
Vedrørende rapport levert av WSP i forbindelse med skolestruktursak i Nordre Ringsaker. 

 

Det er slik vi leser rapporten feil og mangler som vi mener Ringsaker kommune bør si noe om som i 

følge av et vedlegg før rapporten går ut på høring. 

Om rapporten legges ut uten dette, vil høringen skje på grunnlag av feil opplysninger, faktafeil og 

mangler, og vil slik vi ser det da ikke bli riktig fremstilt i høringen, og grunnlaget for uttalelser baserer 

seg på feil informasjon fra kommunen, og fremstår da ugyldig.  

Vi i FAU Lismarka har bemerket oss disse tingene: 

Fremfor alt legger vi merke til at WSP skriver i sin rapport at de har befart alle skolebyggene. Dette 

vet vi ikke stemmer, og de har bekreftet dette selv også i samtale med dem i etterkant. Noen av dem 

har vært ute og sett på bygningen midt på vinteren (altså ikke kunne gå alle steder pga snø, ei heller 

fått inntrykk av området i helhet). De forteller videre at de har kikket inn noen vinduer på noen av 

byggene. Dette virker veldig lite troverdig og lite å danne sine utredninger på når man skal gjør en 

helhetlig vurdering av skolebyggene og områdene rundt. 

- Når det gjelder summen de har funnet for vedlikeholdsbehov 2020-2023 er prosjektet på 

Lismarka ferdig i 2020. Det står at det er et investeringsbehov på 4 770 000,- 2020-2023, 

dette stemmer altså ikke. Vi fikk beskjed fra kommunen om at bygget tilfredsstiller alle krav 

både bygningsmessig og i forhold til størrelse på rom for elever og ansatte. I samtale med 

wsp sier de at de ikke har sett nøye på tallene, men brukt det kommunen har forelagt dem, 

og at de må ha en ny bestilling om de skal regne kostnader. Allikevel bruker de altså tall som 

da bli så misvisende i rapporten og ikke stemmer med virkeligheten. Her må riktige tall 

komme frem, og begrunnelse for tallene. 

 

- Det skrives at det mangler musikkrom og at SFO rom også brukes til klasserom. Dette 

stemmer ikke. Deler av SFO rommet benyttes også som klasserom, men de har også eget 

rom. Musikkrom finnes også på skolen. Lismarka er en av de skolene med flest spesialrom.  

 

- Wsp skriver også i rapporten av det preges av tradisjonelle klasserom. Dette stemmer heller 

ikke da det finnes muligheter både for inndeling og åpning av flere rom, samtidig som vi har 

rom som blant annet er brukt til sanserom. Det er muligheter for å endre størrelse enkelt på 

flere av rommene.  

 

- Det skrives i rapporten av lavt elevantall fører til undervisning i små grupper. Lismarka er en 

fådelt skole, så det er ikke en utfordring her. Igjen så vet vi at dette er innspill som har 

kommet i flere av møtene, og synes da det er rart feil opplysninger gis i rapporten. 

 

 

- Uteområdet på skolen i Lismarka nevnes ikke i rapporten, og det virker underlig og lite greit 

da det fremstår som at skolene settes opp til sammenligning og uteområdene nevnes for alle 

de andre skolene.  Det skrives også i rapporten om viktigheten av disse områdene og da er 

det rart at Lismarka som eneste skole ikke får sitt fantastiske uteområde nevnt. Vi har 

fotballbane, ballbinge, ballvegg, sykkelbane, ishoceybane, skiløyper, turløyper, akebake, 

smashball, klatrestativ, husker, sandkasse, lekehus, store områder med skog og natur, to 



gapahuker og sitteplasser med bord og benker. Hele området er svært viktig for lek og 

læring.   

 

- Det beskrives i rapporten hva som forventes for at barn skal ha et godt læringsutbytte, men 

det skrives ingenting om resultater på de enkelte skolene, og hvor gode resultater det faktisk 

er på Lismarka, både faglig og trivselsmessig gjennom en årrekke. Dette virker også underlig, 

og wsp sier i møte med utvalg for oppvekst at «tilfeldighetene rår» hva gjelder resultater på 

skolene, noe vi mener er svært uriktig. Lismarka er kjent langt utover Ringsaker for sin måte å 

drive pedagogikk på, og det er ikke tilfeldig at Lismarka kan vise til slike resultater år etter år.  

Det handler om en svært dyktig stab som rendyrker sin måte å drive skole på. Lismarka er 

utnevnt til bonusskole av Læringssenteret og Forskning og Utdanningsdepartementet for 

«systematisk utviklingsarbeid og forsøk som har bidratt til å øke kvaliteten i skolen. Denne 

virksomheten gjelder også i dag, og det er et sterkt faglig lærerteam til glede for oss og for 

andre. 

 

- Lismarka brukes også som eksempelskole for flere andre skoler, og de var senest i april ute 

på skole for å lære bort hvordan drive aldersblanding. Dette gjelder både små og store skoler 

og de har vært i Oslo og lært dette bort også der. (se eget vedlegg fra befaringen som utvalg 

for oppvekst var på som sier mer om skolen). 

