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HVA ER DETTE ? 
 
 
Denne enkle presentasjonen rommer et utvalg verdier vi besitter i Nordre Ringsaker, som alle 
underbygger våre - nordrefolkets - argumenter for en kommunal satsing på distriktet.  
Nå med skolene i fokus - men også for samtidig og framtidig vekst og utvikling. 
 
Med våre ressurser har vi ikke maktet å dekke alle ressursområder som vil ha betydning for bo- og 
levetrivsel, arbeidsforhold, kommunikasjon m.m., men disse sidene bør være en tankevekker i det 
videre arbeidet med skolespørsmålet. 
 
Undertegnede signerer på vegne av et uformelt arbeidsforum kalt "Nordre Ringsaker Samvirkelag", 
med representanter for alle skolekretser fra Næroset og nordover involvert. Mitt navn er derfor ikke 
viktigere enn noen andres, men slik får mottaker et navn å "henge hatten" på ved eventuelle konkrete 
tilbakemeldinger. 
 

HC Medlien 
90146444 / hc@u8.no 
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BOLIGFELT & TOMTEOMRÅDER  
 
MERK disse BEMERKELSESVERDIGE fakta. Spesielt satsingsplanene hos Ringsaker Almenning. Nordre 
er et område for nær framtid. Enhver fatter betydningen av skolenes rolle i slike bosettingsplaner. 
 
Mesnali 
** Ringsaker Almenning har et ferdig regulert område for 16 eneboligtomter 
** Ringsaker Almenning disponerer områder og planlegger for full utbygging av infrastruktur etc.  
 for 50-80 boenheter ovenfor Montebello (inkl. i gml. reg. plan men klar for revitalisering nå) - 
 "Mesnalias Holmenkollåsen" er et prioritert område for utbygger. 
Lismarka 
** Brøttum Almenning og Ringsaker kommune disponerer område for ca. 40 eneboligtomter,  
 noen allerede tilgjengelige. Videre utbygging krever opparbeidelse av infrastruktur. 
Åsmarka 
** Regulert område B71 B72 for tils. 15 ene/tomannsboliger. Forutsetter noe tilrettelegging av  
 infrastruktur. 
** Ringsaker Almenning planlegger prioritert oppstart for regulering av betydelig område i  
 høyden rett overfor Åsen skole, inkl. i kommunens arealdel. "Åsmarkas Holmenkollåsen" vil  
 starte reg.planen 2021 med ferdigstillelse 2022 - min. 50 eneboligtomter.  
 
 NB!  Ringsaker Almenning besitter solid kompetanse, gjennomføringskraft, vilje og nødvendig  
          økonomi for å realisere de her nevnte tomtereservene i Nordre Ringsaker. Bestyrer Mathias  

          Neraasen bekrefter denne satsingen til "Samvirkelaget" i Nordre. 
Næroset 
** Næroset sentrum 1: Nærværsverden, 
privat opparbeidet boligfelt v/ Byggmester Jon 
Kåshagen, midt i sentrum, regulert for 70 
boenheter, 5 ferdigbygd hvorav 4 solgt pr. d.d. 
Unge familier vegrer pga skoleusikkerhet.   
NB! Her er satset ca 15 mill. av privat kapital, 
på tross av liten oppbacking fra lokale 
myndigheter. NB! Feltet er i RK's oversikt 
oppført under MOELV (!!).  
* Næroset sentrum 3, godkjent 
reguleringsplan for bolig og næring mellom 
Næra og Nærosvegen (Even Haukåssveen).  
Ca 50 boenheter + næringslokaler. Islagt inntil 
videre p.g.a. usikre framtidsutsikter for 
tilflytting av unge og initiativrike krefter. 
MERK: Nåværende planavd. har vært positive til utviklingen i Næroset og ønsker tettstedsutvikling velkommen. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Slik ser framtidsbildet ut for Næroset, der 
all satsing de siste år har vært basert på 
private ressurser. Alt innenfor radius 200 
m. Skolen og barnehage helt sentralt.  



NÆRINGSDRIVENDE I NORDRE 
 
Vi har ikke fått samlet full oversikt, det trolig flere navn som mangler. Næroset er nok bortimot 
komplett, Mesnali har selv vært i dialog med WSP og deres liste med bedrifter er derfor ikke medtatt 
her. Åsmarka og Lismarka har primært enkeltmannsforetak, foruten landbruksnæring (som er 
presentert i egen gruppe med samleoversikt for hele Nordre).  
Det er kun Næroset og Mesnali som har en større konsentrasjon av næringsdrivende innen handel og 
industri.  
 
 Enkeltmannsforetak myldrer det av langs hele Gullåra, men er ikke listet opp her. Det er en 
altfor krevende jobb å spesifisere fra Foretaksregisteret i Brønnøysund hvilken bransje/virksomhet de 
enkelte utøver representerer.  
 
NÆROSET  
* Buvika industriområde:  
 Ringsaker Alm., RingAlmTre,  
 Byggmakker, JaTak (60)   
* Kiwi Næroset (40) 
* O.L. Engen mek. verksted (25) 
* Hedmark Bilsenter(20) 
* Moelv mekaniske (12) 
* Ecura bo og habilitering (22) 
* Fagernes barnehage (12) 
* Fagernes skole (16) 
* Hulleberg Maskin (7) 
* KF Trafikk (6) 
* Byggmester Kåshagen (10) 
* Regnskapskontor (3) 
>> SUM:  230-235   ++ en rekke enkeltmannsforetak  
 
 
MESNALI NÆRINGSFORUM 
Nyetablert 2021 - ref. egen dialog med WSP  
 
SJUSJØEN 
Så og si all næringsvirksomhet her - som jo er formidabel - er knyttet til hytter og turisme. Noen med 
forretningsadresse Sjusjøen, enda flere lokalisert sørover Gullåra ned til Moelv m.m. Disse er heller 
ikke listet opp her, selv om flere vil sortere under Mesnali skole.  
 
Direkte årsak til ikke-komplett opplisting av næringslivet i Nordre er rett og slett for lav kapasitet / 
innsats i "Samvirkelaget". Vi beklager dette, men antar også WSP og Ringsaker kommune besitter 
egen oversikt over denne kjente og verdifulle lokalressursen på annet hold.    

 
 
 



LANDBRUKET i bygdene i nordre Ringsaker          
Næroset, Åsmarka, Lismarka og Mesnali  

(våre nære kolleger i Brøttum, Ring og nordre deler av Moelv er ikke med her men tilhører samme gode 
miljet)  

https://kommunekart.com/klient/hedmarkenkart/hedmarkenkart? urlid=01033fcc475c42499939e63e95b2f5e3    

Landbruk (skogbruk og jordbruk) er territorielle næringer og aktiviteter. (Territoriell vil si knyttet 
uløselig til et land- eller vannområde)  

Tradisjonelt jordbruk 
30 bruk driver med sau hvilket er produksjon av kjøtt, ull og landskapspleie. Sau er ute på beite nesten 
halve året. 
10 bruk har mjølkeproduksjon. Som ellers i landet har dette gått kraftig ned de siste tiåra. 
Mjølkeproduksjon er en bærebjelke i norsk landbruk. 
15 bruk driver med ammeku - produserer kjøtt på beite 
9 bruk driver med gris - grisen har nesten 100% norsk fôr, utnytter korn som ikke blir matkorn 
9 bruk har verpehøner . Grunnet fugleinfluensa, er det nå ikke lov å slippe hønene ut- de fleste av 
disse har tidligere gjort dette. 
4 produsenter har honningbier 
1 bruk driver markedshage med grønnsaker. 
I tillegg finnes kaniner, vaktler, lamaer, alpakka og geitekillinger  

Det har over år vært store endringer i landbruket både i nordre Ringsaker og i resten av landet. 
(Landbruket er ei næring som er svært avhengig av politisk styrte rammer). Mange bruk er ute av drift, 
noen steder også jord brakklagt. Det er med andre ord potensiale for mer jordbruk, ikke mindre. Her 
er ikke store muligheter for matkorn, men noe korn. Det kan dyrkes både grønnsaker, frukt og bær. 
Det er beitearealer som ikke nyttes - og god beitebruk gir samme klimagevinst som god skogskjøtsel -
mer CO2-binding.  

Landbruk i nordre Ringsaker gir årsverk, produksjon av mat og andre produkter. Mange av bruka er 
boplass for flere generasjoner, opptil fire. Landbruket er familiebasert, ringvirkningene av landbruket i 
bygdene er positivt også for de andre i bygda som ikke sjøl driver direkte med dyr, jord eller skog.  

