
Skoleskyss: Et unødvendig onde. 
 
Vi vil med denne rapporten belyse det vi mener er problematiske sider ved nedleggelse av skoler i 
nordre Ringsaker relatert til skoleskyss. Vi godtar ikke uten videre premisset om at selv om det 
allerede i dag er utstrakt bruk av skoleskyss i Ringsaker, og resten av Norge, at det er en god løsning i 
dette tilfellet.  
Man må ta med i vurderingen at lengre skoleskyss heller ikke ønskelig noe annet sted i landet, men 
at man har vært nødt til benytte skoleskyss, blant annet fordi man har valgt å legge ned skoler. 
Skoleskyssen i seg selv tilfører lite positivt, og må derfor vektes opp mot gevinsten.  
 
Vi er fornøyde med at dagens skoleskyssordning sørger for at noen barn ikke får uforholdsmessig 
lang skolevei, og i noen tilfeller utrygg skolevei til fots, men setter samtidig pris på den helsemessige 
effekten, miljømessige besparelsen og fremfor alt trafikksikre løsningen det er å kunne gå/sykle til 
skolen der det er mulig. De anslagsvis 60-70% elever som etter en nedleggelse av skoler ikke lenger 
kan velge å gå/sykle til skolen vil miste tryggheten og helsefordelen de har i dag. 
Ved en nedleggelse av bygdeskolene vil selv de aller minste tvinges ut i en tidkrevende og 
unødvendig eksponering i trafikken.  
De yngste elevene har helt andre forutsetninger enn de større ungdomsskoleelevene. Antallet elever 
i de laveste trinnene gjør at det vil bli kapasitetsproblemer om man må tilby disse elevene taxi de 
første årene. Etter hvert som barna blir eldre, mer selvstendige og trygge er det mindre belastende å 
benytte seg skolebuss. 
For Fossen skole sin del blir det neppe aktuelt å sette opp skoleskyss, men skoleveien vil likevel 
forandre seg vesentlig for en 1-4.klassing som må gå/sykle 1,5-2 km fremfor noen få hundre meter. 

Vi vil punktvis redegjøre for vårt syn, samt trekke noen konklusjoner fra vårt perspektiv.  

Noen faktorer vil være mer eller mindre typiske for nordre Ringsaker, andre faktorer er mer 
generelle.  

-Svært spredt bosetting er åpenbart en faktor som sterkt vil påvirke skoleskyss i nordre Ringsaker. 
Skoleskyss blir ikke bare potensielt strukket ut over 25 kilometer fra Moelv til Mesnali, men også i 
bredden, i kriker og kroker, på mindre veier som ikke kan løses med storbuss. De fem skolene har et 
stort arealmessig nedslagsfelt, med alt fra private grusveier, kommunale veier til fylkesveier.  
Vi kunne valgt å synliggjøre hvor hvert enkelt barn i skolekretsene bor på et kart, men har av 
personvernhensyn valgt å ikke gjøre dette. Om utredningen ønsker ytterligere detaljinformasjon om 
kompleksiteten på nåværende skolerute, og potensielle problemer ved nedleggelser, oppfordres de 
herved til å kontakte Brøttum Taxi.  
 
-Fylkesvei 216/ 229 er en svært trafikkert vei med tungtransport, landbrukstrafikk, hyttetrafikk til 
Sjusjøen og arbeidstrafikk generelt, ofte med utfordrende kjøreforhold, lite utbygd gang- og 
sykkelvei, få fotgjengeroverganger og en høy frekvens hva angår uønskede trafikkhendelser. 

