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Notat - vurdering av utsettelse av flytting av elever og pedagogisk personale 
ved Åsgård skole til modulskolen høst 2019 
 
I behandling av K-sak 43/18 Åsgård skole. Konsept, vedtok kommunestyret 20.juni 
2018 følgende i punkt 2: Pga innemiljø og andre forhold på Åsgård skole flytter 
elevene inn i modulskolen ved Ås ungdomsskole så snart elevene fra Rustad flytter 
ut av modulskolen, selv om utbygging av Åsgård skole skulle bli noe 
forsinket.Trafikksikkerhetstiltak vurderes i forkant av flytting.  
 

I HOK møte 23.januar ble rådmannen bedt om å vurdere en eventuell utsettelse av 
flytting av elever og ansatte ved Åsgård skole til modulskolen ved Ås stadion. Dette 
med bakgrunn i at arbeidet med å rive den gamle skolen ikke vil skje skoleåret 
2019/2020, og at det dermed er mulig for elever og ansatte å bli ett år til. Den nye 
Åsgård skole skal stå ferdig innen 2022/2023, og det vil da bli 3 år i modulskole for 
elever og ansatte. Ved flytting til modulskolen fra skoleåret 2019/2020 vil det bli 4 år. 
 
Skolens ansatte og FAU er bedt om å uttale seg om en mulig utsettelse av flytting og 
ha levert følgende uttalelser: 
 
Skolens vurdering ved ledelse og pedagogisk personale: 
Åsgård skole disponerer pr i dag lokaler som er svært nedslitt og lite funksjonelle. 
Inneklimaet i to av tre bygg er svært dårlig, det samme er lysforholdene voksne og 
barn arbeider under. Det er svært trange og lite hensiktsmessige garderober som 
fører til økt grad av konflikter elevene mellom. Det renner gjennom taket på flere 
steder ved kraftig regn, og det er et flertall av vinduene ved skolen som ikke kan 
åpnes. Skolen har pr i dag ikke funksjonelle spesialrom, bortsett fra gymsal og mat 
og helse-rom som er i svært dårlig forfatning. Gymgarderobene vi tilbyr elevene våre 
er under enhver kritikk; det er enten bare kaldt eller bare varmt vann i dusjene, det 
hender at det renner opp av rørene istedenfor ned i rørene. Arbeidsrommene for 
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lærerne er trange og lite funksjonelle, det samme er gjeldene for 
garderobeforholdene og kjøkkenfasilitetene for de voksne.  
 
Åsgård skole har forholdt seg til det gjeldende politiske vedtaket og startet 
planlegging av flytting sommeren 2019. Dette innebærer at både elever og ansatte er 
motivert for å flytte og komme i nye og bedre lokaler som alle er innforstått med er 
midlertidige. Det har vært flere planleggingsmøter mellom Rustad og Åsgård skole for 
å se på hvordan vi kan løse utfordringene på best måte for elevene våre. Blant annet 
har vi bestemt oss for å flytte en plandag høsten 2019 til august slik at personalet vil 
få fem dager å forberede skolestart i nye lokaler før elevene kommer. 
Vi har nå gått en runde med ansatte ved Åsgård skole, der alle har fått muligheten til 
å si noe om hva de tenker dersom flyttingen nå utsettes. Dette er punkter som har 
kommet fram:  
 

 
ULEMPER VED MODULSKOLEN:  

 Skoleveien til modulskolen for de fleste er både lengre og farligere.  

 Flere foreldre enn i dag vil kanskje velge å kjøre barna til skolen av praktiske 
årsaker.  

 Det er mindre skolegård. Det planlegges slik at det alltid er et trinn ute av 
skolen, dette vil gjøre det mer oversiktlig i felles friminutt 

 Ingen skøytebane på vinterstid/vinterfasiliteter 
 
 

FORDELER MED MODULSKOLEN:  

 Bygningsmassen, inkludert inneklimaet og funksjonalitet er av generell høyere 
standard. Dette vil i høy grad påvirke arbeidsdagen for både voksne og barn. 

 Godt innemiljø for alle 

 Gode, store klasserom med bra lysforhold og prosjektorer på alle rom. Flere 
grupperom enn vi i dag disponerer  

 Høyere grad av brannsikkerhet. På Åsgård skole er det flere trinn som ikke 
hører brannklokkene/hører de dårlig 

 Gode arbeidsrom for personalet som legger godt til rette for samarbeid på 
trinn og på tvers av trinn 

 Flere møterom for de voksne 

 Vi får samlet skolen i et bygg, dette vil føre til at vi kan drive hverdagen mer 
effektivt. Samlet skole=samlet kompetanse, vi kan i større grad dra nytte av 
hverandres kompetanse. Dette vil kunne føre til et bedre pedagogisk tilbud for 
elevene. 

