
 
Ringsaker Idrettsrådet vedtok følgende uttalelse i sitt møte 15.6.21: 
 

 
Skolestruktur Nordre Ringsaker - Høringsuttalelse fra Ringsaker Idrettsråd  
 
Det vises til høringsbrev datert 27.5.21 og tilhørende saksdokumenter om skolestruktur i Nordre 
Ringsaker.   
 
Ringsaker Idrettsråd har som formål å arbeide for best mulig forhold for idretten i Ringsaker 
kommune. Idrettsrådet skal videre være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de 
kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen. Blant Idrettsrådets oppgaver er å 
styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet.   
 
Det er ikke Ringsaker Idrettsråds oppgave å vurdere hva som er den optimale skolestrukturen i 
Nordre Ringsaker, men vi vil i denne uttalelsen forsøke å belyse skolenes betydning for idrett og 
aktivitetstilbud. Etter Idrettsrådets oppfatning er ikke denne betydningen tilstrekkelig synliggjort i 
rapporten fra WSP, og vurderingene av konsekvenser av eventuelle endringer for organisert og 
uorganisert aktivitet er også mangelfulle. 
 
Det er etter Idrettsrådets oppfatning åpenbart at en endring i skolestruktur vil få konsekvenser for 
idrett og aktivitetstilbud i de aktuelle bygdene – det gjelder både i bygder som eventuelt mister sin 
skole og bygder der skoler eventuelt skulle få flere elever enn tidligere. Konsekvensene er dels 
konkrete og knyttet til bygg og uteanlegg som i dag brukes av idrettslag og til uorganisert fysisk 
aktivitet. Dels er konsekvensene mer indirekte.  
 
Direkte konsekvenser  

Alle de fem skolene det er snakk om (Fossen, Fagernes, Åsen, Lismarka og Messenlia) tjener 
samfunnsnyttige formål utover det å bedrive undervisning.  For idrett og fysisk aktivitet gjelder dette:  

• Gymsaler som brukes til idrettsaktivitet (organisert og uorganisert)  
• Utendørs idrettsanlegg/uteområder knyttet til skolene som benyttes til idrettsaktivitet og 

uorganisert fysisk aktivitet  
• Andre fasiliteter (toaletter, garderober, tilgang til vann. parkering m.m) som er knyttet til 

skolene og som brukes av idrettslag og uorganisert fysisk aktivitet 

I vurderingen av hvorvidt man skal legge ned eller opprettholde skoler, vil det etter Idrettsrådets syn 
være nødvendig å ta med i vurderingen hva slags konsekvenser dette vil få for organisert og 
uorganisert fysisk aktivitet i de aktuelle bygdene.  I rapporten fra WSP nevnes det at «Dersom skoler 
legges ned uten at det det søkes å finne løsninger for videreføring av uteområdene som 
nærmiljøanlegg vil det være svært negativt for bygdene». Idrettsrådet vil påpeke at dette ikke bare 
gjelder uteområdene, men også gymsaler og andre fasiliteter som brukes i forbindelse med 
organisert og uorganisert aktivitet. Idrettsrådet vil også understreke at det ikke er tilstrekkelig å 
«søke å finne løsninger». De er avgjørende for idrett, aktivitet og folkehelse at bygdene/idrettslagene 
sikres fortsatt tilgang til nevnte fasiliteter også etter en eventuell nedleggelse av skoledriften. 



 

Indirekte konsekvenser  

Selv om idrettslagene sikres tilgang til de fasilitetene de trenger for å opprettholde sine aktiviteter, 
vil en endring av skolestrukturen kunne få konsekvenser. Det finnes mange eksempler fra tilsvarende 
saker, der man har sett at det lokale aktivitetstilbudet i bygder som har mistet sin skole, blir dårligere 
og dårligere. Dette fordi mange heller velger å oppsøke aktivitetstilbud tilknyttet sin nye skole. Dette 
vil medføre mer kjøring for foreldre og barn og oppsplitting av eksisterende idrettsmiljøer.  
 
Det er også en reell fare for at terskelen for å delta i ulike aktiviteter blir høyere. Mye av aktiviteten i 
de lokale idrettslagene er typisk lavterskelaktivitet. De ivrigste, og de med foreldre som er i stand til å 
følge opp aktivitet også når avstander og tidsbruk øker, vil klare seg fint også i et større idrettsmiljø, 
men det er også en reell fare for at mange faller fra når det lokale tilbudet blir borte. Forskjellene 
mellom de mest og minst aktive vil kunne øke.   
 
Dersom en eventuelt ny og endret skolestruktur innebærer at mange/de fleste elevene samles på 
noen få skoler, vil det være sannsynlig at idrettstilbudene knyttet til disse skolene vil få økt 
tilstrømming. Dette kan isolert sett være bra for disse miljøene, men vil også kunne ha konsekvenser 
for blant annet hallkapasitet. Idrettsrådet har tidligere påpekt at Brøttumshallen var en dårlig og lite 
framtidsrettet løsning. Med økt elevtall og påfølgende tilstrømming til idrettstilbudet i Brøttum, vil 
utfordringene rundt hallkapasitet og -funksjonalitet bli forsterket.   
 