-Ett utall ulike faktorer vil påvirke hvilken skole de ulike elevene havner på etter en sammenslåing. 
Foreldrenes arbeidsvei vil veie tungt ved valg av skole, på grunn av muligheter for levering/henting 
på SFO og barnehage. Ønsker om skolevalg og reell valgfrihet begrenses av den praktiske muligheten 
til å rekke til/fra jobb. Barn i de laveste klassetrinnene kan ikke komme hjem til et tomt hus.  
Mange familier har også flere barn, på ulike alderstrinn og skoler, noe som ytterligere kompliserer 
hverdagen. Å strekke ut avstandene ytterligere vil gjøre logistikken svært vanskelig for mange. 
Familier med flere barn får ytterligere komplisert logistikk på fritiden. Henting/bringing i barnehage 



som ikke ligger på samme sted skolene gjør det vanskelig å rekke både jobb, barnehage og SFO. 
Legg til at noen foreldre ikke har bil/førerkort, så vil disse bli nødt til å flytte til evt ny skole.   

-En intrikat transportplan må utvikles av tjenestetilbyderen som skal løse oppdraget når alle detaljer, 
helt ned på hvert enkelt barns spesielle behov nivå foreligger. Bare på Åsen vil antallet elever (61 pr 
dd) overstige kapasiteten på en stor buss (ca 52 seter), og det er bare èn av de berørte skolene.  
Stor buss kan ikke benyttes alle steder/sideveier som barna er bosatt (eks. Bureisergrenda)  
Taxi må i så fall plukke opp barn, og kjøre frem til ny skole, eller til opplukkingspunkt for stor buss.  
Små barn kan ikke stå alene og vente på neste buss alene.  
Det vil skapes et ytterligere behov for ventetid/klartid, som alt i dag ligger på ca +/- 20 minutter. 
Et barn som etter planen skal plukkes opp av taxi kl 08.00, må være på plass senest 07.50, og må 
regne med å vente til 08.10 før de blir plukket opp. Dette er 20 minutter ren venting, pluss 
kjøreturen. Selv på korte avstander går det med mye tid.  
 
Håndbok for grunnskoleskyssen i Innlandet sier i punkt 2.1.4: -Ved endringer i skolestruktur og 
vesentlige endringer i skoletilbud skal det i god tid gjennomføres kost-/nyttevurderinger av hvordan 
dette påvirker skoleskyssen. 

For å kunne si noe om reiseavstander, reisetid og kostnad i ny skoleskyssordning må først 
beslutningen om hvilke skoler som skal bort/bestå foreligge, hvilke individuelle valg hver familie må 
gjøre for sine barn, og hvilke tilgjengelige ressurser som finnes hos transportselskapet. 
Først da foreligger en tidsplan og en pris som fylke og kommune kan forholde seg til.  
Vi stiller oss tvilende til om økonomien i rådmannens regnestykke er troverdig med så mange 
uavklarte faktorer. At kommunen budsjettmessig kommer bedre ut av en omfattende 
skoleskyssordning er mulig, da kun 25 % dekkes av kommunen. Men Fylket har heller ikke 
ubegrensede midler, og vil måtte kutte andre tilbud i distriktene. En tap-tap situasjon. 

 

Risiko: 
Risiko er som kjent en funksjon av sannsynlighet og konsekvens.  
 
Konsekvensene ved en trafikkulykke rangerer fra ubetydelige til svært alvorlige, der det verste mulige 
utfallet må tas høyde for i en risikovurdering. Barns liv kan gå tapt, det kan ikke avfeies.  
De potensielle konsekvensene blir større når flere barn er samlet i samme kjøretøy. Jo flere barn i 
samme kjøretøy, jo større potensiell konsekvens om en ulykke inntreffer. Skrekkeksemplet i denne 
sammenhengen er ulykken i Måbødalen 15.aug 1988 der 16 mennesker (12 barn og 4 voksne) ble 
drept, og 18 skadde. Med andre ord svært alvorlige konsekvenser.  
 
Sannsynligheten for at en trafikkulykke inntreffer vil øke med hyppigheten og varigheten man er 
eksponert i trafikken. Jo flere turer, minutter og timer, og kilometer, jo høyere blir sannsynligheten 
for at et uhell inntreffer. Et barn på Åsen som skysses til Brøttum hver dag (16 km èn vei x 2) vil i 
løpet av ett skoleår (190 dager) minimum kjøre 6080 km i året, med den unødvendige risikoen det 
medfører.  
Det bør ikke komme som noen overraskelse at foreldre vil søke å minske risikoen for sine barn ved å 
holde eksponeringen for trafikk til et minimum. Flytting vil kunne bli eneste alternativ om de 
opplever risikoen som uakseptabel.  
 
