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Fra: Samarbeidsutvalget (SU) v/Messenlia skole 
 
 
 
Til vedlegg 1: Rapport Konsekvensutredning Skolestruktur Nordre Ringsaker 
 
Medvirkningsmøter 
SU opplever at brukerundersøkelser og møtene med ulike lag, foreninger, FAU og 
befolkningen gjenspeiles bare til en liten grad i rapporten og innspill fra disse er nesten ikke 
vektlagt. Rapporten bærer preg av at konklusjonen om at skoler skal legges ned, nesten 
uansett, var trukken på forhånd. Vi mener at de mange positive innspillene fra 
medvirkningsmøtene burde vektlegges i større grad slik at meningen og ønskene av de 
berørte gjenspeiles og vektes i større grad. 
 
 
Anbefaling WSP 
I anbefalingen av konsekvensutredningen kommer det fram at Messenlia skole bør beholdes. 
Vår oppfatning er at det er viktig, at et eventuelt vedtak på dette også sørger for en satsning 
på denne skolen slik at både arbeidsplassene, kompetansene og infrastrukturen ikke bare 
vedlikeholdes, men også økes (kompetanse) og forbedres (infrastruktur). Dette også med 
bakgrunn i anbefalingene fra WSP om potentisale for etter hvert nødvendige spesialrom. 
I tillegg må det sikres at elevene fra andre nedlagte skoler får et forutsigbart tilbud for 
transport til/fra skolen og ikke minst til SFO. Her kan det tenkes shuttlebus både til/fra SFO 
og fornuftig skoleskyss til skolen slik at vente- og transportiden for elevene holdes til et 
minimum. 
 
 
Nærskoleprinsippet 
SU er bekymret for at mange barn ikke velger ut fra nærskoleprinsippet, men søker seg aktiv 
bort til andre skoler (for eks. Brøttum). Det er derfor viktig at det legges fram en tydelig 
pakke hvor det sikres både gode transportløsninger til/fra skole og ikke minst til SFO men 
også hvilke lærerressurser som er påtenkt overført til Messenlia skole. Dette for å kunne gi 
både foreldre og elevene en forutsigbar og trygg framtid som kan sørge for gode valg som 
igjen sørger for at elevantallet på Messenlia skole kommer til å være på nivået som er anslått 
i konsekvensutredningen. 
 
 
Folkehelse 
For å gi elevene av de berørte bygdene mulighet til å enklere kunne møtes og sykle (evtl gå) 
foreslås det å bygge en gang- og sykkelvei som knytter bygdene Mesnali, Lismarka og 
Åsmarka sammen. Trafikken på RV216 er økende og bærer preg av mye tungtrafikk. Dette 
gjør det igjen til en utrygg skolevei. En utbygging av gang- og sykkelvei anses derfor som 



nødvendig og i tillegg som et viktig tiltak for å gi elevene mulighet til å velge alternative 
måter å kommer til/fra skole. 
 


