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Nordre Ringsaker 

 

Høring og offentlig ettersyn 

Høringsuttalelse til rapporten Konsekvensutredning Skolestruktur Nordre Ringsaker fra pedagogene 

ved Lismarka skole.  

 

Barnas beste:  

 Pedagogene leser i WSP rapporten, side 89, at barnas beste skal legges vekt på i 

skolestruktursaker. Vi kan ikke se en god vurdering av dette i denne saken. 

Barnekonvensjonen går ved uenighet foran norsk lov, dette er tatt med i rapporten. 

Barnekonvensjonen forplikter kommunen til å legge vekt på barnas beste i saker om 

skolestruktur. Barnets synspunkter skal vektlegges. Hvorfor er svært lite av elevens 

synspunkter om det å gå på en liten skole kontra en stor skole utelatt fra rapporten? Flere 

elver skrev om erfaring av skolebytte. Hvorfor er ikke padletene fra elevmøtene 

offentliggjort? Hvorfor er det ikke vektlagt hvilke argumenter det er flest av?  

 

 Det står videre i rapporten at «vi skal anerkjenne, respektere og beskytte barns og unges 

verdighet og integritet». Da må man ta med seg elevens synspunkt i skolestruktursaken. Det 

står også at rapporten skal være barnevennlig, med det menes det at barna skal kunne lese 

den selv slik vi tolker rapporten. Dette vet vi er svært vanskelig for veldig mange i 

barneskolealder.  

 

 

Gode resultater:  

 Lismarka skole har resultater over landsgjennomsnitt og over kommunegjennomsnittet på 

nasjonale prøver. Dette er utelatt i rapporten, i stedet vektlegges det at større skoler ofte har 

bedre resultater. Dette stemmer ikke hos oss.  

 

 I juni hadde vi besøk av dansere som skulle gi elevene innføring i deres danser. Danserne 

kommenterte at det var et trygt og godt miljø på skolen vår, hvor alle kjenner alle. Disse 

danserne er innom mange skoler og ser mye.  

 

 

Elevbedrift.  

 Hvert år har elevene egen bedrift hvor de tjener inn i underkant av 20.000 kroner som de 

bruker til bla. reise på tur til eks. Teknisk museum i Oslo. Dette var spilt inn på pedagogmøte 

med WSP, utelatt i rapport. Mer informasjon om elevbedriften, hvor elevene blant annet har 

eget styre og jobber sammen på tvers av hele skolen kan fås ved henvendelse.  

 



Organsiering.  

 Lismarka skole er en aldersblandet skole med aldersblanding som pedagogisk prinsipp fordi 

elevene lærer av hverandre. Elevantall er ingen grunn. Dette betyr at det aldri er 3 stk. som 

går sammen i en fast gruppe, uavhengig av klassestørrelse.  

 Tidligere elever har fortalt at de har vært godt rustet til videre skolegang etter 7. år ved 

Lismarka skole. Elevene her er flinke til å presentere eget arbeid og vi har fått gode 

tilbakemeldinger fra ungdomsskolen angående våre elever.  

 Organiseringen vår gir oss i stand til å se og ivareta alle elevene fra 1. -7.trinn. Vi har en felles 

arbeidsmåte og metodikk for alle trinn. Vi tilrettelegger for den enkelte elev. Dette støttes 

det opp om i rapporten, s. 41, hvor det står at «Denne forskningen er særlig opptatt av den 

positive rollen de små bygdeskolene kan spille i bygdesamfunn samt muligheten elevene får 

til sosial læring gjennom bruk av aldersblandede grupper i fådelte skoler.  

 Vi viser til brev til høringen fra FAU med kostnadsfeil for bygget og feil med bygningsmassen.  

 Korte avstander i bygget er en fordel for oss da det er enkelt å utnytte forskjellige rom i 

forskjellige timer. 

 Ringsaker kommune har et svært godt fagmiljø. Lærere ved alle skoler, små som store kurses 

likt og jobber med de samme målene, med litt forskjellige metoder. Det er fint at elever i 

Ringsaker har et mangfold i skoletilbud per dags dato.  