Viljen til å ta risiko på andres vegne øker med avstanden fra konsekvensen og ansvaret. Les; 
Politikere vil være mer villige til å ta risikoen med barna i trafikken enn foreldrene selv, da de ikke vil 



rammes på samme måte foreldrene ved en alvorlig ulykke, og fordi deres ansvar for ulykken er 
begrenset siden de ikke var til stede.  
Vi påpeker ikke her at politikere er kyniske personer, kun at de naturlig nok har en større vilje til å ta 
risiko på barnas vegne. Det blir derfor feil av andre enn foreldrene å avfeie bekymringene som de har 
som ubetydelige.  
Ved å bosette seg i gangavstand til skolen har man fjernet behovet for å sette dem i en taxi eller 
buss, med ukjent sjåfør, på dårlig føre osv to ganger om dagen, 190 dager i året.  
 
Man kan forsøke å minske konsekvensene når uhellet først er et faktum; For eksempel ved å bruke 
bilbelte. Men dette vil ikke påvirke sannsynligheten for et uhell, kun den potensielle konsekvensen. 
En bekymring mange foreldre har, er om en 6-7-8 åring er i stand til å sikre seg selv under 
skoleskyssen. Det er sjåføren sitt ansvar å følge opp at sikkerhetsbelte benyttes riktig og under hele 
turen. Det ansvaret vil det nødvendigvis ta tid å følge opp. Derfor tar skolerutene med de minste 
barna noe lenger tid, forutsatt dette følges opp på en skikkelig måte. 
Det stilles krav om sikring av barn i bil under skoleskyss. I minibuss er det imidlertid gitt dispensasjon 
fra krav om sittepute for barn under 140 cm. Med 3-punkt sele er dette problematisk da 
sikkerhetsselen vil komme så høyt på de laveste barna, at denne ligger an mot halsen.  

I håndbok for grunnskoleskyssen i innlandet heter det at: 
2.3.3. Sitteplass Skoleskyssen skal planlegges med sitteplass til alle skysselever i grunnskolen. 
Sikkerhetsutstyr / setebelter skal benyttes i henhold til forskrift. Dette ansvaret påligger utøver i 
samarbeid med skolene. For elever i drosjer, skal i utgangspunktet ingen barn under 1,40m sitte i 
forsete. Dette er ufravikelig der hvor airbag er aktivert. Barna skal være sikret iht. lover og forskrift 

Er skoleskyss «livsfarlig»? Ja, det kan det potensielt være. Det kan ikke avfeies. Å ferdes i trafikken er 
noe av det farligste vi gjør i løpet av året. I perioden 2015 til 2019 ble i snitt 115 mennesker drept, og 
636 hardt skadde på norske veier. 
Den eneste grunnen til at vi likevel velger å utsette barna for denne type risiko, er at man oppfatter 
det som en akseptabel risiko. Altså; Ikke akseptabelt at barnet sitt dør, men man tror 
sannsynligheten er meget lav. Denne sannsynligheten oppleves svært ulikt fra foreldre til foreldre, 
uten at vi her mener at noen er uforsiktige eller uansvarlige med sine barn. Her spiller 
personlighetstyper og egne erfaringer inn. Man kan for eksempel anta at en ekstremsportutøver er 
mer villig til å ta risiko enn andre, men kanskje ikke med sine barn?  
En yrkessjåfør kan med grunnlag i egne erfaringer ønske å skjerme sine barn fra det han opplever 
hver dag i sin jobb, eller han kan synes det er trygt.  
Et offer for en alvorlig trafikkulykke vil naturlig nok kunne ha problemer med å sende sine barn ut i 
trafikken.  
Usikkerheten disse foreldrene vil føle fra barnet drar på skolen, til barnet er hjemme igjen, like hel, vil 
forringe livskvaliteten deres betydelig. Dette påvirker hvor man ønsker å bo.  
Altså er dette i stor grad en subjektiv vurdering som foreldre må gjøre på vegne av sine barn, da 
barna ikke kan forventes å gjøre slike vurderinger selv.  
Noen foreldre vil da ønske å redusere risiko for ulykker, ved å minske sannsynligheten, ved igjen å 
minske tiden barna er eksponert for trafikk.  
Det er også interessant at selv om vi her for det meste snakker om skoletransport i et 
bygdeperspektiv, gjelder de samme mekanismene i byene. Foreldre har etter eget ønske bosatt seg i 
byer for å løse utfordringene i sine liv; være seg jobb, skole, fritidstilbud, bolig osv. De har ved valg av 
bosted fjernet behovet for skoleskyss.  
 