For rekruttering til landbruket, er det nødvendig flere vil bruke sitt engasjement på bygdene. Barna må 
ha barnehager, skoler og lekekamerater.  

Skogen i nordre Ringsaker er en ressurs med svært gode kvaliteter 
* den ligger ikke for høgt (fjellet) 
* den ligger ikke for lågt (ved Mjøsa) 
- men midt imellom hvor det er passelige vekstforhold. Der er gran og furu mer robust og får bedre 
kvalitet fordi trærne vokser passe fort. Det gir tettere årringer og sterker ved, trestammene er mer 
robuste. De tåler vind og snø bedre, vokser seg lengre og rettere. Dette er ettertraktet i markedet, men 
skogen trenger skjøtsel fra allmenningene og skogeiere som bor i og forvalter området.  

Skog er viktig for binding av CO2, god skjøtsel gir høyere binding. Skog er en viktig del av 
klimaløsningen.  

 

 

 



Tilleggsnæringer  

"Inn på tunet" / turisme - 3 bruk  

Andre territorielle næringer og aktiviteter: 
Hest - næring: Åsli ridesenter, Mesna Islandshest, Anne Mykland, Stina Aaseth  

Næring/fritid: 8 øvrige bruk  

Hund - kategoriseres neppe som landbruk bortsett fra gjeterhund, som flere har. Er likevel for noen å 
betrakte som territoriell i den grad hund brukes til jakt eller trekkhund. De som driver med trekkhund 
som næring, trenger arealer. (Nordre Ringsaker kan skilte med verdens-mestre i både agility og 
hundekjøring)  

Jakt og fiske - store verdier i nordre Ringsaker. Flere fiskevatn har alltid vært en del av 
næringsgrunnlaget: Næra, Sør-Mesna, Nord-Mesna, flere fjellvatn  

Potensiale               Flere aktive 
bruk, flere aktive jordbrukere - både heltid og deltid. 
Bosetting og drift på småbruk, gard og eiendom med hage og uthus. Muligheter for mer beiting, mer 
nydyrking, flere grønne næringer. 
Utvikle jakt, fiske, energiproduksjon, småkraftverk, turisme, skogsbær, sopp, ved, skigard, håndverk, 
ungdomsbedrifter, barn og dyr, kultur, tur, natur, kjøkkenhager, markedshager, skolehager, matauk, 
mjølkerampehistorier og mye mer.  

Historisk                  
Dokumentasjon: 
1) Brøttumsbøkene 
2) Ringsaker, Brøttum og Veldre historielags årbøker 
3) Ringsakerboka I-IV 
4) Diverse jubileumsbøker for Ringsaker Bondelag, Åsmarka Bonde- og Småbrukarlag         5) Ringsaker Blad 
6) Ringsaker og Nes Kraftanleggs historiske skrifter 
7) Bøker om Pihl, Ringsaker Almenning og Brøttum Almenning 
8) Bøker om skolekretsene  

 
Nordre Ringsaker, 26. mars 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Møteplasser langs Gullåra 
 

Skoler  • Mesnali skole (1) 

• Lismarka skole (2) 

• Åsen skole (3) 

• Fagernes skole (4) 

• Fossen skole (5) 
 

Barnehager 
 
 

 

• Mesnali bhg (6) 

• Lismarka bhg (7) 

• Åsen bhg (8) 

• Kjeldbakken  familiebarnehage (9) 

• Fagernes bhg (10) 

• Fossen bhg (11) 

• Borgen bhg (12) 
 

Forsamlingslokaler • Fjellnær (13) 

• Hagatun (14) 

• Åsheim (15) 

• Nærvang (16) 
 

Friluftsliv/idrett • Skistadion med skiløypenett, Sjusjøen (17) 

• Trivselsplassen, lekeplass, Sjusjøen (18) 

• Natrudstilen alpinsenter, Sjusjøen (19) 

• Skiløyper, Mesnali (20) 

• Badeplass, Nord-Mesna (21) 

• Badeplass, Sør-Mesna (22) 

• Paviljongen ved Nord Mesna (23) 

• Kvilestellet, utendørs møteplass, Mesnali (24) 

• Utsikten, turpunkt, Mesnali (25) 

• Olestad akebakke, Mesnali (26) 

• Bådshaugtjern (27) 

• Sykkelløypa ved Lismarka skole (28) 

• Skøytebana ved Lismarka skole (29) 

• Skiløyper, Lismarka (30) 

• Skogliveien lekeplass, Lismarka (31) 

• Granliveien lekeplass, Lismarka (32) 

• Lismarka barnehages gapahuk (33) 

• Møteplassen, park med paviljong, Lismarka (34) 

• Lismarka Skytterlag (35) 

• Gapahuken på Sørengsjordet, Lismarka (36) 

• Skiløyper, Åsmarka (37) 

• Nordsveen, turrasteplass med bålpanne, Åsmarka (38) 

• Skøytebana ved Åsen skole (39) 

• Åsmarka fotballbane (40) 

• Åsmarka barnehages gapahuk (41) 

• 4H-gapahuken, Åsmarka (42) 

• Eventyrskogen Stubberud Gård, skulpturpark, Åsmarka (43) 

• Steinshølet, badeplass (44) 

• Dambua, turkoie (45) 



• Vardåsbua, turkoie (46) 

• Langtjernbua, turkoie (47) 

• Amblisberget, skianlegg (48) 

• Fagernes barnehages gapahuk (49) 

• Fagernes skoles gapahuk (50) 

• Skiløyper, Næroset (51) 

• Båthavna, Næroset (52) 

• Trollparken, Næroset (53) 

• Kanalparken, park med blant annet paviljong, Næroset (54) 

• Brufoss fotballbane (55) 

• Kolosvea, lekepark, Næroset (56) 

• Skøytebana ved Fossen skole (57) 

Annet • Hai på Graaten, restaurant, Sjusjøen (58) 

• Kafèen på Brannhytta, Sjusjøen (59) 

• Midtfjellkoia, serveringssted, Sjusjøen (60) 

• Sjusjøen fjellkirke (61) 

• Sjusjøtunet Hytter og Caravansenter (62) 

• Mesna Islandshest senter (63) 

• Camp Sjusjøen, campingplass, Mesnali (64) 

• Topp til tå, velværesenter, Mesnali (65) 

• Sysleriet, Sy- og strikkekafe, Mesnali (66) 

• Joker Mesnali  (67) 

• Mesnali kirke (68) 

• Rømåssetra, kafe, Lismarka  (69) 

• Lismarka Rockschool (70) 

• Bøverlund Motorcrossbane, Åsmarka (71) 

• Åsmarka parsellhage (72) 

• Åsli ridesenter, Åsmarka (73) 

• Åsmarka kirke (74) 

• Åsmarka blandede, agilitybane (75) 

• Kiwi Næroset (76) 

• Askelabben, Hundesenter, Næroset (77) 

• Kennel Mjòhundr, Næroset (78) 

• NAF øvingsbane, Næroset (79) 

• Medlien gård og forundring, Næroset (80) 

 
 

 

 
 
Hva skjer med møteplassene våre om skolene blir borte? 
En skole er ikke bare en skole. Den er en samlingsplass og møteplass for hele bygda. Skolene er der vi 
feirer 17. mai, der barneidretten holder hus, der julearrangementer arrangeres, der turngruppa har 
sin plass. Flere dager i uka. Også der hvor barna møtes på fritida. Sparke fotball i ballbingen, gå på 
skøyter på den islagte fotballbana, ake gang på gang i den fine akebakken eller sykle i sykkelløypa bak 
skolen. Skolen og skolens gymsal er møteplass for voksne også. Den blir brukt til både ballspill og 
trening for bygdas voksne befolkning. Altså veldig viktig både som sosialt samlingspunkt og f.eks. 
«treningsarena».  