 

- På side 35 i rapporten står det at de vil danne et felles bakteppe uten myter eller antakelser 

når en skal behandle spørsmål om skolestruktur i Nordre, men rapporten fremstår nettopp 

som det er antakelser med faktafeil og mangler gjennomgående, samt at innspill som er 

kommet inn i forbindelse med møtene i FAU, folkemøter, lag og foreninger, næringsliv, 

elever og ansatte i svært liten grad er tatt hensyn til. Vi var flere med på flere møter og det er 

tydelig at det som har vært hovedbudskapet fra menneskene det gjelder ikke er tatt hensyn 

til.  

 

- På side 36 i rapporten står det at kommunestyret skal ha rimelig kjennskap til synspunktene 

til de som rammes, men dette kommer ikke frem av wsp sin oppsummering av 

brukermedvirkningen. Nå antar vi at flere av kommunestyrerepresentantene vet hva 

flertallet av de berørte mener etter hundrevis av leserinnlegg, kortesje med hundrevis av 

traktorer og biler, apeller, dekning i media, rop etter å bli hørt, men det burde også kommet 

frem i rapporten, da det av innspillene kom tydelig frem hva de berørte mener. Dette er altså 

i all hovedsak utelatt, mens innspill for nedleggelse som i hovedsak var svært få er «plukket 

ut» som eksempel. Det er skremmende å se hvor «farget» rapporten er av at wsp uansett 

prøver å ende med en konklusjon med nedleggelse av alle skoler bortsett fra en. 

 

- På side 36 i rapporten står det at konsekvensene ved sammenslåing er størst for de som har 

gått på små skoler og på en skole som har stengt. De negative effektene svekkes over tid.. 

Det sies ingenting over hvor lang tid, men konkluderes med at det skyldes «forstyrrelser» av 

sammenslåingen. Det er altså våre barn som dere ønsker skal utsettes for dette, de vil være 

de som utsettes for de negative effektene, som svekkes over tid… Dette til tross for at de har 

en skole i dag som fungerer så godt, som tilfredsstiller aller krav om som har resultater over 

landsgjennomsnittet i en årrekke? Hva blir i så fall konsekvensene av det, og er da barnas 

beste tatt hensyn til? 

 



- I samtale med wsp i etterkant av utredningen, sier leder at det ville stilt seg annerledes om 

bygningsmassene i Lismarka og Mesnali var byttet om. Vi ble rimelig sjokkert over denne 

uttalelsen for da faller alt i rapporten sammen, og bygningsmassen ble det eneste som stod 

igjen. Da har de helt tydelig ikke sett på andre konsekvenser og gjort en faktisk utredning. 

Dette er skremmende, og da ble alle tapere her.  

 

 

- Geografisk ligger den skolen de har valgt ut til å bestå i feil kjøreretning for de aller fleste, 

bortsett fra de som jobber på fjellet. Det er få i forhold til resten som jobber andre steder. 

Det er vanskelig å se at den skolen som blir igjen vil få et mye større elevantall. Dette handler 

ikke om uvilje, men om hva som er mulig og realistisk og ønskelig for den enkelte familie. De 

aller fleste jobber på Lillehammer i Lismarka, og Brøttum eller en av de tre skolene på 

Lillehammer (Søre-Ål, Røyslimoen, Engesvea) blir et helt naturlig valg for de aller fleste. 

(sender med en foreldreundersøkelse som er gjennomført, som også viser dette tydelig).  

Lismarka ligger i naturlig kjøreretning Brøttum, Lillehammer, Moelv. Hadde wsp lest 

innspillene ville de sett dette. 

Lillehammer nevnes også som en svært viktig arbeidsplass for folk i Nordre, og Lismarka er 

den bygda sammen med Brøttum (som også ligger i randsonen til Lillehammer), eneste 

bygda med befolkningsvekst. Dette er neppe tilfeldig.  

 

- Det står på side 84 at Lismarka-barna tilfaller Mesnali og Brøttum. Det legges altså opp til å 

splitte bygda og barna, vi lurer på om barnas beste er vurdert her?  

Det er som nevnt over ei heller naturlig kjøreretning og vil gjøre hverdagen svært vanskelig 

for mange familier som da blir nødt til å se på annen løsning enn det som er konkludert i 

rapporten av wsp. Igjen, ser vi ikke at det er tatt hensyn til noe av innspillene som er kommet 

fram i møtene og alle skolene ble tapere. 

 

- Det skrives i rapporten at fagprofesjonene er tydelig på utfordringer med for mange små 

miljøer mtp kompetansekrav, profesjonsfellesskap og skoleutvikling. Her kjenner ikke 

Lismarka seg igjen i det hele tatt. Vi ser en skole som gir svært gode resultater. 

Fagprofesjonene samarbeider på tvers (dette er enda enklere i dag, pga ulike digitale 

løsninger som kan brukes). På Lismarka har vi høyt kvalifiserte lærere og det er alltid flere 

søkere på stillinger som lyses ut.  

