
BYGDESKOLENE I NORDRE RINGSAKER MÅ BESTÅ! 

 

Det er mange aspekter ved en så alvorlig sak som det innbyggerne i nordre Ringsaker nå står midt 

oppe i. Mange spørsmål og forhold som det ikke blir gitt gode svar på – muligens fordi politikerne 

ikke ønsker å ta det dette innover seg eller ønsker å sette seg godt nok inn i saken – som f.eks: 

• HVORFOR HAR VI GODE OG VELFUNGERENDE BYGDESAMFUNN I NORDRE RINGSAKER? 

• HVORFOR HAR BYGDENE I NORDRE RINGSAKER AKTIVE LAG OG FORENINGER – OG HVA 

HAR DET Å BETY FOR SAMFUNNET OG RINGSAKER KOMMUNE? 

Svaret på disse spørsmålene ligger i at vi i nordre Ringsaker har gode bygdeskoler som knytter 

befolkningen tett sammen. Skolene og barnehagene inkluderer både barn, søsken, foreldre, 

besteforeldre, venner og naboer fra tidlig barndom til sen alderdom. Dette handler om at vi blir 

inkludert og engasjert på en helt spesiell måte. Denne inkluderingen og det sterke engasjementet 

rundt om i bygdene fører til at vi får et godt samhold og omtanke for alle de som bor på bygda - på 

en helt unik måte.  

Politikerne og kommuneadministrasjonen i Ringsaker diskuterer/planlegger hvorvidt, alle, eller i alle 

fall de aller fleste av disse bygdeskolene skal legges ned. Ungene kan bare begynne på andre større 

skoler – og da helst på de skolene hvor det er praktisk mulig å få «skviset» dem inn.  

I realiteten betyr dette at de vennene som barna har i dag, og som de har et godt vennskap til 

nettopp fordi de allerede går på samme bygdeskole, kanskje må skille lag. Dette fordi de MÅ begynne 

på helt forskjellige skoler, enten pga. bosted på hver sin side av bygda, at det ikke blir plass på 

samme skole, eller for at foreldre/foresatte skal kunne klare å få den nye hverdagen til å fungere. 

Men det er jo ikke så nøye mener enkelte politikere – det finnes jo flere andre barn på en større 

skole – og hverdagen til foreldre/foresatte trenger da vel ikke politikerne å bry seg om?  

– eller; vil dette i realiteten bety tap i skatteinngang fordi familiene velger å flytte til helt andre 

kommuner hvor politikerne faktisk tar innbyggerne på alvor?  

Fraflytting vil i så fall bety at det blir billige boliger å få kjøpt på bygda – men hvem vil vel bosette seg 

der når det ikke er skole der? For hva er det første en barnefamilie ser etter når det er snakk om 

bosettelse? 

➢ er det barnehage og skole i nærheten? 

➢ er det et levende og velfungerende samfunn der? 
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Læring – også utenfor skolens arena 

Hva så med alle de lag og foreninger som finnes rundt omkring i bygdene i nordre Ringsaker i dag?  

I nordre Ringsaker er det over 20 frivillige organisasjoner som mange barn og ungdom i bygdene er 

en del av. Alt i fra fotball, håndball, turn, ski, teater, skytterlag, kor, 4-H, barne- og ungdomsklubb, 

båt- og fritid + sikkert mange flere.  

Grunnen til at mange av disse lagene og foreningene er svært aktive i dag, skyldes den frivillige 

innsats som foreldre/ foresatte bidrar med fordi barna går på skolen i bygda - eller fordi andre 

ildsjeler har en nær og kjær tilknytning til nettopp denne bygda. 

Mange av de aktivitetene som skjer i disse frivillige organisasjonene bygger både på fysisk aktivitet og 

kreativ tankevirksomhet. Fysisk aktivitet er jo som kjent helt avgjørende suksessfaktor for å skape en 

god helse. Kreativt tankesett er også viktig for barnas utvikling - noe som også kommer tydelig til 

utrykk i den nye læreplanen som skal tas i bruk fra høsten. 

Det er også særdeles viktig at barna lærer seg gode sosiale og emosjonelle ferdigheter i samspill med 

andre utenfor skolemiljøene. Gode relasjonsferdigheter er som kjent nødvendig i samhandling 

mellom mennesker for å kunne ta andres perspektiv. Å knytte relasjoner er grunnlaget for å kunne 

fungere sosialt. Relasjonsferdighetene må læres, og mange av disse frivillige organisasjonene er en 

god arena for både læring og mestring. Barna lærer også å hevde sine meninger og ønsker. Dette 

bygger opp egen evne til mestring og stimulerer til å prøve ferdighetene sine i nye situasjoner.  