Alle skolene våre er i umiddelbar nærhet til barnehagene i bygda. Tenk så trygt og fint, både for store 
og små. Barna kjenner hverandre og tar vare på hverandre. De snakker om «skolen min», på andre 
sida av gjerdet, lenge før de er skolestartere. Hva skjer med barnehagene våre og det gode 
samarbeidet om skolene blir borte? 
Hva vil videre skje med idrettslag og foreninger i bygda? Uten skolen, «forsvinner» barna. Barna 
ønsker jo å holde på med fritidsaktiviteter sammen med vennene sine. Disse aktivitetene er, naturlig 
nok, tilknyttet skolen. Hvor mange fotballspillere blir igjen på laget i bygda? Hvor mange skiløpere vil 
bli med den lokale klubben på trening? Hvor skal turnerne gjøre av seg? Hallene i «byene» er 
fullbooka allerede. Det er ikke plass til flere lag. Tenk hvor god plass og hvor mange fine muligheter 
det er for aktiviteter på bygda! Det bør kunne legges til rette for at alle kan føle det å være en av 
mange, men også å kunne være seg selv. 
Hva skjer med idrettsanleggene da barna «blir borte»? Dugnaden og samholdet forsvinner. Anleggene 
forfaller. Det er ikke lenger ildsjeler igjen til å steke vafler, vaske klubbhuset, klippe gresset, vanne 
skøyteisen, pumpe baller, kjøre opp skiløype. 
Nordre Ringsaker har flere flotte og godt vedlikeholdte forsamlingslokaler. Dette er en plass der folket 
i bygda kan bruke for å markere de store dagene i livet, som dåp, konfirmasjon og jubileer. Og blir 
også brukt til arrangementer som julemarked, basar, skoleavslutninger, fester, konserter med mer – 
arrangementer som samler bygda. Disse vil i første omgang ikke bli så direkte berørt av 
skolenedleggelse. Men om en bygd blir uten skole vil denne tappe bygda for tilhørighet og samhold på 
sikt.  Skole og barnehage er arenaer der folk blir kjent – både store og små. Forsamlingslokalene er 
avhengige av stor grad av dugnadsånd og vilje til å holde hjula der i gang. Og for å få til dette trengs 
det folk som er engasjerte og med sterk tilhørighet til bygda si, noe vi har i dag. 
Uten skolene forsvinner mange av møteplassene, samlingsstedene. Knutepunktene i bygda. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

SAMLEDE KUNST- & KULTURAKTØRER I NORDRE RINGSAKER pr. vinteren 2021 

LAG og FORENINGER 

>>> Se vedlegg pdf -  spes. omtale enkelte lag Lismarka 



Ski Lucas Chanavat (Lismarka /det franske 
skilandslaget, VM 2021), Team Sjusjøen 
også med senior, Julie Jeistad-NTG 
(Lismarka), Team ParketPartner  Lismarka 
skilag, Åsmarka idrettslag, Næroset IL, Ola 
Vigen Hattestad (trener for Johaug og Co, 
Mesnali), Svein Ivar Moen ( Madshus, 
Åsmarka), Åsmarkrennet, tradisjonelt 
skirenn for innlandet.  
 
Landslaget trener på Sjusjøen, mange 
skiløpere er der store deler av året, og også 
andre lands landslag trener mye her. De 
trener samtidig rulleski i Lismarka, Mesnali 
på sommerstid. 

Skilagene har lysløyperenn en 
gang i uka og kjører opp mange 
mil med skiløyper til beboere i 
bygdene og skaper glede, gir 
grunnlag for god folkehelse og 
godt samhold. 
Det er viktig for folkehelsa å ha 
kort vei ut fra skolen. Her er det 
snøsikre områder med flotte 
muligheter og forhold.  
Nye muligheter: Stort bosettings- 
og skolepotensiale for familier 
som trener mye/er utøvere slik at 
også barna kan bo hele året i 
Sjusjøen-området. Mange jobber 
i dag på hjemmekontor på hytta 
på Sjusjøen, noen ville helt sikkert 
bodd nede i bygdene om de 
visste om mulighetene. Dette kan 
markedsføres!! 

Skiskyting Vi er en attraksjon! :)  Anlegg på Sjusjøen / 
Natrudstilen har tiltrukket seg bla tysk TV-
team som filmet elever ved Mesnali skole i 
skigym, da de undret seg over at nordmenn 
er så tidlig gode på ski.   

Mange muligheter, som ski over.  

Hundekjøring, 
nordisk stil, sprint, 
barmark og snø + 
annet HUND 

Karoline Øksenvad Konradi (Lismarka, VM, 
EM og NM), Svein Ivar Moen (Åsmarka, VM, 
EM, NM) Elise Schøitz (Åsmarka, VM, Em og 
NM). Mona Arnegård (Åsmarka,NM), Sigfrid 
Lohnbakken (Lismarka, NM).  Mesna 
trekkhundklubb v/ Siri Chr. Fredriksen * 
Team Mjóhundr v/ Andre Lund (Næroset) * 
Åsmarka Blandede Agility v/ Jeantte Håland 

Disse bor her pga. mulighetene 
bygdene gir for helårs trening av 
hund på høyt nivå. Med skole-
bortfall reduseres mulighet for 
enda flere. 

Ridning, dressur / 
sprangriding  
konkurranser 

Anne Mykland med stalljenter (Vollgården 
Ponnistall i Lismarka) 
Mesna Islandshesttsenter, her inngår også 
Birkebeinerspelet, med stort publikum.   

Gode eksempler på aktiviteter 
som helt klart øker tiltreknings-
kraften for nye bosettere - og 
dermed flere elever > hvis 
kommunen satser på det!   

Fotball Åsmarka idrettslag som i 2020 hadde 11 
lag, også herrelag og damelag. Idrettslaget 
har fotballspillere fra hele Nordre 
Ringsaker.  
Næroset IL har et 12-års lag + rekrutterer 
yngre til Moelven IL.  

Ved bortfall av skolene Åsen/ 
Fagernes, Lismarka er det opplagt 
at fotballag må kapitulere. Det er 
IKKE opplagt at de samme 
fortsetter i Moelven, en mye mer 
krevende logistikk for kjøring, tid 
og mas.  
Fotballagene i ÅIL vil forsvinne, 
det blir færre lag i seriene i 
Innlandet og færre fotballspillere 
pga. avstand.  

Turn Turngruppa i Næroset IL er legendarisk, 
rundt 50 unger og ungdom, fra bygder i alle 

En "hjørnesteinsklubb" i  Nordre,  
svært viktig for botrivsel og 

              IDRETT                  LAG, AKTØRER og ANLEGG             AKTIVITET og SKOLEKONSEKVENS 



himmelretninger - i gymsalen på skolen. 
Gymlek for de minste med lange 
ventelister. 

helse. Skolebortfall for Å og F: 
klapper sammen. I Moelv er det 
fullt nå.  

Hopp  Nytt unikt anlegg i Amliberget ved 
Næroset, 3 bakker frå småtasser og 
oppover, akebakke i tillegg 

Her rekrutteres det mange unge i 
skrivende stund, mange fra 
Moelv, ikke så sårbart mht skole 

Slalom Sjusjøen Skisenter Natrudstilen. Mange unge i bygdene benytter 
seg av dette tilbudet. Blir 
innimellom lagt inn i aktivitet/ 
undervisning i skolen.  

Aking Akebakker finnes det utrolig mange av i 
Nordre Ringsaker, mange er kjørt opp av 
skilag og foreninger.  

Nok et eksempel på viktig frilufts-
aktivitet som vil bli truet der det 
ikke henger sammen med skolen  

Skyting Lismarken skytterlag, mange medlemmer 
på høyt nivå. Åsheim Skytterlag. Bøverlund 
Jaktskytebane. Lismarka Pistolklubb 

 

Motorsport Bøverlund motocrossbane, Åsmarka/ 
Næroset,  for Mjøs-Cross  

Kjørere fra et stort distrikt, ikke 
spesielt sårbar mht småskolene. 

Terrengløp Lismarka Trial Virtuelt løp, stedsplassert mai 
2021.  

Sykkel Thomas Simensen (Lismarka, virtuelle løp) Sykkelbaner på Sjusjøen/ 
Natrudstilen, tilrettelagte 
sykkelstier i fjellet, sykkelbane i 
Lismarka. 

Barneidrett Barneidrett i Lismarka året rundt (gymsalen 
Lismarka skole). Åsmarka IL (Skitrening i 
gymsal og utendørs når snøen kommer) - se 
også Turngruppa i Næroset (gymlek for 
små) 

Hva skjer med dette kortreist 
tilbudet om skolene forsvinner? 
Flerbrukshallen på Brøttum er 
liten i forhold til antall barn som 
er på tilsvarende der, også svært 
opptatt. I Moelv er mye utleid.  

Kano/kajakk  Næra, Mesna. Roere fra Norske studenters 
roklubb valgte Næra som treningsplass 
sommeren 2020. 

 

Orientering Sjusjøen/Ringsakerfjellet.  
Ballbinger Lismarka, Åsmarka, Næroset. Vedlikeholdes og driftes av 

idrettslagene og foreldre som 
igjen er der pga. av skolene.  

Fotballbaner Lismarka, gress og grusbane. Mesnali, grus, 
Åsmarka, gress, Næroset/Brufoss, gress, 
Ring idrettsplass, gress. 