 

- Det trekkes også frem at elevene blant annet trekker frem at de ønsker seg større 

lekeområder. Det er underlig å trekke frem som et eksempel når man ser på uteområdene på 

alle skolene i Nordre. Viser igjen at rapporten farges av å prøve å finne negative ting å trekke 

frem, fremfor å bruke eksempler som flertallet har skrevet om. Svært lite nyansert, og 

hverken FAU, ansatte eller elever i Lismarka kjenner seg igjen i rapporten.  

 

- Det undrer oss også at barnehagen som bruker deler av skolen ikke er nevnt i rapporten, og 

konsekvensene for dem. 

 

- Kartet over de ulike bygdene viser også feil, Lismarka er nærmest halvert i størrelse, med det 

blir også befolkningstallet feil. Igjen en ting som ikke er utredet, men noe som er innhentet 

av tidligere feil opplysninger. Virker i liten grad som en ekstern utredning, men mer som en 

innhenting av opplysninger funnet tidligere, som da ikke alltid er riktige. Befolkningstall og 

kart må være korrekt før en høring.  



 

- På side 66-68 står det om Mesnali, Fossen og Næroset og om ulike tilbud, møteplasser og 

aktiviteter som finnes der. Lismarka sammen med Åsen nevnes ikke. Dette til tross for at det 

er i disse to bygdene det er aller mest aktivitet. I Lismarka har vi svært aktivt idrettslag, 

fotball, yoga, ski, musikk, korps, lys og lydskole, siwu musikk, friluftsfestival, mange ulike 

møteplasser, badeplasser, fiskeplasser, gapahuker på skolen og flere steder i bygda, 

fotballbane, ishoceybane, ballbinge, trial, løpegruppe, teaterlag, skytterlag, kunstgruppe, 

tyrilihaugen, vollgården ponnistall, Hagatun og eldreboliger med møteplass rett i nærheten 

blant annet. 

 

- På side 39 i rapporten står det at det er ingen systematisk forskjell på stor eller liten mtp 

faglig nivå. Det står også at vilkår for sosial læring er større på små skoler, pga bredere 

kontaktflate på tvers av alder. Det står at elever ved fådelte skoler opplever likeverdighet 

som er gunstig for intellektuell og sosial utvikling, stimulerer evne til å ta ansvar og vise 

omsorg og fremmer utvikling av identitet og tilhørighet. Det står også at elever ved mindre 

skoler deltar mer i organisasjons og fritidsliv. Men, wsp skriver altså i sin konklusjon på side 

84 at skolene i Nordre Ringsaker kan stå i fare for å bli «fattige» i sitt mangfold av elever i ulik 

alder, kjønn og interesse. Hva er denne konklusjonen basert på da egentlig, så lenge det sies 

det helt motsatte tidligere i rapporten? Er det synsing, som de tydelig skrev også tidligere i 

rapporten at ikke skulle foregå?  

 

- Lismarka er en av skolene med flest elever. Wsp skriver også i rapporten at Lismarka er en av 

de bygdene som trenger skolebyggene mest, men konklusjonene er å legge ned, samtidig 

med opplagt splittelse av barna og bygda. Er det barnas beste? Ikke bare skal de miste skolen 

sin, men de skal også miste vennen sin? 

 

- Det står også i rapporten at det er et mål å ha minst mulig transport, da det er uheldig for 

barna og lite miljøvennlig, men konklusjonen fører til det motsatte. Mer transport, og igjen 

Lismarka er en av skolene med flest elever og dermed også flest berørte. 

 

- Wsp skriver også at behov for trygghet er viktig ved nedleggelse, vi føler nok ikke på denne 

tryggheten etter å lest rapporten som inneholdt så mye feil og mangler, samt en måte å 

beskrive bygda og skolen vår på som vi ikke kjenner oss igjen i. Vi vet at vi har skrevet innspill 

og vi har sett at andre har skrevet innspill og vi er trygge på hva som stod der, men ingenting 

av dette er tatt hensyn til og når man til og med opplever å bli beskrevet så uriktig og med 

store feil mtp tall i forhold til økonomi, befolkning og skolebygg da føles det langt fra trygt.  

 

Vi i Lismarka FAU forventer at faktafeil og mangler blir med som vedlegg til rapporten før den sendes 

ut på høring. Det er svært viktig at de som vil uttale seg, uttaler seg på riktige opplysninger. Ikke feil 

tall både i forhold til økonomi og befolkning, samt at det må være riktige opplysninger om skolen. At 

så mange innspill som er kommet frem i møtene og som klart viste hva flertallet ønsket ikke kommer 

frem er ganske skremmende i seg selv.  

Det står i rapporten av det skulle legges opp til en betydelig brukermedvirkning. Det er kommet 

innspill på alle møtene de har gjennomført, men man kan ikke se at innspillene i 

brukermedvirkningen gjenspeiler hovedandelen av de berørte i wsp sin rapport. Her er det faktafeil, 

mangler og vi kjenner oss ikke igjen i det som kommer frem i utredningen. 
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