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Til vedlegg 1: Rapport Konsekvensutredning Skolestruktur Nordre Ringsaker 
 
Medvirkningsmøte 
FAU opplever at brukerundersøkelsen, hvor FAU også deltok, bare gjenspeiles i rapporten i 
mindre grad. Bekymringer, redsler og utfordringer blir i stor grad neglisjert og ikke tatt på 
alvor. Det kan virke som om konklusjonen var klar før rapporten skulle lages. Vi er av den 
oppfatningen at det som kom av konstruktive tilbakemeldinger fra FAU-møtene burde 
vektlegges sterkere. 
 
Anbefaling WSP 
WSP anbefaler i konsekvensutredningen at Messenlia skole bør beholdes. Vi mener at et 
eventuelt vedtak på dette og medfører videre forsterket satsning på Messenlia skole, slik at 
det forblir en god og attraktiv skole for både elever, lærere og foreldre. Med dette hører 
også til at man satser på videre kompetansebygging og kontinuerlig forbedring og 
vedlikehold av infrastrukturen. Dette er også nevnt i anbefalingene fra WSP. 
 
Tiltak og tilbud 
Videre må elever fra andre nedlagte skole rask få et klart og tydelig tilbud for framtiden. 
Tilbudet burde inneholde (men er ikke begrenset til) hvilken skole man hører til, hvilke 
lærere som skal undervise, hvordan skoleskyss blir organisert, hvordan SFO er organisert, 
åpningstider av de respektive tilbudene og undervisningsformen. Det kan ja også tenkes at 
kommunen i en overgangsfase organiserer shuttlebusser fra de eventuelt nedlagt skolene 
slik at transportutfordringen til/fra SFO for berørte foreldre blir løst. Dette kan også bidra til 
at et politisk vedtak blir bedre forankret og akseptert i befolkningen og at Messenlia skole får 
den veksten av elever som er prognostisert i rapporten. 
 
Her må det tas hensyn til FNs barnekonvensjon artikkel 31, avsnitt 1 som omholder rett til 
hvile og fritid. Ved store avstander, lang ventetid, skoleskyss og andre elementer for 
forlenger skolehverdagen er ikke dette i varetatt.  
 
Nærskoleprinsippet  
FAU er opptatt av at så mange barn som mulig velger skole basert på nærskoleprinsippet og 
ikke søker seg til andre skoler. Derfor er det uhyre viktig at det ikke bare tas en beslutning på 
evtl. nedleggelse av skoler, men at man samtidig også legger fram en tiltakspakke som bidrar 
til gode løsninger til elever og foreldre som mister sin skole.  
 
Hvis dette ikke gjøres enten samtidig med et eventuelt nedleggelsesvedtak eller i umiddelbar 
framtid så er FAU ved Messenlia skole sterk bekymret for at mange potensielle nye elever 
velger seg bort til andre skoler.  



 
 
 
 
Vedtaket tidshorisont 
FAU ved Messenlia skole er veldig opptatt av at det blir tatt en avgjørelse nå i 
skolestruktursaken i Nordre Ringsaker og at det tas hensyn til barnets beste. Prosessen har 
pågått over en veldig lang tid og det viktig at det tas en avgjørelse og at man utarbeider en 
satsningsstrategi basert på vedtaket man fatter. En pågående usikkerhet påvirker både 
barna, foreldre, familier og det lokale samfunnet. Vi viser FNs barnekonvensjons artikkel 3, 
avsnitt 1 samt artikkel 4.  