Vedlikeholdes og driftes av 
idrettslagene og foreldre som 
igjen er der pga. av skolene. 

Skøytebaner Lismarka, Åsmarka Driftes av FAU og idrettslag, vil 
forsvinne om skolene blir borte.  

Lysløyper Sjusjøen, Mesnali, Lismarka, Åsmarka, 
Næroset / Amblisberget, Fossen, Ring. 

Driftes av idrettslagene i 
bygdene, trenger skolene for 
fortsatt drift.  

Skileikområde Lismarka ++ Kjøres opp av skilaget, som igjen 
er avhengig av skolen.  

Tilrettelagte stier 
til sykling og løping 

Overalt i sammenhengende nettverk fra 
Moelv til Sjusjøen - ref. "SkogsGullåra" 
(terrengsykkelbane for barn), Åsmarka  

 

Skyteanlegg Lismarken skyteanlegg, Bøverlund 
jaktskytebane, Åsheim skytebane 

 



Sandvolleyballbane Kanaløya i Næroset  

 
I tillegg har vi Natrudstilhallen som bla. ÅIL bruker til vintertrening, og i Lillehammer som er vår sentrale by i 
Nordre Ringsaker har man flere haller og muligheter, bla. Klatring og ishockey og mye mer som folk i Nordre 
Ringsaker benytter seg av.  
GENERELT OM SKOLENES BETYDNING FOR IDRETT 
Alle skoler benytter idrettslagenes klubbhus/anlegg ved ulike anledninger  - og vice versa; gymsalene er 
avgjørende for klubbene i flere tilfeller. NB! Se flere konkrete eksempler for én av skolene; Lismarka, i eget 
dokument.    
I Stortingsmelding 39 (2000/2001) står det at dette er viktig der folk bor:  
Viktige tiltak:  

• Grøntarealer 

• Gode sykkelstier 

• Sikre allmenn tilgang til strandsoner 

• Legge til rette for lavterkseltilbud 

 

I Lismarka: Kloppede stier tilrettelagt av skilaget for allmennheten. Strandsone ved Bådshaugtjernet, 
sykkelbane på skolen, mange stier og veier og sykle på, lavterskeltilbud via skilaget.  
Hva har kommunen (ikke) gjort på dette området i sine bygder? Svar: Svært lite. Ref kommunens satsinger i 
byene Moelv og Brumunddal. Det er langt å kjøre til Brumunddal for de fleste, minst 30 minutter, samtidig feil 
retning både når det gjelder jobb og handling for de fleste. Men tilbudene er der likevel, på grunn av at folkene 
som bor her gjør det mulig :)  Mister vi skolene er det udiskutabelt at flere pilarer under dugnadsarbeid, 
miljøer og møteplasser hvor også voksne treffes, faller bort.  
Vi ønsker tilrettelegging og muligheter her vi bor, noe vi har i dag, så lenge vi har skoler i bygdene.  
 
 

Nordre, 22. februar 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS!  De neste sidene omfatter et separat konkret initiativ om en egen, ny modell for skolene i 
Nordre Ringsaker. Legges inn her fordi det underbygger den sentrale verdien en skole - ja, et 
OPPVEKSTSENTER - er og kan være for bygdene.   
 
 

 

KUNSTNERE 



Hva om vi fikk
Fagernes oppvekstsenter

Åsen oppvekstsenter
Lismarka oppvekstsenter
Messenlia oppvekstsenter

Et innlegg til skolestrukturutredningen
i nordre Ringsaker 2021

Randi Sætherstuen, Brite Kandal, Sigfrid Lohnbakken.

Hoveddokument og 4 vedlegg følger:



Særpreg ved bygdene i Nordre Ringsaker 
Næroset, Åsmarka, Lismarka og Mesnali er alle selvstendige bygdesamfunn der befolkningen har sterk 
tilknytning til sin bygd. Samtidig samarbeider de på tvers. Disse bygdene har i dag både skole og 
barnehage i sin bygd. Alle skolene har i dag felles ledelse. For barnehagene er det mer variert. 
Hva kan en oppnå ved å organisere skolen, barnehagen og SFO i en enhet i hver bygd, 
oppvekstsenter?     Et oppvekstsenter defineres som barnehage, SFO og skole på ett sted og med 
felles ledelse. 

Vi kan oppnå en rekke fordeler: 
For barna: 

• Nærhet og trygghet.  

• Felles oppvekstmiljø barnehage-hjem-skole. 

• Enkel overgang barnehage-skole. 

• Samme enhet - utvikle tette relasjoner gjennom læring på tvers av alder.  

• Identitetstilknytning til bygda. 

o Se framtidsmuligheter. 

• Nærmiljøet som leke- og læringsressurs.  

• De fleste barna får gang-avstand til sin skole. 

 

For foreldre: 

• Nærhet både til skole, barnehage og SFO på samme sted. 

• Tidsbesparende for kjøring. 

• Tett samarbeid hjem-oppvekstsenter. 

•  Forutsigbarhet og god kjennskap til personale. 

•  Forholde seg til en enhet fram til ungdomsskolen.  

 
For pedagogisk personale: 

• God ressursutnytting – gir muligheter for større stillinger.  

• Barneveiledere/førskolelærere kan veksle mellom å være i barnehage, SFO og skole. 

• Fleksibilitet i forhold til tilpassa opplæring og tilpassa tilrettelegging både i barnehage og skole. 

• Gir rom for godt samspill gjennom læring og leik for både skole og barnehage 

• Samme enhet - bygge tette relasjoner gjennom læring på tvers av alder.  

• Gi barna i bygda trygge og gode læringsvilkår i sitt nærmiljø. 

• Utnytte samspill mellom nærmiljø og oppvekstsenter som læringsressurs. 

 

For ledelse: 

• Får ett fysisk arbeidssted.   

• Slipper å bruke verdifull tid til pendling mellom ulike steder. 

• Mer tilstedeværelse for personalet og barna. 

• Kontorfullmektig får mer tilstedeværelse. 

 

 



For bygdesamfunnet: 

• Attraktivitet i forhold til å tiltrekke seg unge familier. 

• Et aktivt oppvekstsenter trekker nærmiljøet inn i hverdagen sin for å utvide handlingsrommet. 

Lek- og læringsarenaen får et fellesskap med bygdesamfunnets aktiviteter og funksjoner. 

Dette fører til et levende bygdesamfunn. 

• Bygdefunksjoner som kafe og bibliotek og andre møtepunkter kan legges til oppvekstsenteret. 

Kobling til bygdeutvikling. 

For kommunen: 

• Videreutvikle hele kommunen.  

• Trekke nye innbyggere til bygdene. 

• Økte skatteinntekter. 

• Miljømessig gevinst gjennom mindre forurensning fra transport. 

• Mindre skyssutgifter. 

• Skole- og barnehagetilbudet i nærmiljøet blir mer robust.  Svingninger i alder i barn i 

lokalsamfunnet får et større spenn. 

Organisering av oppvekstsenter. 
Det finns flere måter å organisere oppvekstsenter på, men den mest ressursbesparende er at alt 
personalet er tilsatt i samme enhet. Den som er leder for enheten blir enten faglig leder for skole eller 
barnehage alt etter hva slags kompetanse vedkommende har. Den andre avdelingen må ha en faglig 
leder, med relevant kompetanse og som også har andre oppgaver i enheten. 
I en rapport fra Nordlandsforskning (2003) har forskerne også studert oppvekstsenter, og 
konklusjonene deres er entydige. Dette er en positiv modell for de små bygdene. Det viktigste 
argumentet er at den større enheten-med sammenslått barnehage, skole og SFO- tilfører de små 
miljøene en fleksibilitet de tidligere ikke hadde. Fleksibiliteten er knyttet både til disponering av 
penger, og bruk av materiell, utsyr og personale i det pedagogiske tilbudet. 
 
Oppvekstsenter i forhold til kunnskapsløftet 2020:  
Sitater med sidehenvisning etter er hentet fra Kunnskapsløftet 2020, overordnet del. 

• «Skolen skal bidra til at elevene utvikler naturglede, respekt for naturen og klima- og 

miljøbevissthet.» s.11.  Videre står det at forurensing er blant de største miljøtruslene våre i 

dag. Derav vil elevene selv reflektere over skolevei og hvordan man kommer seg til skolen i 

forhold til forurensing. Oppvekstsenter i hver bygd gir mindre utslipp i forbindelse med skyss. 

