
Sak 47/2021 Høringsinnspill skolestruktur nordre Ringsaker 

Høringsinnspill til rapporten Konsekvensutredning Skolestruktur Nordre Ringsaker samt 

saksutredning i k.sak 54/2020, fra samarbeidsutvalget (SU) og skolemiljøutvalget (SMU) ved Lismarka 

skole.  

SU/SMU ved Lismarka skole er uenig i konklusjonen i rapporten Konsekvensutredning Skolestruktur 

Nordre Ringsaker. Dette skyldes flere uriktige og mangelfulle beskrivelser i rapporten. SU/SMU har 

valgt ut enkelte forhold og vil i det følgende gå gjennom disse. 

1. Utilstrekkelig beskrivelse av uteområdet. Det er ikke foretatt sammenligninger av 

uteområdet knyttet til de involverte skolene utover arealkrav. Skolen er samlokalisert med 

Lismarka barnehage. Uteområdet ved Lismarka skole anses av SU/SMU ved Lismarka skole å 

være i særstilling godt egnet til å ivareta krav til folkehelse og trivsel både i skoletid og 

utenfor skoletid. Uteområdet ved Lismarka skole er stort i areal og er særlig godt tilrettelagt 

for variert fysisk aktivitet med direkte tilgang til bl.a.  skogsområder, gapahuk, ballbinge, 

BMX-bane, kombinert grusbane og skøytebane og akebakke. Dette er elementer som er en 

stor fordel ved gjennomføringen av Kunnskapsløftet 2020.  

 

2. Fremstilling av vedlikeholdsbehov. SU/SMU ved Lismarka skoler stiller spørsmål ved om 

vedlikeholdsbehovet ved skolen er riktig fremstilt i rapporten. Det er antatt 

vedlikeholdsbehov i rapporten på kr 4 770 000 ved Lismarka skole. SU/SMU påpeker at en 

rekke vedlikehold som f.eks. nye dører, ventilasjon og asfalt rundt skole, allerede er utført i 

nyere tid. Vedlikeholdsbehovet vil dermed kunne være betydelig lavere enn det rapporten 

beskriver. 

 

3. Manglende beskrivelse av pedagogisk organisering. Lismarka skole er organisert som en 

fådelt, aldersblandet skole. Det er forventet at vil være 51 elever ved skolen høsten 2021. 

Aldersblanding som pedagogisk prinsipp har vært virksom ved skolen gjennom mer enn 20 

år. Dette innebærer bl.a. at spesialrommet for mat og helse, som rapporten påpeker er kun 

13 m2 i størrelse, er fullt ut funksjonelt for elevenes læring som følge av skolens organisering 

i mindre grupper. Skolen har elevbedrift hvert år med tverrfaglig arbeid i aldersblandede 

grupper 1. – 7. trinn. Det er uheldig at rapporten ikke beskriver de faktiske forhold slik de 

fremstår i skolens pedagogiske virksomhet. 

 

4. Misvisende rombeskrivelse. Rapporten viser en oversikt over klasserom og ulike spesialrom. 

Denne oversikten fremstiller Lismarka skole i et uriktig og ufordelaktig lys. Riktig 

rombeskrivelse vil være som følger: 

 

Romtype Antall Kommentarer 

Klasserom 4  

SFO 1 Fungerer også som klasserom. 

Mat og helse 1  

Naturfag 0  

Kroppsøving 1  

Bibliotek 1 Fungerer også som musikkrom 

Kunst og Håndverk 0 Sambruk med klasserom 

Adm. og ledelse 2  

Lærerarbeidsplasser 8 Fordelt på to rom 



 

5. Beskrivelser av små profesjonsfellesskap. SU/SMU ved Lismarka skole vil påpeke at det i den 

digitale tidsalder ikke er de samme begrensninger for pedagogisk samarbeid og fellesskap 

som det var tidligere. Skolens pedagoger samarbeider med andre i en rekke ulike kommuner 

og land. Beskrivelsen av profesjonsfellesskapet ved skolen må derfor ikke anses å være 

begrenset til skolens bygg, men ta inn over seg de faktiske realiteter med utvidet samarbeid 

med andre gjennom bruk av IKT. Lismarka skole har fungert som modell for andre fådelte og 

aldersblandede skoler i landet. Dette har sikret gode forbindelser og samarbeidsnettverk for 

skolens personell, noe som brukes aktivt ved hjelp av IKT-systemer. 

 

6. Utilstrekkelig beskrivelse av innspillene i brukermedvirkningsmøter. SU/SMU ved Lismarka 

skole registrerer at det i oppsummeringene fra brukermedvirkningsmøter, mangler en rekke 

vesentlige innspill. Det gjøres oppmerksom på at det bl.a. var flere elever ved Moelv skole 

med erfaring fra nedleggelse av mindre skoler, som ga uttrykk for at trivselen med skolen var 

betydelig høyere før overgangen til nye Moelv skole. Disse ga også uttrykk for at de opplever 

en stor skole som utrygt i forhold til den mindre skolen de tidligere har gått på.  

 

Samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget ved Lismarka skole stiller seg bak uttalelser fra skolens FAU 

og bygdeutvalget i Lismarka.  

 

 


