
Spørreundersøkelse Åsen skole  
 

FAU ved Åsen skole sendte ut en anonym spørreundersøkelse til foreldre på skolen, og også foreldre i 

de to barnehagene i bygda. Begge foreldre ble oppfordret til å svare. Det var  Ut fra svarene 69 som 

besvarte undersøkelsen. Vi fikk er det helt tydelig at foreldrene til barnehagebarna og skolebarna 

ønsker å bevare skolen. 

 

Hvordan har familien din kjent på prosessen rundt skolenedleggelse så langt? 

Ut fra svarene de foresatte har gitt oss, ser vi at det er mange som har blitt påvirket. De beskriver 

prosessen som tyngende, usikker, provoserende og lite forutsigbar. Mange skriver at de har hatt 

søvnløse netter, bekymrede barn, og følt på en frustrasjon rundt politikernes håndtering av saken. 

Flere nevner at de er fornøyde med at det nå blir en konsekvensutredning, gjort av eksterne aktører. 

I tillegg nevner mange at prosessen har vært rask, uryddig og gitt lite informasjon. Flere er også 

bekymret for splittelse av elevene ved en eventuell skolenedleggelse. Et fåtall synes det har vært 

vanskelig å mene noe annet enn flertallet. De ser det positive ved større skoler, og ønsker et større 

miljø for sine barn.  

Flere skriver også at de har valgt å flytte til Åsmarka på grunn av at det er en liten skole her, og føler 

nå på en stor usikkerhet på hva som er best for deres familie.  

 

Hva blir konsekvensene for ditt / dine barn hvis Åsen ikke består? 

 Vi ser at det er et stort flertall som er bekymret for den lange reiseveien som elevene får. 

Elevene mister muligheten for å gå / sykle / gå på ski til skolen, noe som skaper inaktivitet.  

 I tillegg nevner mange at det blir mindre tid med familien, leksearbeid og tid med venner, da 

dette går bort i kjøring til og fra skolen.  

 Flertallet nevner at det blir mindre tid til fritidsaktiviteter, og at disse mest sannsynlig 

forsvinner fra bygda. Som igjen fører til at man må kjøre lengre for å være med på aktiviteter. 

Det er vanskelig å opprettholde aktiviteter i bygda om skolen forsvinner.  

 Mange nevner at det kan blir vanskelig å holde kontakt med venner om elevene fordeles på 

flere ulike skoler.  

 Det er 17 besvarelser som sier at de må flytte eller vurderer å flytte, om skolen legges ned. 

Dette er fordi det ikke er praktisk mulig å rekke jobb og skole. Flere har også nevnt at de må 

skifte jobb. Mange har gjort et bevisst valg for å bosette seg i Åsmarka, på grunn av et trygt 

og oversiktlig skolemiljø.  

 Hvis Åsen ikke består nevner flere at selv om de i utgangspunktet ønsker å velge en liten 

skole, vil Mesnali ikke være et reelt valg på grunn av at det ligger for langt unna arbeidsvei og 

det blir vanskelig å gjennomføre med for eksempel SFO.  

 Fåtallet mener at det ikke vil ha noen konsekvenser om Åsen skole blir lagt ned. De synes det 

er fint med et større miljø til sine barn.  

 

Hva mener du er den beste løsningen for ditt / dine barn, og hvorfor ønsker du den løsningen?  



Et sammendrag på hva foresatte mener er det beste for sitt / sine barn:  

 Åsen skole består, og eventuelt bygges på for å ta imot flere elever. Dette ønsket 63 i 

spørreundersøkelsen. Begrunnelsene for det var et trygt og oversiktlig miljø, et godt faglig 

miljø, nærhet til hjemmet, aldersblandede grupper, mulighet til å gå til skolen, flotte 

uteområder i umiddelbar nærhet, mer tid, og tilhørighet til bygda. 

 9 ønsket uendret skolestruktur. De mener at dagens skolestruktur fungerer godt.  

 3 ønsket endret skolestruktur, for å gi elevene et større sosialt og faglig miljø. 

 2 skrev også at de ønsket en ny skole i Nordre Ringsaker om Åsen skole ikke kan bestå.  

 

Hvordan ser du helst at skolestrukturen blir i nordre Ringsaker?  

 En skole i Nordre – 4 svar  

 Uendret skolestruktur – 33 svar (mange som ønsket å beholde dagens skolestruktur skrev at 

om det ikke er mulig å beholde Åsen skole, så er det en ny skole i Nordre som er ønskelig)  

 Åsen skole skal bestå – 17 svar (Flere skrev at de ønsket flere elever til Åsen skole) 

 Åsen skole og Mesnali skole bestå – 3 svar  

 Åsen skole og Lismarka skole bestå – 12 svar  

 

Har du andre innspill du ønsker at FAU skal ta med seg inn i debatten?  

 Kommunen må se på mulighetene i bygdene. Det er muligheter for utbygging på mange fine 

tomter.  

 De som ønsker å velge en liten skole, hvilke muligheter får de om skolestrukturen endres?  

 Det er viktig å ha barna i fokus i denne prosessen.  

 Idrettsanlegget og skogen som ligger i umiddelbar nærhet, gir mange muligheter som de 

ansatte på Åsen skole utnytter og beriker undervisningen med.  

 De er også gode på aldersblandede klasser, som ifølge forskning viser gode resultater. 

 På Åsen skole er det en velfungerende barnehage i samme bygg, hva med den om skolen 

legges ned?  

 Hva med skoleskyssen? Er det til barnas beste å sitte lenge i en taxi? Hva vil kostnaden for 

dette bli?  

 Åsen skole er en skole flere har byttet til de senere år på grunn av godt sosialt miljø.  

 Og en skole med gode resultater og godt miljø, både for elever og lærere, bør vel være et bra 

utgangspunkt for videre drift?  

 Se på det som en styrke for kommunen å beholde bygdesamfunn, slik at kommunen kan gi 

valgmuligheter til hvor man kan bosette seg. Det bør være attraktivt å bo i hele Ringsaker.  

 

 