 

• «Skolen skal støtte og bidra til at elevenes sosiale læring og utvikling gjennom arbeid med 

fagene og i skolehverdagen ellers.» s. 13. Videre står det at elevenes selvbilde, identitet, 

meninger og holdninger blir til i samspill med andre. Det sosiale er lettere å få til i sin egen 

bygd, der hvor eleven bor, i forhold til om elevgruppen bor langt fra hverandre og hele tiden 

vil være avhengig av skyss.  

 

• «Føler elevene seg utrygge, kan det hemme læring. Trygge læringsmiljøer utvikles og 
opprettholdes av tydelige og omsorgsfulle voksne, i samarbeid med elevene.» s. 17 og 18. I et 
oppvekstsenter vil det være kort vei mellom barnehage og skole, det er en mulighet for at 
førskolepedagogene kan følge barna inn i første trinn, og det vil være en trygg og god 



overgang fra barnehage til skole. I tillegg vil det å ha skole i sin hjembygd utgjøre stor trygghet 
for de aller fleste barn og foreldre.  

 

• «Lokalmiljøets og samfunnets engasjement kan bidra positivt til skolens og elevenes utvikling.» 
s. 18. Bygda er viktig for elevene. Det er stort samfunnsengasjement i bygdene. Teknologisk 
utvikling og den digitaliserte skolehverdagen hjelper alle og gjør så man kan samarbeide 
nasjonalt og internasjonalt.  

 

• «Samarbeid mellom hjem og skole» s. 19. Det står videre at «Skolen må imidlertid ta hensyn til 
at ikke alle elever har samme mulighet til å få hjelp og støtte i hjemmet.» Denne forskjellen vil 
bli større dersom alle barna i Nordre Ringsaker skal gå på en skole. Flere vil få opptil to timers 
reisevei hver dag, kontra de som bor i gangavstand og har 5 minutter å gå i frisk luft. Det vil si 
mindre tid til både lekser, fysisk aktivitet og fritidsaktiviteter for de som ikke bor i samme bygd 
som skolen. Dette er ikke bra for folkehelse og kan få blant annet økonomiske konsekvenser 
for kommunen på lengre sikt. Med et oppvekstsenter i hver bygd er muligheten for å oppnå 
god folkehelse for alle elevene mye større. Reisevei med offentlig transport kan også være til 
hinder for læring av flere andre årsaker, for eksempel vet vi at det kan forekomme mobbing på 
skolebussen. Se også forsker og fysioterapeut Astrid Nordeng Sjølie, doktoravhandling 
«Lifestyle and health in a cohort of Norwegian adolescent with special emphasis on school 
journeys and low back pain» fra 2002, Institutt for samfunnsforskning, Universitetet i Bergen.  
 

• «Godt og systematisk samarbeid mellom barnehage og skole, de ulike nivåene i 
opplæringsløpet, og mellom skole og hjem bidrar til å lette overgangen mellom trinnene.» s. 
20. Dette er fordeler oppvekstsenteret bidrar med i veldig stor grad. Det vil være enkelt å se 
hver enkelt elev, sikre overganger og rutiner og kort vei til godt samarbeid i alle ledd.  

 

• «Skolen skal gi elevene mulighet til å lære hva demokrati er i praksis.» s.12. Denne kan stå for 
seg selv i skolestruktursaken.  
 

Brøttum den 19.mars 2021 
 
 

Randi Sætherstuen      Brite Kandal Sigfrid Lohnbakken 
 
 
 
 
Vedlegg - 5 sider 
 
 
Lismarka skole- ett eksempel på systematisk bruk av de fire grunn-pilarene, jfr. Vedlegg 1:  

1.Stabil organisering av barna. 

2. Utarbeide årsbytteplaner/emnebytteplaner tilpasset organisering av barna. 

3. Aldersblanding i praktisk lek og læring. 

4. Nærmiljøpedagogikk.  



Elevene ved Lismarka skole har alltid hatt resultater på eller over lands-gjennomsnittet både på 
Nasjonale prøver og på Trivselsundersøkelser. 

Lismarka skole har vært besøksskole og brukt som modell for små skoler i hele landet i en årrekke.  
Skolen har også hatt besøk både av lokalpolitikere, stortingspolitikere, skoleledere, representanter fra 
Utdanningsdirektoratet og lærere fra skoler rundt om i hele landet. Det har vært stor interesse for:  

• Organisering i aldersblanda grupper.   

• Hvordan utarbeide årsbytteplaner /emnebytteplaner?   

• Hvordan legge til rette for læring i aldersblanda grupper slik at alle aldersgrupper profiterer på 

dette?  

• Ressursutnytting. 

• Bruk av spesialpedagogisk ressurs og teamarbeid på tvers av klassetrinn.  

De som har vært på besøk på Lismarka skole, har sett at dette har fungert i praksis.  

Lismarka skole satset mye på organisering og utvikling av læreplaner i forbindelse med innføring av L-
97 og innførte L-97 på hele skolen før lærebøkene og før de nasjonale målene for gjennomføringen 
kom.  Lismarka skole har deltatt i prosjekter som har profilert skolen utad: 

Lismarka skole var en av tre fådelte skoler som ga eksempelstoff til et idehefte: 

«Arbeid i udelte og fådelte skoler» Kirke-utdanning og forskningsdepartementet. Læringssenteret 
2001. ISBN 82-486-0 http:/www.hisf.no/alu/fag/skulepl.   

Lismarka skole var også med på å gi eksempelstoff til boka til Kristoffer Melheim: «Arbeid i fådelt 
skule.» (Det Norske Samlaget, 1998) 

Lismarka skole fikk være med på en videreutdanningsvideo, 2.halvårsenhet i «Lekebarn, Lærebarn, 6-
10 årspedagogikk-Høyskolen i Hedmark.» (1999) Dette videreutdanningstilbudet var beregnet på 
førskolelærere og allmennlærere. Lismarkas skoles pedagogiske plattform og tenking blir presentert. 
Et konkret tverrfaglig undervisningsopplegg med elever fra 3. og 4.klasse ble filmet sammen med 
lærer Randi Sætherstuen.  

Lismarka skole ble utnevnt til «bonusskole» i 2002 av Læringssenteret og Forskning og 
Utdanningsdepartementet for «systematisk utviklingsarbeid og forsøk som har bidratt til å øke 
kvaliteten i skolen» Denne virksomheten preger fortsatt skolen. Ansatte driver fortsatt med 
systematisk utviklingsarbeid. Nye ansatte kommer og blir en del av denne måten å drive skole på. 
Systematikken i arbeidet med elevenes læring og trivsel i sentrum, er videreført gjennom regelmessig 
refleksjon over eget arbeid i kollegiet. Lærerne på 1.-4 trinn og lærere på 5.-7.trinn er organisert team 
slik at det er godt tilrettelagt for gode prosesser mot elever og «å spille hverandre gode.»  

I 2006 ble læreplanen for Kunnskapsløftet innført. Da ble de rullerende planene på Lismarka skole 
videreutviklet i forhold til Kunnskapsløftet.  

Lismarka skole har omtrent ikke hatt fritak av elever på Nasjonale prøver. En av grunnene er 
sannsynligvis måten spesialundervisningen er organisert på. 

En spesialpedagog har fleksibel timeplan og tar seg av behovet for ekstra tilrettelegging for elever i 
perioder eller hele året. Denne tilrettelegginga søker hele tiden å bygge opp under at alle skal ha sitt 
tilbud i klassen. 



Oppgaver for spesialpedagog med fleksibel timeplan 

1. Individuell kartlegging. Etter drøfting av nasjonal/kommunal kartlegging med kontaktlærer eller 

ved bekymring for elevers læringsutbytte. 

2. Intensive treningsperioder i mindre elevgrupper. Lesekurs, matematikkurs, skrivekurs. 

3. Gjennomgang av nytt stoff i forkant av gjennomgang i basisgruppa. Prinsippet om at enkelte elever 

kan forholde seg til inntil 20% ukjent stoff. 

4. Forenkling / tilrettelegging av lærestoff. Vurdere lærebøker til enkeltelever. Visualisere fortellinger 

og framstillinger innen orienteringsfagene. Produsere egne læremidler, f. eks lesetekster. 

5. Møter med kontaktlærere/team. Gjennomgå kartleggingene for elever som er på og under 

bekymringsgrensa. Drøfte behov for ulike tiltak innen basisgruppa/ for enkeltelever. 

6. Delta i kompetansehevende nettverk. 

Lismarka skole har et aktivt forhold til foreldrene og bygda. Skolen er i noen grad involvert i 
tradisjonelle sosiale arrangement i bygda. Skolen har benyttet seg av fagkunnskapen hos eldre til å 
lære elevene å strikke, bake lefse osv. Vi har hatt godt samarbeid med hageeiere, bønder og 
kunstnere i bygda når det gjelder lokal tilpasning av lærestoffet. Lag og foreningsarbeid er i stor grad 
lokalisert i skoleanlegget.  

