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Hei,
Vi ser med glede at Ås kommune vurderer å endre sin praksis, og vi håper praksis blir endret i
tråd med det som fremkommer i høringsnotatet slik at skoleskyss til og fra SFO dekkes også i
skoleferiene i fremtiden.
Vi er foreldre til en ungdom som går på Follo Barne - og Ungdomsskole (FBU).
Den nye plasseringen av skolen nord i Ski kommune ved Haugjordet Ungdomsskole gjør at
transporten til SFO blir mer krevende, og tar lengre tid, enn da skolen lå nær Ski stasjon. Det
er vesentlig mer tungvint å reise til FBU nå.
Kollektivtilbudet til skolen, og fra Vevelstad Stasjon, som er nærmeste jernbanestasjon, er
dårligere enn da skolen lå nær Ski stasjon. Det tar 10-15 minutter å gå til Vevelstad stasjon fra
skolen slik at reiseveien for de som skal videre til Oslo på jobb/ hente på FBU er mer tungvint
og tar lengre tid.
Vår datter har alle sine venner, og sitt miljø, utenom familien, på FBU. Hun har ingen i
nærområdet som hun kan være sammen med når det er skoleferie. Hun kan heller ikke være
hjemme alene når vi er på jobb og søsteren er borte. Hun er derfor på FBU så ofte som mulig
også i skoleferiene. Det er der hun trives og ønsker å være når det ikke skjer noe hjemme,
eller er ferie og vi foreldre jobber. Ut fra det vi hører fra andre foreldre med barn på skolen er
ikke dette en uvanlig situasjon for elevene ved FBU.
Eierkommunene til FBU bør etter vårt syn ha like regler for elevene ved skolen. En endring
som innebærer rett til skoleskyss til og fra SFO også i ferene for elever fra Ås kommune er
derfor et stort steg i riktig retning siden de andre kommunene med elever på skolen allerede
praktiserer dette.

Med vennlig hilsen
Elisabeth Fimland
Odd Kristian Hamborg