 Vi får tilgang til å bruke spesialrom for de eldste trinnene på Rustad skole. 
Dette vil føre til bedre undervisning i de praktisk-estetiske fagene, samt 
kroppsøving. 

 Betraktelig bedre garderobeforhold i forbindelse med kroppsøving for de 
eldste. 

 Et nærmere samarbeid med Rustad skole. Dette vil kunne få positive 
ringvirkninger for både elever og ansatte på begge skoler. 

 Bedre og mer tilrettelagte sanitærforhold 

 Bedre garderobeforhold, bl.a egne innganger for de yngste trinnene med 
direkte ankomst til klasserommene. Dette bidrar til økt grad av trygghet. 

 Garderober med tørkeskap for de yngste 
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 Garderober med skap til de eldste trinnene, dette fører til bedre orden og 
innemiljø 

 Samlet skolegård med lekeapparater som innbyr til aktivitet, der det er lettere 
å ha oversikt. 

 Forutsetter at vi får disponere kaldhallen til ballspill på formiddagen slik Rustad 
har gjort, disponere idrettsbanen når den ikke er i bruk og det ikke er snø 

 Kort vei til svømming  

 Bruk av lokalene til Rustadtunet åpner muligheter for de spesielt sårbare 
barna som trenger skjerming fra de store gruppene i perioder 

 Hensynet til forutsigbarhet for elevene. Elevene er nå forberedt på at vi skal 
flytte til sommeren. Vi har spesielt sårbare elever som allerede er i gang med 
å forberede seg mentalt og praktisk på en slik overgang. Liten grad av 
forutsigbarhet er en utfordring for denne gruppen. 

 Usikkerheten ved gjentatte kamper og politiske vedtak i forhold til bygging og 
plassering er i ferd med å gjøre Åsgård skole til en mindre attraktiv 
arbeidsplass for de voksne, vanskeligere å rekruttere til en nedslitt skole. 

 Det er vanskelig å holde arbeidsmoral og motivasjon oppe, spesielt hos de 
voksne, dersom vedtaket om Åsgård skoles framtid gjøres om enda en gang 

 Bedre garderobeforhold for personalet 

 Det er svært utfordrende å flytte midt i et skoleår. Det vil være mulig å legge til 
rette for en bedre flytteprosess for både voksne og barn i forbindelse med 
sommerferie. 
 

Basert på dette er vurderingen fra ledelsen og det pedagogiske personalet ved 
Åsgård skole at vi som skole vil kunne tilby elevene våre et bedre tilbud totalt sett, 
både pedagogisk og fysisk ved at skolen bytter lokaler slik det politiske vedtaket sier. 
Vi vil også være bedre arbeidsgivere for de voksne ved at vi tilbyr forutsigbarhet og 
bedre arbeidsforhold.  
 
Foreldrearbeidsutvalget (FAU) sin vurdering: 

Foreldrearbeidsutvalget ved Åsgård har diskutert saken i møte 13. februar, hvor ulike 

synspunkter ble fremlagt.  

  

Representantene er svært bekymret for en lengre skolevei for barna, hvor man vet at 

flesteparten av barna vil måtte gå gjennom en trang undergang under jernbanen, og 

alle barna må krysse Drøbaksveien ved Rema. Begge steder er potensielt farlige 

steder.  

Samtidig mener FAU at nåværende skoles fysiske fasiliteter er under hver kritikk, og 

det fysiske læringsmiljøet på modulskolen fremstår som mye bedre enn de gamle 

bygningene barna nå oppholder seg i.  

FAU er opptatt av at barna skal få en best mulig skolehverdag, og modulskolen 

fremstår som et mye bedre alternativ enn gamle Åsgård skole pr dags dato. 

FAU er opptatt av at barna får oppleve forutsigbarhet i sin skolehverdag, og de fleste 

er klare for å flytte til modulskolen. 

  

I møtet var det avstemning for og imot utsettelse av å flytte elevene i 2019.  
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Et flertall av FAU støtter at barna flytter høsten 2019 til modulskolen slik vedtaket i 

kommunestyret tilsier. 

 

FAU krever at kommunen og Statens veivesen setter av nødvendige midler til å sikre 

at barna får en trygg skolevei fra høsten av. 

FAU krever at kommunen må arbeide så raskt som mulig med å få bygget ny skole, 

slik at oppholdet på modulskolen blir så kort som mulig, og det blir færrest mulig 

krysninger over Drøbaksveien. 