Samspill med foreldrene er veldig sentralt. Skolen har også hatt foreldreskole på alle klassetrinn på 
skolen. Foreldrenes rolle i opplæringa sees på som viktig. 
Skolen er forankret i nærmiljøet og skolen praktiserer et viktig prinsipp i all læring som går fra det 
kjente til det ukjente. Her bygges bro mellom den personlige, lokale kunnskapen og skolens 
fellesstoff. Vår erfaring er at når foreldre og folk i nærmiljøet er med som lagspillere for skolen, er det 
en stor berikelse og øker også mulighetene for at skolen lykkes i samfunnsoppdraget sitt. 

Lismarka skole er godt drevet i dag. Endringer i organisering som ble gjort i forbindelse med innføring 
av L-97, har vært ganske stabile.  Skolen har gode innarbeidete systemer for raskt å håndtere 
utfordringer på ulike nivå.  Innarbeidelsen av Kunnskapsløftet 2020 foregår innenfor den samme 
organiseringen og metodikken. Det gjør at skolen oppleves trygg og stabil både for elever, foreldre, 
ansatte og bygda. 

 

Forskning som taler til fordel for de små bygdeskolene. 

- Skolen må være nær 
Professor Halvor Bjørnsrud kom i 2012 med interessant og støttende forskning om hvilken betydning 
det har for elevenes læring hvor nær skolen ligger til hjemmet. Han kom fram til at sosial tilhørighet 
og nærhet til lokalsamfunnet er grunnleggende forutsetninger for en inkluderende skole. 
Dersom lærerne har tilfredsstillende kompetanse, er det ingenting som tyder på at de små skolene er 
et dårligere tilbud til elevene enn en stor skole. 
- Mye tyder på at vi gjennom den utviklingen vi ser står i fare for å ekskludere barn og foresatte i små 
lokalsamfunn bort fra en skole der de har tilhørighet og nærhet. 
- Kanskje det er rimelig å anta at elever i de laveste trinnene i grunnskolen som har flere timers daglig 
reise til skolen og liten tilhørighet der blir mindre motivert enn om de kunne opplevd læring i en skole 
i eget nærmiljø? undrer Bjørnsrud. 
 



Professor emeritus Edvard Befring understøtter dette med å si at det du lærer i en kontekst, husker 
du 90% av, mens det du lærer i industrisamfunnets institusjonaliserte skole, husker du 10 % av. Det 
blir altså viktig å knytte arbeidet i skolen til nærmiljøet. 
 
Da noen lærerstudenter ville gjøre en undersøkelse blant ungdomsskoleelever på en fådelt skole i 
distrikts Norge, ble de ganske overrasket. De kom med en forventning om at elevene skulle synes de 
hadde et annenrangs skole- og hjemmemiljø, og hadde lite kunnskaper. De ble overrasket, siden de 
møtte svært reflekterte og kunnskapsrike ungdommer som var stolte over hjembygda og skolen sin. 
«Dessuten drar vi jo inn til byen,» var en kommentar. Dette understøtter professor Rune Kvalsund 
sine funn om sosial utvikling hos elever på små bygdeskoler. Han uttaler det slik:  

• ”Her har vi sett at i dei mindre skuleeiningane har elevane utvikla evnene til å samhandle 
på tvers av alder og kjønn. Elevane tek del i aktivitetar saman med elevar som både er 
yngre og eldre. Ein skulle tru ein fann dei mest intime grupperingane i små einingar, men 
til mi overrasking fann eg mest av alders- og kjønnsdelte grupper ved dei store skulane 
der til dømes felles interesser og hobbyar var det avgjerande. Desse skulane har så 
mange elevar og oftast slike plassvilkår i friminutta at den uformelle sosiale fellesskapen 
ble oppsplitta i mange små og intime grupper. Mine granskingar viser at dei små skulane 
gir elevane ein breiare kompetanse for sosial samhandling enn det ein finn på større 
skular” (intervju i Synstre Møre i 2009) http://www.lufs.no/index.php?artikkel=159   

 
Ferdigheter for framtida. 
I forbindelse med sosial utvikling kan vi framheve framtidsrettede ferdigheter som utvikles i 
aldersblandede grupper i fådelt skole, helt i tråd med det Marte Gerhardsen skrev i Dagsavisen i 2016 
under tittelen «Kunnskap for framtida»: «Når digitalisering kan løse stadig flere oppgaver, bli verdien 
av det maskinene ikke kan, desto viktigere. Forskerne Osborne og Frey trekker fram tre ting maskiner 
fikser dårlig. De kan ikke håndtere kaos, tolke følelser eller være kreative. Det trenger vi mennesker til. 
Da må vi sørge for at barna som går på skolen nå får disse egenskapene i framtida.» Som følge av 
dette kommer naturlig Hanne Jevnakers uttalelse fra samme år: «Da kan vi ikke skape rammer i 
skolehverdagen som gjør at elevene «skånes» for hverandre. Ungene må lære å forholde seg til 
hverandre, leke sammen og lære av hverandre. På tvers av alder. Da lærer de å være kreative og de 
lærer sosial kompetanse.» 
 
 
Anita Berg Olsen sier i forbindelse med sin doktoravhandling at de fådelte nærmiljøskolene må slutte 
å leke fulldelte skoler. De må finne sitt særpreg og framelske dette. Istedenfor å etterstrebe flest 
mulig delingstimer slik at de kan ha ett og ett årstrinn alene, må de finne og dyrke fram de 
pedagogiske fordelene det kan være ved å undervise flere årstrinn i samme gruppe. De må utarbeide 
de lokale planer som er nødvendig for å systematisere dette arbeidet. De må bruke det nærmiljøet 
skolen ligger i og barna bor i, og opparbeide stolthet over den fådelte nærmiljøskole som 
kvalitetsskole. 
 
Nærmiljøskoler er robuste skoler. 
Leserinnlegg skrevet av daværende leder i LUFS (landslaget for nærmiljøskolen) Brite Kandal i 2014: 
 
Professor Jan Inge Sørbø skriver i Dag og Tid, 3. april, 2014: «Robust er ordet ein brukar når noko skal 
leggjast ned.» 
Robust betyr egentlig sterkt og noe som tåler mye. Nå brukes begrepet om alt. Små enheter blir ofte 
karakterisert som ikke robuste nok. Med dette trylleordet- robuste- legitimeres nedleggelser av bl.a. 
skoler. 

http://www.lufs.no/index.php?artikkel=159


Vi som arbeider i nærmiljøskoler, vi vet at nærmiljøskoler er robuste skoler. Vi vet at et viktig prinsipp 
i god pedagogikk er å gå fra det kjente til det ukjente. Dette er et kriterium som gjør at nærmiljøskoler 
med nærmiljøpedagogikk er robuste skoler. Læringa forankres i elevenes og foreldrenes hverdagsliv 
og slik ligger alle muligheter til rette for å skape en god skole. Samspillet mellom skole, foreldre og 
lokalsamfunn gjør at foreldrene og lokalsamfunnet blir medskapere og ikke bare konsumenter av 
utdanning.  
Skolene i Sogn og Fjordane har så gode skoleresultater at forskerne kaller det et paradoks. (Bergens 
Tidende, 22.4.14). Sogn og Fjordane har mange nærmiljøskoler av ulik størrelse. Rundt omkring i 
Norge sitter 12 tolv forskergrupper og prøver å finne svaret på hvorfor det er så gode resultater i 
dette fylket. Utdanningsnivået i Sogn og Fjordane er lavt og blant annet derfor skulle de etter 
læreboka ha langt lavere resultater enn det de faktisk har.  «Sogn og Fjordane oppfører seg helt ander 
ledes enn læreboken skulle tilsi», sier professor i pedagogikk ved Høgskulen i Volda, Peder Haug. (BT, 
22.4.14).  
Vi stiller oss spørsmålet om ikke ett av suksesskriteriene nettopp er at det er mange nærmiljøskoler i 
Sogn og Fjordane. Vi mener at når elevene får gå på skole i sitt nærmiljø er forutsetningen for å oppnå 
best mulige resultater til stede. 
Nærmiljøskoler er hardføre skoler. 
 

 

En uttalelse fra tilsatt i en barnehage i Nordre Ringsaker om oppvekstsenter. 

