
Høringsinnspill skolestruktur nordre Ringsaker 

 

Som turngruppe har vi vært helt avhengig av at skolen har bestått på Fagernes. Turngruppa ble 
startet på Brufoss i 1964. Da holdt man til i egne lokaler. Men siden den gang har gruppa vokst og 
idretten turn har utviklet seg fra det man kaller rekke turn til mer individuelt tilpassede øvelser som 
trengte mer plass og høyere under taket. De siste 30 årene har man også tatt inn yngre barn. Fra å 
starte med turn som 7- åring i 1980, er det nå planer om foreldre/barn parti med alder ned til ca 2 år.  

Vi klarer ikke dette uten at skolens gymsal er tilgjengelig. Befolkningen utenfor bysentra har også 
krav på et fullverdi tilbud til sine barn. Hvis alle skolene i nordre Ringsaker blir borte – hvor skal alle 
de som bruker bygningsmassen på ettermiddag og kveld gjøre av seg? Er det gjort undersøkelser på 
hvor mange dette vil berøre?  Turngruppa, som har Fagernes skole som base, har i alle år hatt en 
symbiose med skolen. Vi bruker gymsalen og skolen bruker vårt utstyr. For nær sagt alt som står i 
gymsalens materialrom tilhører turngruppa. Dette har spart Ringsaker kommune for mye penger. 
Skulle skolen ha skaffet utstyret selv hadde dette kommet på 200-250.000. Noe å tenke på for 
politikere som vil spare penger….  

Hvis man ser litt større på området nordre Ringsaker så vil man se at ting henger sammen. Flere 
skoler er borte og med det gjort presset på de gjenværende større. Nå tenker jeg den aktiviteten som 
foregår etter skoletid. I byområdet Moelv er det nå ikke annen plass til idrett enn Limtrehallen og 
Moelv Idrettshall. Begge steder er fullbooket av ballidrett eller friidrett. Hvor tenker Ringsaker 
politikerne at turn skal få plass? Eller volleyball, dans, yogatrening. Dette er aktivitet som foregår 
rundt på skolene. I tillegg til annen foreningsvirksomhet. Ikke gjør levekårene så vanskelige for de 
som velger å bosette seg ute i det fantastiske distriktet vårt.  

Turngruppa i Næroset tiltrekker seg barn fra mange områder. Hvert år mellom 50 -60. Vi tror selv at 
dette beror på godt miljø og gode voksne som trenere. Vi gjør oss bemerket langt utenfor egen sone 
bl.a med hva vi legger vekt på i treningsmiljøet. Her er det plass til alle – på alle nivåer. Det er hva 
man kaller inkludering. Vi tenker ikke på om du er fra Ring eller Mesnali. Om du er fra «gærne»eller 
«riktige» sida av Mjøsa. Hos oss er barnet eller ungdommen i sentrum – vi skal være det stedet du 
utvikler deg, føler mestring, gir glede, vokser på egne bedrifter og tørr å være den du er – i sammen 
med andre. Ikke spark beina unna oss og det arbeidet vi gjør. Gi oss mulighet til fortsatt å kunne gi 
tilbud om aktivitet i Næroset ved å la skolen bestå. Politikere!  Velkommen til å overvære en 
treningsøkt hos oss  
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