At det i dag er utstrakt bruk skoleskyss over hele landet er knappest et argument som kan brukes til 



inntekt for skolenedleggelser, men heller et uunngåelig resultat av beslutningen om å legge ned 
skoler. Skoleskyssen i seg selv har ingen verdi, men er snarere tvert imot en sterk ulempe som må 
veies opp mot gevinsten av den nye skolen.  

 

Tidstyven: 
Det er ikke til å komme fra at en lang og komplisert skolerute vil være en betydelig tidstyv i barnas, 
og dermed resten av familiens, hverdag. Slik vil hverdagen til både voksne, og andre barn i familien, 
bli berørt av skoleskyss.  
Man kan ikke regne reisetid fra A til B ved bruk av «Google maps» i skoleskyssammenheng i nordre. 
Erfaringer som konkrete familier i Ringsaker har, viser en uforholdsmessig stor tidsbruk i forhold til 
faktisk reiseavstand. Dette er komplekst. 
Et eksempel fra Åsen skole viser at selv om strekningen bare var drøye 4 km, kunne det gå opptil 45 
minutter fra skolen var ferdig til barnet var hjemme. Dette skjer fordi skolerutene blir kompliserte 
når det ikke er tilgang på «en taxi pr barn».  
Minibusser og taxier må levere et barn her, og et barn der, og strekningene kan bli betydelige. 
Samtidig er det begrenset tilgang på biler, og det er ikke økonomisk grunnlag for å investere i flere 
biler/sjåfører kun for å løse skolekjøring.  
Da blir løsningen fort utstrakt bruk av stor buss, noe som byr på sine egne utfordringer:  
 
-Fra 1. til 4.klassetrinn kan man ihht gjeldende regler ikke la barna krysse veien for på- og avstigning 
langs hovedveien.  De må derfor hentes på «den siden de bor». Kombinert med et beskjedent antall 
fotgjengeroverganger medfører dette at taxi/buss først må plukke opp barn i den ene retningen, for 
deretter hente resten av barna på vei tilbake, noe som i noen tilfeller nesten kan doble 
kjørestrekningen for noen taxier og barn. 

-På grunn av veienes beskaffenhet og husstandenes beliggenhet vil et relativt høyt antall elever 
måtte få innvilget henting i eget tun på grunnlag av farlig skolevei. Dette øker kompleksiteten og drar 
ned kapasiteten. 

-Noen husstander ligger relativt lang unna hovedveien, og mye tid vil gå med på å samle opp, og 
frakte elever til skoler som ligger enda lenger unna enn nå. 

-Transportplanen er allerede i dag, med anslagsvis 30-40% av elevmassen, komplisert og omfattende 
nok. En nedleggelse av skoler vil legge ytterligere press på ressurser, sjåfører og trafikkbildet forøvrig 
om man velger å forflytte ytterligere 60-70% av elevmassen over lengre strekninger 2 ganger daglig.  
Vi frykter hastverk og stress skal dra opp tempoet slik at det går ut over sikkerheten. 
VI ønsker ikke mer trafikk, vi ønsker mer tid.  