 

Hva med oppvekstsenter? 
«Alle skolene «våre» er i umiddelbar nærhet til barnehagene i bygda. Tenk så trygt og fint, både for 
store og små. Barna kjenner hverandre og tar vare på hverandre. De snakker om «skolen min», på 
andre sida av gjerdet, lenge før de er skolestartere. Hva skjer med barnehagene våre og det gode 
samarbeidet om skolene blir borte?»  

 
Et forslag som høres bra ut, er å opprette oppvekstsenter i bygdene. SFO, barnehage og skole i en 
enhet. Det ville nettopp vært, som nevnt over, trygt og fint for både store og små. Dette har vært en 
suksess mange andre steder rundt om i landet. For barnehagen og de yngste barna sin del ville dette 
bli et forutsigbart, trygt og stabilt miljø. Du leker, lærer og opparbeider deg nære relasjoner og 
vennskap, på samme sted. Gjerne også på tvers av alder. Søsken kan fortsette å gå\bli levert og 
hentet på samme sted, som i dag. Trygt og godt. Det er jo nettopp dette som er så fint og unikt med 
bygda. Ungene kjenner hverandre og tar vare på hverandre. Skole og barnehage er i tillegg til å være 
en viktig læringsarena, arenaer der folk blir kjent – både store og små. 
Barnehagen er avhengig av skolen i bygda, på lik linje som skolen i bygda er avhengig av barnehagen. 
Forsvinner den ene, forsvinner også den andre. Vi ønsker et tilbud for alle barna våre i bygda. Helst på 
samme sted, et felles samlingspunkt.  
 
 

 
 

- - - -  THE END  - - - - 
 

- eller bedre:    
 

 - - - THE NEW START  - - -  
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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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FOR SKOLER I NORDRE 
 

Her er samlet 77 ulike begrunnelser FOR å bevare skolene i Nordre, herunder Fossen i 
Moelv. Trolig finnes det 77 nyanser til. Og noen hundre personlige grunner. Ved hvert punkt 

kan dokumenteres kilde/personuttalelse men navn ikke brukt her av praktiske hensyn. 
 
 
01.  

Det er på og rundt skolen det skjer - dagtid, eftan, kvelden. Trim- og treningsgrupper, 

innetrening for barn, fotballbane med rom for alle, ballbinge, skøytebane, skirenn, maleklubb, 

foreningsmøter m.m.m.m. 

 

02.  

Nærskole bidrar til en spesiell trivsel og tilhørighet. Lar seg ikke gjenoppta på en fjernskole 

man helst reiser til og fra. Bygda blir delt. 

 

03.  

Mange unger vil slippe bussventing og kjøring 1 - 1,5  t pr dag. 

 

04. 

Drosje- og busskjøring koster penger - spares i stor grad i dag.  

 

05. 

Verdivalg. Mangfoldige av oss har å bo på bygda og leve ved og med den lokale skolen og 

dens aktive nærmiljø. Valgmulighet for ulik livsførsel. 

 

06. 

Nærskoler på bygda gir stor boltreplass og masse lærings- og mestringsmuligheter. 

 

07. 

Kommunen mister en gylden mulighet til å promotere livlige, aktive bomiljøer nært fjell og 

skog, skiløyper og "villmark". 

 

08. 

Sentrum av Moelv og Br.dal. forgubbes. Ønsker kommunen tilsvarende for bygdene også? 

 

 

Et dokument i "skolesaken Nordre Ringsaker", skapt for overlevering og 
gjennomlesning hos våre folkevalgte politikere og andre relevante målgrupper. 

 
Utarbeidet etter innspill fra frivillige medlemmer (3100 stk) av Fb-gruppa "JA til 

levende bygder!" samt plukket fra ulike debattinnlegg og egne hoder. 
 

HC Medlien 
 ansvarlig for dette oppsettet 

aksjonsgruppa Nordre FOR Nordre 
 

#LaStå 
 



09. 

Små nærskoler gir Trygghet på flere plan. 

 

10. 

........... kunne ditt stått om du hadde visst om denne innsamlingen..... :)  

 

11. 

Bedre uteareal, frisk luft, gras og trær - versus asfalt. 

 

12. 

Beholde lærerkompetanse i bygda. 

 

13. 

Bidrar til å holde folketallet oppe. Særlig nyinnflyttere gir bredere interessefelter og mulighet 

for utvidet aktivitetstilbud og lokal kompetanse. 

 

14. 

Det lokale næringsliv får bedre livsvilkår med flere innbyggere. 

 

15. 

Aldersblandede klasser gir utvidet stimuli for enkelte elever. Unger lærer med og av 

hverandre. De eldre lærer omsorg for yngre. Får flere venner på tvers av alder og kjønn. 

Fremmer sosial intelligens. 

 

16. 

Skole rett ved marka fører til økt bruk av uteskole og lek. Unger får oppleve skiglede selv 

med foreldre som er passive skibrukere.  

 

17. 

Å legge ned skoler i Nordre må vel bety at kommunen IKKE ønsker tiltak for bygdeutvikling, 

for tomtearealer, for bostimuli her! - - - eller ?! Kan det besvares i kartekst? 

 

18. 

Ikke se på skolene som utgift men ressursskaping i langsiktig perspektiv. 

 

19. 

Skole med framtidsplaner medfører lokal satsing. Ref. Næroset: Harby'n/Kiwi og Byggmester 

Kåshagen turde å satse (ny kjempebutikk og stort byggefelt; Nærværsverden, står ferdig). Hva 

kan bli de neste etableringene i Nordre bli om optimismen ikke punkteres? 

 

20. 

Ref. pkt. over: Kåshagen har satset ca 15 mill. av egen lomme i TRUA på at skolen var 

reddet. Hussalget er godt i gang. Blir det bare pensjonister her også nå....? Skaper dette 

TILLIT til myndighetene? 

 

21. 

Annet eks. fra Næroset: Aktiv, positiv bygdeutvikling med tru på framtida førte til privatbygd 

gang- og sykkelsti (Helsevegen) over flere kilometer. Åsmarka likeså. Lismarka er i gang. 

Orker noen fortsette? Kommer nye initiativ? 

 



22. 

Gang-, spark- og sykkelavstand til skolen gir bedre helse. Helse er også økonomi. 

 

22. 

Pandemien kan vare lenge enda, nye vil komme. Er stor forskjell på smittefare i by og bygd. 

 

23. 

Ved færre beboere i Nordre, hva da med legedekning og andre off. tjenester - lett å tenke seg 

hvor nye nedskjæringer kommer. 

 

24. 

Lettere for små og store å bli sett i et mindre miljø. Å leve usett er ingen forunt. 

 

25. 

Hvem tar regninga for fall i boligverdi, forfall av infrastruktur, økt trygdeutgifter, dårligere 

helse mm.?  (ref. faglig artikkel v/ sosiologiprofessor Thomas Lyson - se annet doc. 

 

26. 

Flere bosatte i bygdene (ny kompetanse også?) gir større muligheter for rekruttering til lokalt 

næringsliv og dermed økte skatteinntekter til kommunen. 

 

27. 

Utflytter melder: "Kunne tenkt meg å fløtte hematt en dag men aldri i væla med familie og 

unger og uten bygdeskole!" 

 

28. 

Vi vil ikke ha døende, svenske landsbygdtilstander i Nordre! 

 

29. 

Også for de eldre i bygda er unger og nærskole en livskvalitet. Eks. Åsmarka med 

besteforeldre kafé på skolen, juleverksted m.m. Fagernes også. Toveis glede :)  

 

30. 

DUGNADSÅNDEN lever i og med bygdefolk og småsteder. Finnes ikke maken i byene. I 

bygdene ordner vi alt sjøl. Null kostnad for kommunen og økt trivsel, samhold, bo- og blilyst 

hos folket. Dette pulveriseres ved å fjerne det sosiale midtpunkt, der folk møtes og gjør 

avtaler; på skolene. 

 

31. 

Store skoler passer ikke for alle. 

 

33. 

Desentralisering og vekst i distriktene er et politisk mål fra eks. Høyre sentralt, for å styrke 

landets beredskap i framtidige pandemier. Statlige jobber ønskes flyttet til distriktene. 

 

34. 

Større mulighet for at folk flytter TIL bygda enn fra.  

 

35. 

Verdien på mange av våre boliger synker uten skole. 



36. 

Tilflytting som følger med Mjøssykehus vil medføre behov for flere pulter i Moelv. Skal vi 

fylle opp plassene på forhånd med elever fra Nordre?     

 

37. 

Fordi Arbeiderpartiet sa det.  Ref. deres siste valgprogram. Et løfte er et løfte. Tillit.  

 

38. 

