

Innledning
Uttalelsen gis

B Personlig 

Opplysninger om innsender

Fornavn

Solfrid Elisabeth
Etternavn

Bøhler
Adresse

Tiursvingen 8

Postnummer

1407
Poststed

VINTERBRO

Telefon

E-post

solfrid@gmail.com

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

B Ja 

Navn på høringssaken

B Sak 18/00938 Supplerende høring av skolebehovsanlyse 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 til skolebehovsanalyse Ås nord.pdf



Høringssvar til skolebehovsanalyse Ås nord 
Som beboere midt på Togrenda er det med forundring vi leser alternativ 3 og administrasjonens 
innstilling til nye skolekretser for Nordby og Sjøskogen skoler. Nærskoleprinsippet synes ikke vurdert, og 
hensynet til barna dette handler om virker glemt. Det brukes byråkratspråk, og skrives om administrative 
roder, men barn bryr seg ikke om sånt. De tenker på lekeplasser, stier og hager, og at de hører til i et 
nabolag hvor de, som på Togrenda, trygt kan være, leke og forflytte seg sammen med venner fra tidlig 
alder.  
 
En skolekretsgrense på hver side av lekeplassen i Svalestien bryter helt klart med prinsippet om 
nærskolen, og forarbeidene til Opplæringsloven § 8-1, som gir regler om fordeling av elever på de 
forskjellige skolene i kommunen. Etter bestemmelsen har grunnskoleelevene rett til å gå på den 
nærmeste skolen i kommunen. Hvilken skole som er nærmest, skal først og fremst avgjøres ut fra 
geografiske forhold. Forarbeidene understreker imidlertid at også andre forhold skal være med i 
vurderingen, blant annet hvordan hjemmene er fordelt på grender. 
 
Om man likevel må dele barna i Togrenda på to ulike skoler, er det eneste naturlige skillet, topografisk, 
mellom den eldste og den nyeste delen av grenda. Dette blir rode 4, 6, 7, 10 og 11. Men heller ikke dette 
synes som noe godt alternativ, da det også her er naboer som må gå med skolesekk i hver sin retning, 
og man rent faktisk deler grenda i to. Samtidig har vi fått tall fra kommunen, som viser at kapasitet på 
Sjøskogen skole blir en utfordring ved dette alternativet. På den nedre og eldste delen av Togrenda bor 
det i dag 100-110 barneskolebarn. Disse vil i tilfelle fylle den utbygde skolen på Sjøskogen helt opp, og 
det er ingen ønsket situasjon. Da ender man raskt opp med å måtte utvide skolen eller endre 
skolekretser, nok en gang. 
 
Vi vil også påpeke at en endring av skolegrenser i Nordby og Sjøskogen, basert på skolenes kapasitet, 
etter Utdanningsdirektoratets vurdering kun kan vurderes når kommunen kan dokumentere for 
Fylkesmannen at en skole er full. At Nordby skole blir full, er foreløpig en hypotetisk situasjon, basert på 
usikre prognoser. Vi er kjent med at Nordby skole allerede i dag har godt med rom, som kan disponeres 
annerledes om man må finne plass til 3. klasser på enkelte trinn. Vi vil derfor be om at kommunen starter 
utredning for å avklare hva den reelle kapasiteten på Nordby skole er, og starte prosessen med å utvide 
skolen om nødvendig.  
 
Kommunen har fortsatt tid til å sikre nok plasser på nærskolen, til alle elever, både fra Togrenda og 
Kjærnes. 
 
 
Nordby 14.9.2014 
 
med vennlig hilsen 
 
Per Øyvind Børresen og Solfrid Elisabeth Bøhler 
 
 
 
Vedlegg (1)  

Side 1 av 2 



Vedlegg: Referanser til tolkning av Nærskoleprinsippet. 

Utdanningsdirektoratet 
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Narskole-og-skolekretsgrenser/Narskole
prinsippet-og-skolekretsgrenser/ 
 
Det er imidlertid en svært begrenset adgang til å legge vekt på kapasitet, både ved avgjørelsen av 
enkeltsaker og ved fastsettelse av forskrift om skolekretsgrenser. Etter Utdanningsdirektoratets vurdering 
blir det først aktuelt å legge vekt på kapasitet når det kan dokumenteres at en skole er full. Kommunen 
må i en evt. lovlighetskontroll av forskriften eller behandlingen av en klagesak kunne dokumentere for 
Fylkesmannen at skolen er full. 
 

NOU 1995:18 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-1995-18/id140365/sec1 
 
20.4.4.2 Retten til å gå på den nærmeste skolen 
… 
Geografisk nærhet kan fastsettes på grunnlag av fysisk avstand til den enkelte  
skole, slik at elevene blir henvist til den skole som gir kortest skolevei. Men geografisk 
tilhørighet kan også fastsettes i forhold til den enkelte skoles naturlige geografiske 
område ut fra topografiske og trafikale forhold, derunder hvordan hjemmene 
er fordelt på grender mv 
... 
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Fra: Smogeli Ellen Carine <Ellen-Carine.Smogeli@kd.dep.no> 
Sendt: 17. september 2018 13:41 
Til: Ås kommune 
Emne: Supplerende høring skolebehovsanalyse Ås nord 
 
Hei 
FAU v/Nordby skole viser til supplerende høring til skolebehovsanalysen for Ås nord. Jeg beklager at 
høringsuttalelse kommer en dag etter fristen, men håper at innspillet likevel blir tatt i betraktning.  
 

FAU ved Nordby skole mener at ingen av de fremsatte alternativene fremstår som klart å 

anbefale.  

 

Alternativet om å dele Togrenda fremstår som spesielt dårlig for barna. Det er vanskelig å 

forstå at planleggingen av kapasiteten ved de ulike skolene har medført at man må dele opp et 

såpass integrert og tett felt som Togrenda, og sende elever som bor få meter unna hverandre 

til to ulike skoler.  

 

Samtidig er det også uheldig dersom de få barna på Kjærnes, som allerede bor i utkanten av 

bygda, skal få en enda løsere tilknytning til Nordby. Barna på Kjærnes vil få lenger avstand til 

venner fra skolen dersom de skal gå på skole på Sjøskogen. Det er små kull med barn på hvert 

trinn på Kjærnes, og det burde være mulig å finne en annen løsning.  

 

FAU ved Nordby skole støtter dermed ikke alternativ 3. Vi støtter heller ikke et alternativ der 

barn på Kjærnes overføres til Sjøskogen skole.  

 

Vennlig hilsen 

Ellen Smogeli 

Leder, FAU Nordby skole 
 