 

Folkehelse:  
Det ligger en betydelig helsefordel i å kunne gå/sykle til skolen. Ved skolenedleggelser vil dette kunne 
føre til en drastisk endring i det daglige aktivitetsnivået til barna. Spesielt de som kommer til å bruke 
mest tid på venting på skoleskyss, samt har lengst reisetid, vil i også ha mindre tid på fritiden til fysisk 
aktivitet enn tidligere. De mest aktive barna i dag, vil i minst grad blir helsemessig berørt, men barna 
som ikke er aktive hjemme/på fritiden har svært godt av gå/sykle til skolen.  
Noen barn opplever å bli bilsyke i løpet av turen, noe som selvsagt er en belastning.  
Trygg trafikk sitt Hjertesone-prosjekt har som mål at 80% av barna skal kunne gå/sykle til skolen, og 
at foreldre skal la være å kjøre barna selv. Nedleggelse av lokale skoler er et skritt i feil retning. 



Forhold rundt trafikkmengde, gang og sykkelsti, fotgjengeroverganger og fartsgrenser spiller inn på 
barnas mulighet til å komme seg trygt til skolene. En stor andel av barna i nordre Ringsaker går til 
skolen i dag, og med videre utbygging/tilrettelegging ønsker vi å øke antallet ytterligere.  
I forhold til pandemi/smittevern som nå er aktuelt mener vi også at å kunne gå til skolen er en god 
løsning. 

 
Plage/Mobbe perspektivet: 
Vi har også eksempler på at skoleskyssen, spesielt på store busser, har vært en arena der 
plaging/mobbing har vært et problem. Man er ekstra utsatt på et slikt sted, muligens fordi de som 
utfører plaging og mobbing føler seg tryggere på at det er «uorgansiert tid» uten voksne til stede 
(«ikke på skolen/ikke hjemme»), akkurat som man kan oppleve om man går/sykler til skolen.  
På bussen har man imidlertid ikke mulighet til å «gå unna» eller gå på et annet tidspunkt enn dem 
man ikke føler seg trygg på. På bussen risikerer man å være låst i tid og rom med sine plagånder. 
Riktignok er en voksen til stede, men denne har nok med å følge med på veien, og kan heller ikke 
tillegges oppgaven å være «fredsmegler» utover å gripe inn ved åpenbar voldsbruk ol. 
Det finnes barn som av denne grunnen gruer seg til evt skoleskyss.  
Disse vil nå ikke bli hørt, fordi det ikke finnes rom for å fortelle enkeltpersoners historier, og disse 
ikke ønsker å stå frem i et folkemøte.  

 

En trøblete skolevei:  
Egne erfaringer samt en uformell spørrerunde i lokalmiljøet avslører store mørketall i forhold til 
ulykkesrapportering.  
Det er kun ulykker med personskader som er det pliktig å varsle politiet om. Disse blir loggført og blir 
til offisiell ulykkesstatistikk. Mindre uhell, der kun bergingsbil blir tilkalt (eller en forbipasserende/ 
lokal bonde med traktor hjelper til) blir ikke med i slik statistikk. Sjåfører på bergingsbiler har ingen 
rapporteringsplikt til myndighetene. 
En gang iblant blir media tipset om uhell, slik at det blir oppslag i media. Disse uhellene blir 
nødvendigvis ikke del av statistikk. 
Det man vet fra arbeid med risiko, er at med alle disse mindre uhellene stiger sannsynligheten for at 
en større ulykke skal skje, siden de mindre uhellene varsler om en uheldig trend. 
 
Vi mener at for eksempel FV 216/229 ser bedre ut i statistikkene enn hva den egentlig er. I løpet av 
en liten periode før jul 2020 hadde vi to busser i grøfta i Gaupen, èn buss i grøfta ved Arneberg, 2 
busser i grøfta i Åsbakken, og ytterligere èn på Ellefseterhøgda.  
En nylig avholdt fartskontroll utført ved Fagernes skole (25.03.21) ga 40 fartsbøter og 5 
førerkortbeslag.  
 

