
Kommentarer til WSP sin konsekvensutredning i forbindelse med 
skolestrukturen i Nordre Ringsaker. 

Etter å ha lest konsekvensutredningen i fra WSP i forbindelse med skolestrukturendringen, er det 
flere ting ved rapporten vi ved Åsen FAU stiller oss undrende til og mener er direkte feil.  

 Bygda og befolkning. «Den generelle befolkningsutviklingen går opp i Ringsaker, men bygdene har 
opplevd nedgang» ref. kapittel 2. Dette er direkte feil for bygda Åsmarka. Åsen skole har hatt stabile 
elevtall siden skolen ble bygd på 70-tallet. Med bakgrunn i dette foreligger det allerede ett feil 
utgangspunkt for en vurdering av en skole med stabilt elevtall og flest elever i Nordre Ringsaker. 
Faktisk har skolen flere elever i dag enn i 2008. FAU ved Åsen skole ønsker svar på hvorfor det står i 
rapporten at bygdene har opplevd nedgang da dette ikke er gjeldene for alle bygdene. Det er 
uforståelig at det i konsekvensutredningen ikke er hensyntatt elevantallet per i dag, og over tid. 
Eksempelvis har veksten i Ringsakerfjellet og Sjusjøen vart i mange år, men elevtallet ved Messenlia 
har sunket.  

Bygda Åsmarka kommenteres i rapporten som en bygd som ligger ved en relativt trafikkert veg. Dette 
er helt korrekt, i likhet med Næroset og Messenlia. Det er derfor forunderlig at dette fremheves 
spesielt for Åsmarka. I likhet med de andre bygdene er det og bebyggelse på begge sider av vegen. At 
ikke idrettsanlegget med stor fotballbane, skianlegg og skaterampe, som ligger i umiddelbar nærhet 
til sentrum ikke blir nevnt, er bemerkelsesverdig. Hvorfor er ikke dette vektlagt i større grad som en 
møteplass? Idrettsanlegget benyttes flere dager i uka og burde vært vektlagt betydelig større «verdi» 
som en møteplass. Det kommenteres og at det er en ulempe at kirkebygget ligger langt i fra 
sentrum(2 km). At ett slik argument i hele tatt blir brukt, som er av en så liten betydning for de aller 
fleste i bygda med tanke på avstand, virker direkte provoserende. Byen Moelv har nærmeste kirke 
flere kilometer i fra sentrum uten at dette påvirker byen i særlig negativ forstand. 

I nærheten til sentrum i Åsmarka ligger det og til rette for utbygging av ytterligere boligtomter med 
fantastisk utsikt og solforhold. Vil ikke dette være i tråd med kommunens strategi med ønske om 
varierte og gode boligområder?  

Kommunen har som første punkt i sin strategi «Ringsaker kommune skal tilrettelegge for ett 
mangfold av attraktive boområder i hele Ringsaker» ref. kapittel 3.1. Videre står det og at «Det er 
ønskelig å ha varierte og gode boligområder i hele kommunen» ref. kapittel 3.3.2. Ringsaker og 
nordre del av kommunen er en landbrukskommune med spredt bebyggelse. Det vil være praktisk 
umulig å samle dette inn i kompakte sentrumsområder. Det er derfor forunderlig at denne næringen 
og bostrukturen ikke blir prioritert til ha skole i nærheten og at kommunen ved en eventuell 
skolenedleggelse ikke handler i tråd med strategien. Ordet «mangfold» er og brukt og det betyr 
mange ulike alternativer/muligheter. Ved færre skoler vil dette begrense mangfoldet. 

Skolebygget og kostnader. Kostnadsoverslag for vedlikeholdsbehovet ved Åsen skole ønsker vi 
mere konkrete tall rundt da vi vet at det allerede er gjort utbedringer sommeren 2020.  

Det som opplyses av type rom og antall er direkte feil. Mat og helse benyttes ikke til barnehage slik 
som det kommer frem i rapporten. Det ble innredet eget bygg for sløyd da sløydrommet måtte 
benyttes under korona. Det er og ett eget rom for SFO. Det er ett kunst og håndverksrom sammen 
med mat og helse. Det er og eget naturfagrom og musikkrom.  