 
Vurdering av innspill 
Kommunalsjef for oppvekst og opplæring mener innspillene fra ansatte og foreldre er 
viktige med tanke på det læringsmiljøet elever og ansatte skal ha i årene frem til nye 
Åsgård står klar. Det er både fordeler og ulemper ved flytting til modulskolen. De to 
hovedulempene vil være en lengre og farligere skolevei for elevene samt å være 4 år 
i en modulskole med bl.a. lite uteområde og mangel på spesialrom. Fordelene vil 
være lokaler som tilfredsstiller dagens krav til skolebygg samt en forutsigbarhet for 
elever og ansatte ved at vedtatte politiske vedtak gjennomføres som planlagt. 
 
Vurdering av skolevei: 
Mange elever vil få en lenger skolevei enn de har i dag samt kryssing av trafikkert 
vei, Fv 152 Sentralveien ved Rema 100. Dette vil være skoleveien elevene vil få 
uavhengig av hvor mange år de skal være i modulskolen. Det vil være viktig med 
tiltak som sikrer en tryggest mulig skolevei. Det er satt av 1 mill. til 
trafikksikkerhetstiltak i HP 2019-2023. Dette arbeidet er satt i gang i samarbeid med 
FAU og aktuelle tiltak må være på plass før skolestart. I tillegg må erfaringer fra 
Rustad skole tas med. Rustad skole har god erfaring med en «trafikkgruppe» som er 
tilstede ved kryssing av Fv 152 ved Coop Extra hver morgen fra 07.45 til 08.15. . 
Rustad fremskyndet skolestart med 15 min. slik at elevene startet kl 08.15 og har hatt 
god erfaring med dette. Rustad skoles erfaringer vil være viktig i arbeidet med lage 
en tryggest mulig skolevei for elevene fra Åsgård. 
 
Vurdering av modulskolens fysiske læringsmiljø og utsettelse av flytting til 
modulskolen: 
Både foreldre og ansatte ved skolen vurderer lokalene i nåværende skolebygg som 
så dårlige og lite funksjonelle at de mener at modulskolens lokaler vil være bedre. 
Kommunalsjefen ser at dette, og stadige endringer i politiske vedtak er stor belasting 
for lever og ansatte både mentalt og fysisk. Totalt sett er størrelsen på modulskolen 
mindre enn dagens lokaler, men med et bedre inneklima. Lokalene er i god teknisk 
standard og tilfredsstiller dagens krav til skolebygg. Det vil bli opptil 4 år i en skole 
uten spesialrom og mindre uteområde, men skolen vil kunne bruke flerbrukshall og 
spesialrom på Rustad skole. Dette er noe som igjen vil føre til et godt samarbeid 
mellom skolene og arbeidet med å etablere gode samarbeidsformer mellom skolene 
har allerede startet. Elevene, som skal begynne på samme ungdomsskole, vil bli 
kjent med hverandre i forkant. Det pedagogiske læringsmiljøet ved begge skolene vil 
forsterkes. Ledelsen ved skolene har allerede startet et samarbeid med tanke på 
dette samarbeid og ser frem til dette.  
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Skolen vil kunne benytte lokalene Rustadtunet benytter i dag frem til det er tatt en 
beslutning for videre bruk av disse. Det vil gi ekstra plass det første året de er i 
modulskolen. Ulempen her vil være å måtte «gi fra seg» lokaler man har tatt i bruk. 
 
Rustad skole har benyttet modulskolen i snart 2 år og har stort sett god erfaring med 
dette. De har manglet spesialrom og gymsal, og ser en stor fordel for Åsgård elevene 
ved at de kan benytte disse fasilitetene på Rustad. Skolenes ledelse er allerede i 
dialog om hvordan en god flytting for Rustad skole og Åsgård skole skal 
gjennomføres. Dette skjer i tett samarbeid med prosjektavdelingen som har ansvar 
for utbygging. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Om modulskolens lokaler blir stående tomme i ett år, vil kommunen måtte betale 
leieutgifter for tomme skolelokaler samt ha driftsutgifter for skoledrift i de nåværende 
lokalene til Åsgård.  
 
Konklusjon: 
Forberedelser med flytting av elever og personale ved Åsgård skole er kommet godt i 
gang og det vil medføre uro og usikkerhet ved å utsette flyttingen. På bakgrunn av 
innspill fra ansatte og foreldre samt erfaring fra Rustad skole mener kommunalsjef for 
oppvekst og opplæring at en utsettelse av flytting til modulskolen ikke vil være 
hensiktsmessig på nåværende tidspunkt og anbefaler at vedtak i k-sak 43/18 om 
innflytting når Rustad flytter ut opprettholdes.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Ellen Benestad  
Kommunalsjef oppvekst og opplæring   
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