For at barn skal fungere i hverdagen, utvikle seg og trives, har de behov for grunnleggende tillit og 

positiv selvoppfatning. De har behov for tilhørighet i grupper, struktur og forutsigbarhet.  

➢ Dette betyr at det i dag foregår viktig læring, utvikling og helsetiltak også utenfor skolens 

arena. 

Det er dette som gjør til at vi i har levende og velfungerende bygdesamfunn i nordre Ringsaker! 

Så hva vil da skje med disse frivillige organisasjonene dersom bygdeskolene legges ned og samspillet 

forsvinner? Vil det fremdeles være frivillige personer som ønsker å gi av sin tid for å opprettholde 

tilbudet. Vil etterspørselen være der når barna skolemessig tilhører andre samfunn? Vil dette få 

konsekvenser som til syvende og sist vil gå utover barna i nordre Ringsaker?  

I sum vil det oppstå mange uante ringvirkninger og uønskede/utilsiktede konsekvenser dersom 

bygdeskolene legges ned. Uten bygdeskolene vil mange av aktivitetene forsvinne. Uten disse 

aktivitetene vil også det unike samholdet svekkes.  

Det er nettopp derfor vi sier at skolen er «limet» i bygda! 

Eksempler på mulige konsekvenser som følge av nedleggelse kan være: 

➢ Utflytting  

➢ Færre til å ta vare på de eldre       behov for flere sykehjemsplasser/hjemmetjenester 

➢ Økt press og behov for barnehager der hvor barneskolen ligger 

➢ Verdiforringelse av boligene / lite attraktivt  

➢ Dårligere livskvalitet 

➢ Dårligere samspill barna imellom 

➢ Dårligere aktivitetstilbud 

➢ Dårligere læring/mestring utenfor skolens arena 

➢ Dårligere helse 

➢ Mindre fritid / mere reisetid 

➢ Næringsvirksomhet legges ned eller flyttes (ut av kommunen?)   

Her kan det helt sikkert nevnes MANGE 

andre mulige konsekvenser! 

 



Hva vil dette egentlig koste samfunnet og Ringsaker kommune? Vil nettoresultatet gå i pluss? 

Dette er langsiktige virkninger som vanskelig vil være målbare både før og i ettertid –mye kan heller 

ikke måles i kroner og øre.   

Det er derfor viktig at kursen legges om NÅ! - og to av de viktigste suksessfaktorene her er: 

  

 

 

 

 

For å skape vekst og utvikling i en kommune som Ringsaker er det ikke nok å tenke vekst og utvikling 

i de største «tettstedene» og langs nye E6 (som ingen vil se). Hadde forresten politikerne klart å 

skape vekst og utvikling i disse «tettstedene» dersom det ikke hadde vært noen skole her? – NEPPE! 

Ringsaker kommune er ingen typisk «by-kommune». Ringsaker kommune er i all hovedsak 

en landbruks- og hyttekommune med stort areal og spredt bosetting.  

Det er viktig å merke seg at omtrent halvparten av Ringsaker sin befolkning er bosatt utenfor 

de såkalte «by-sentra».  

For å opprettholde det mangfoldet som er i kommunen, og for at innbyggerne skal kunne ha 

reelle valgmulighetene med tanke på hvor en faktisk ønsker å bosette seg, er det derfor 

viktig å stimulere til vekst og utvikling også i bygdene.  

I nordre Ringsaker ligger alt til rette for å få til nettopp dette! 

Men for å få til vekst og utvikling er bygdene avhengig av at politikerne viser en vilje til å få 

til dette. Det må foreligge en vilje til å investere i fremtidig velfungerende og levende 

bygdesamfunn for å skape vekst i hele kommunen. Det må være vilje til å samarbeide med 

bygdesamfunnene – ikke motarbeide eller neglisjere. 

I nordre Ringsaker har det vært svært liten, om ikke fraværende, investering fra kommunen 

sin side, spesielt sett i forhold til det potensiale for vekst og utvikling som faktisk ligger her. 

Det er derfor nå på høy tid at politikerne anerkjenner bygdesamfunnene for de verdiene 

som er her og støtter opp under å skape fremtidig vekst og utvikling! 

–  og det første steget på veien for å få til dette er at:  

 

BYGDESKOLENE I NORDRE RINGSAKER MÅ BESTÅ! 
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