Matrisen som viser driftsutgifter per elev for inventar, utstyr og materiell er betydelig lavere i 
Ringsaker kommune enn nasjonalt. Teksten under matrisen sier det stikk motsatte ref. kapittel 2.5. 



Vi undrer oss over at rapporten kan inneholde motsigende opplysninger. Dette svekker 
troverdigheten. 

Ingen forskning sier at størrelsen på skolen har betydning med tanke på kvaliteten ref. kapittel 5. I 
rapporten er det referert til studien av John Hattie(2009). «Forhold som skolestørrelse, 
skolebygninger, og økonomi bety alene svært lite for elevens læringsutbytte. Det som utgjør den 
avgjørende forskjellen, er læreren.» Med bakgrunn i dette er det overraskende at argumenter for 
bygg, utforming og rom blir vektlagt i så stor og avgjørende grad. Ved Åsen skole er det en god 
læringskultur, stabile og kompetente lærere og godt sosialt miljø. I tillegg er det uendelig muligheter 
for læring i naturen, utenfor bygget. 

Det refereres til noe forskning i rapporten, men det er rart at de faktiske forholdene på de enkelte 
skolene ikke blir vektlagt i større grad. 

Det er referert i rapporten til at Næroset og Messenlia har mange møteplasser ref. kapittel 6. 
Samtidig står det og at skolen har enda større betydning for lokalsamfunnet når det er færre 
møteplasser. «Skolens betydning som sosial arena blir gjerne viktigere dess færre andre naturlige 
samlingspunkter det finnes i bygda.» Dette vil jo da tale for skolene i Lismarka og Åsmarka. Det 
hevdes i rapporten at ved en skolestrukturendring vil det være behov for å ivareta skolens sosiale 
funksjon i lokalsamfunn hvor skolen blir lagt ned. Hvorfor er ikke dette tatt med i noe regnestykke? 
Skolebygget blir ikke borte selv om skolen blir lagt ned. Det er i forbindelse med 
skolestrukturendringen, ikke tatt noen som helt stilling til hvordan byggene skal drives videre. I 
rapporten kommer det frem at bygdene som mister sin skole er helt avhengig av ett godt nærmiljø 
for fortsatt å kunne være en «levende bygd». 

Utvikling av lokalsamfunn og distriktene. En utredning i fra 2020 sier at det ikke skal være vekst i seg 
selv som skal være målet, men målet skal være det gode samfunnet. Med bakgrunn i det, er det da 
rart at de gode skolene ikke har livets rett ref. kapittel 6.6. 

Eksempelvis henvises det til helsesykepleierne, som vil spare tid ved å slippe å reise mellom de ulike 
skolene, men det blir da barna og foreldrene som må ta den «kostnaden». Samfunnsøkonomisk sett 
vil det være billigere å flytte på den ene helsesykepleieren enn 30 elever og foreldre som må kjøre 
lenger for å hente på SFO, samt å jobbe kortere arbeidsdager. Det er med stor forundring at kun de 
direkte kostnadene ved å oppruste bygget blir nevnt og ikke kostnaden den enkelte familie blir påført 
som følge av nedleggelse ref. kapittel 7. 

«I lys av strategien bør det satses på stedene der det er forventet vekst som Næroset og Messenlia.» 
ref. kapittel 8.2.9.  Selv med butikker og annen næring går elevtallene ned? Hvorfor skal det da 
satses på skole der fremfor Åsmarka? 

«For å ivareta den sosiale bærekraften bør skolens funksjon som møteplass ivaretas i alle 
lokalsamfunnene, også der skolen blir lagt ned.» «Dersom skoler legges ned uten at det søkes å finne 
løsninger for videreføring av uteområdene vil det være svært negativt for bygdene» Hva tenker 
kommunen rundt dette? Dette burde vært med i vurderingen i forhold til skolestrukturendringen.  

Det er knyttet stor usikkerhet til hvilken skole elevene faktisk ønsker seg til hvis Åsen legges ned. Hvis 
mange elever ønsker seg til andre skoler enn Messenlia, er det stor sannsynlighet for at denne skolen 
og blir lagt ned om noen år. Det er ingen tvil om at hvis elever blir splittet til flere ulike skoler vil 
bygda Åsmarka bli svekket og det aktive idrettslaget vil få en meget usikker fremtid i møte. 

Hilsen FAU v/Åsen skole. 