 Ved ledig stilling hos oss opplever vi at vi har mange kompetente søkere å velge i.  

 

Uteområdet:  

 Lismarka skole bruker sitt unike uteområdet hele året i undervisning og friminutt. WSP har 

ikke sett hvor stort dette området er. Skogen, hvor elevene lager hytter, har 

terrengsykkelbane og god lek er ikke nevnt. Dette er WSP informert om i forkant av 

rapporten. De har ikke med våre nypreparerte skiløyper 10 meter fra utgangsdøra, eller 

akebakken som er lang og bred og har god plass til alle. Fotballbane, en bærekraftig 

gressbane, samt ballbinge, grusbane, ballvegg, smashball, flere klatrestativ, husker, gapahuk, 

eget steinbrudd for lek, asfaltplass til egnet ballspill og hoppestokker, basketballbane, 

skøytebane er heller ikke nevnt. Vi lurer på hvorfor. Alle elevene på hele skolen leker 

sammen i friminuttene, uavhengig av alder og vi vet de er veldig fornøyde med uteområde 

sitt.  

 

IKT 

 I møtet med IKT (s.55) har det kommet frem at det er ugunstig med en IKT-kontakt per skole. 

Hvorfor har da kommunen denne ordningen med en kontakt? Vi har fordelt ansvaret med en 

hoved-IKT-kontakt og to i tillegg som hjelper til der det trengs. Slik får vi også enklere spredd 

fagkompetansen innen IKT utover til alle lærere og alle elever. Alle lærere i kommunen har til 

eksempel deltatt på Ipad-opplæring da dette var nytt. Pedagogene på Lismarka skole har god 

digital kompetanse og tilegner seg stadig mer. Vi ser at elevene har en god progresjon og 

helhetlig opplæring i fra 1-7. trinn og de blir dyktig og inspirerte.  

 

 

 



PPT og skolehelsetjeneste:  

 Vi har fått gode tilbakemeldinger i årsevalueringsmøter med PPT. Vi har et godt samarbeid 

med skolehelsetjenesten og kjenner oss ikke igjen i det som står beskrevet på side 56 i 

rapporten.  Det er heller ikke tatt med hvilke skoler dette gjelder, og rapporten omfavner 

mange skoler.  

 PPT har fortalt oss at vi ser elevene godt, derfor meldes de som har behov, tidlig opp.  

 

Kunnskapsløftet 2020:  

 Små skoler kan bedre tilpasse seg den nye læreplanen. Hele skolen jobber mye sammen, og 

vi har kort vei til forskjellige bedrifter og produksjon i Lismarka. Vi kunne ha vist til mange 

mål i denne planen som vi alt arbeider godt med, dette kan fås på forespørsel. Hele skolen 

har bla. elevbedrift, elevbedriftstur, skidag, matpakkedag og samedag sammen. Vi har også 

årlig sommeravslutningsforestilling hvor hele skolen deltar og alle foresatte og familie er 

invitert til å se. Dette støttes det opp om i rapporten fra WSP på side 41: «Det finnes noe 

forskningsmessig belegg for å si at små bygdeskoler gir noe bedre muligheter for godt 

samspill mellom skole og lokalsamfunn og for å integrere lokalsamfunnet i skolen 

læringsaktiviteter.  

 

Vi kunne helt klart ha skrevet mye lengre og tatt med mange eksempler fra vårt virke ved Lismarka 

skole, samtidig ønsker vi et dokument som ikke er alt for langt. Ta derfor gjerne kontakt med oss om 

dere lurer på noe på vår skole eller om det er noe dere vil vite mer om.  

 

Mvh. 

Klubben ved Lismarka skole: 

Tor Erik Haugsjordet, Bent Erik Bråten Røed, Åse Varli Øverbø, Ann-Tove Berg-Ruud, Ragnhild 

Maurud, Thea Vestre og Sigfrid Lohnbakken.  

 

 