Klima: 
Vi har vanskelig for å se noen fordeler for klima og miljø hvis stadig flere må fraktes med bil og buss. 
Om de kunne gå/sykle til skolen med de helsemessige og miljømessige fordelene det medfører, er 
det med å skaper gode vaner og holdninger for fremtiden. 
Kan politikerne stå inne for klimaregnskapet i dette?  

 

Konklusjon:  
En fungerende transportplan på detaljnivå, som omfatter alle elever i ulike alderstrinn, aktuelle 



skoler, spredt bosetting, vær og føreforhold, ulike sikkerhetsaspekter og tidsfrister vil måtte lages i 
samarbeid med taxi/busselskapet som skal løse oppdraget. Dette er ikke gjort, da en stor del av 
inngangsverdiene ikke foreligger. Man vet derfor ikke omfanget av en slik transportplan tidsmessig, 
med tanke på avstander eller kostnader. Vi vet bare at det er barna som blir den tapende part.  
 
Å flytte barnas sosiale og pedagogiske tyngdepunkt vekk fra bostedet vil også øke presset på å delta 
på aktiviteter utenom skoletiden i nærheten av skolen. Mange opplever allerede nå at de må 
prioritere hardt rundt fritidsaktiviteter og omgang med venner for sine barn, og de bruker mye tid på 
kjøring der det er snakk om større avstander og/eller farlig vei. De som er bosatt nært skolene har 
kanskje ikke denne muligheten, og det er i mange tilfeller nettopp grunnen til at de er bosatt nært 
skolen.  
Etter hvert som barnefamilier ser seg nødt til å flytte nærmere de nye skolene vil bygdene, slik de er 
nå, utarmes. På den måten vil fraflytting bli selvforsterkende i nedbygging av den enkelte bygdens 
aktiviteter. 
Dette er en tidsmessig og økonomisk belasting som vil falle på foreldrene, og vil i stor grad påvirke 
eventuelle søskens muligheter til å realisere sine planer. Mer kjøring fører til mer unødvendig sløsing 
av tid og penger, samt unødvendig eksponering av barna i trafikken.  
Dette vil ramme de svakest stilte familiene: Dem med dårligst råd, kanskje uten bil, og minst 
ressurssterke foreldre vil bli sittende hjemme pga manglende muligheter for transport til 
fritidsaktiviteter de tidligere kunne gå/sykle til. Noe som igjen vil påvirke følelsen av mestring og  
folkehelsen til dem det gjelder.  

Foreldre er villige til å bosette seg med relativt lang vei til jobb, så lenge barna har skolen og sitt 
nettverk nært. Det har en stor verdi for både barna og skolemiljøet at de kan ha samme venner på 
skolen som på fritiden, noe som på ingen måte begrenser ungenes mulighet til å knytte bånd og 
omgås andre barn dersom de har tid, lyst og mulighet til dette. Med alderen vil barnas omgangskrets 
og mobilitet uansett bli større etter hvert som de skal over på ungdomsskole. Å gradvis utvide 
horisonten sin tror vi er en naturlig og bra utvikling. Men for å ha en trygg progresjon velger mange 
foreldre å utsette behovet for skoleskyss så lenge som mulig, nettopp ved å bosette seg nært en 
skole. Det er nødvendigvis ikke størrelsen på skolen, men nærheten til skolen som er viktig, så lenge 
skolene holder et så høyt nivå som det gjør i nordre Ringsaker.  

Om tilhengerne av skolesammenslåing hadde våget å være ærlige med seg selv, tror vi at også de 
ville valgt å bosette slik at de ikke trenger skoleskyss til barna sine.  

Hvor er barnas beste i dette, når alternativet for veldig mange av elevene i dag er å komme seg til og 
fra skolene sine på egne bein? Trygge omgivelser, frisk luft og god trim. 
Med mindre at å sitte på skoleskyss er et eget fag i den nye læreplanen er det svært lite ønskelig å 
bruke så mye verdifull tid på dette.  
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