Vi sparer miljøet ved kortreiste skoleveier, og slipper å bli kjørt. Lettere, billigere og mer 

bærekraftig å flytte på noen få lærere enn mange barn. 

 

39. 

Bygdeskoler gir bedre helse (Nordlandsforskning). 

 

40. 

Småskoler i distriktene har generelt det beste læringsmiljøet (Utdanningsforbundet). Ingen 

skoler er like, men hundrevis foreldre i Nordre ER veldig fornøyd med hva som læres. Det må 

telle! Ref. fx. "hele bygda" slo ring om skolen i Lismarka, enorm manifestasjon. 

 

41. 

Jo mer aktivitet i bygdene desto mer muligheter for dyrket mark, kortreist mat. 

 

42. 

Har ikke alle kommuner heromkring et medansvar for sikker bosetting og aktivitet i bygdene? 

  

43. 

Ringsaker vil få et redusert mangfold. Vi er mye mer enn satsingsområdene Mjøsa, Prøysen, 

Mat og Sjusjøen. 

 

44. 

"I Ringsaker er omdømmebygging og markedsføring ett av hovedgrepene som er lagt til 

grunn for vekst og utvikling" (fra kommunens dokumenter om merkevarebygging). Tenker 

markedssjefen at det som nå skjer er i tråd med dette? Ref. fx. TV2s riksdekning av 

folkeopprøret? 

 

45. 

Nedlegging av skolene i Nordre vil føre til et stort tillitsgap mellom kommunal ledelse og 

bygdefolket. Det vil få betydning for kommende fellesprosjekter.  

 

46. 

Mange lærere på lokale skoler er glade i sin arbeidsplass og kan ikke uten videre tenke seg å 

flytte inn i en storskole med +25 elever i klasserommet m.m. 

 

47. 

F.eks. Moelv skole mangler nærhet til skianlegg, akebakke, turstier, ballbane/-binge til alle.   

 

48. 

Pedagogene på småskolene våre; er de dokumentert dårligere enn på Brøttum og Moelv? Eller 

er slike syn basert på synsing, svært tynt underlag, direkte feil? 

 



49. 

Nærhet til hjem = trygghet og gode oppvekstvilkår. 

 

50. 

Ingen tør å stå fram som sannhetsvitner av frykt for egen "sikkerhet", men vi kjenner til 

foreldre ved Moelv skole som har vondt av ungene sine etter overgangen til storskolen; dager 

preges av veldig uro, knuffing og gråt. Friminutter uten rom for de gode, fine stundene de var 

vant til i mindre miljøer. Kaldere miljø. Store, kalde omgivelser.  

 

51. 

Muligheten til å gå på ski i friminuttene, få blåmerker, skrubbsår og erfaring med naturen. 

 

52. 

Mitt tilfelle: "Bor i utkanten av skolekretsen og kunne søkt skoleplass på Lillehammer. Valgte 

Lismarka på tross av feil vei mht jobb. Angrer ikke et sekund! Gutten trives kjempegodt og 

har venner i alle aldre".  

 

53. 

Nærhet i læring og friminutt ved færre elever og bredere aldersspenn gir økt forståelse for 

ulike kulturer, for liv og samfunn. 

 

54. 

Mindre enheter engasjerer foreldre og øvrig nettverk mer direkte og ansvarlig. Ergo mer 

samhold og glede.  

 

55. 

Vesentlig punkt i salgsprospekter for eiendommer er "avstand til barnehage og skole", aldri 

hvor store de er! For min del har det stemt både for Bærum, Hamar og Østre Toten. Ringsaker 

er nok ikke noe unntak.  

 

56. 

Utmarka kan ikke sentraliseres. Er mange beitebrukere i Nordre, også vi vil gjerne ha naboer 

og leikekamerater til barn og barnebarn. 

 

57. 

Uteundervisning / uteskole er sterkt anbefalt for læring og variasjon, helse og nytte. 

 

58. 

Bor i nærheten av Fossen skole; De fleste unger roper "Hei". De blir sett. Vi kjenner 

hverandre, de er blide og fornøyde. Lettere å føle et ansvar for hverandre enn ved en 

storskole. Trygghet. Ungene tilegner seg andre verdier. 

 

59. 

Skolebuss er både slitsomt og gir godt rom for mobbing uten voksne tilstede. 

 

60. 

Hvor skal vi arrangere 17. mai feiring om skolene blir borte? Kanskje den eneste gangen i året 

hele bygda kan samles. 

 

 



61. 

Beredskap; betydelig større risiko for trusler og skader ved plutselige uhell og uønskede 

hendelser på store skoler med høy elevtetthet enn hos små gjennomsynlige.  

 

62. 

Bygdeskoler tiltrekker seg ofte helt andre innflyttere, ofte med internasjonal tilknytning og 

dermed bredere spenn av goder og muligheter for samfunnet. 

 

63. 

Nordre er ikke Nes. Nes er ikke Nordre. Nordre er Nordre. 

 

64. 

Det er nå påkostet en særdeles flott vei fra Rudshøgda til Storåsen, sjølsagt pga Sjusjøen. Men 

dermed har også alle bygdene i Nordre fått ta del i en investering gull verdt - for hele Gullåra. 

Og SÅ legges ned skolene så vi kan fortelle hundretusen fjellfarere hva Ringsaker bryr seg 

om; Hytteturister er mye viktigere enn lokalbefolkningen oppi her! 

 

65. 

En uttalt, offensiv kommunal satsing FOR Nordre vil stimulere til ytterligere engasjement fra 

folket. Vinn-Vinn. 

 

66. 

Med lokale skoler er vi i Nordre Nord attraktive boplasser for folk med jobb i Lillehammer 

(15-20 min unna sentrum). 

 

67. 

"Mindre behov for hjemmesykepleie med flere yngre naboer som kan hjelpe til litt. Er redd de 

unge vil forsvinne med skolene". 

 

68. 

For oss er bygdeskolene også biblioteket, det er torget, det er treningssenteret, det er 

identiteten (der man ble til noe, deler fellesnevnerne med) - og sammen med samfunnshuset 

er det kulturhuset.  Byene får alt bygd og betalt av kommunekassa - dvs vi har også vært med 

å bekoste byenes hundremillioners tilsvarende. I bygdene fikser vi det sjøl, uten ei krone i off. 

lønnskostnader.  

 

69. 

I Ringsakers PR-video, Hva Ringsaker er, sies det at "Ringsaker er folka, møteplassene, 

landskapet, bugnende jorder, kortreist mat, for store og små, framtidsretta, og følelsen av å 

komme hjem". Prøv å sett ordet Nordre forrest og les den høyt for deg sjøl. Tror jammen meg 

den fungerer da også je...!   

 

70. 

Både Åsmarka og Lismarka har mistet nærbutikken sin. Likevel vil beboerne bo der. Da må 

da skolene være det siste ankerfestet for fortsatt adresse Nord - og for alle de Nye.  

 

71. 

Bevaring av befolkning og befolkningsvekst i Nordre vil redusere nedbygging av dyrket mark 

rundt byene. 

 



72. 

Lismarka skole er modellskole for selv store skoler i Oslo, tre bøker utgitt, også pensum ved 

høyere utdanning. Bør det tilføyes et etterord om at Ringsaker kommune nå avvikler denne? 

 

73. 

Fjernjobbing er nær framtid - og nåtid. Vi har unike kvaliteter som arbeidsdestinasjon. 

 

74. 

Det var ikke uten grunn vi i 2012 valgte GULLÅRA som navnet på strekningen Moelv-

Sjusjøen. Siden den gang har den bare blitt enda mer verdifull. Et fantastisk merkevarenavn - 

foreløpig helt ubrukt i kommunal markedsføring 

 

75. 

Hvordan kunne det mønstre lagt over 500 kjøretøyer (kolonna inntok Moelv etter 45 

minutter), 12-1500 mennesker var med på turen, mange hundreder langs vegen -  i aksjonen 

"Nordre for Nordre - om det ikke var for vilje og tru på framtida vår?   

 

76. 

VI VIL VOKSE VILT VIDERE stod det på plakatene. Tenk over den beskjeden! :) 

 

77. 

Om ikke dette voldsomme engasjementet skal kunne være en stemme (tusener!!) hos dere, 

våre valgte politikere, hva er da det politiske systemet DEMOKRATI verdt ? 

 
 
 
 

- - - - - - - - - - -  THE END  MEN IKKE ALT - - - - - - - - - - - - -   
 
 


	Høring skolestruktur fra nordre Ringsaker Samvirkelag ved HC Medlien
	Vedlegg kart Nordre Ringsaker
	Vedlegg SKOLESKYSS - Nordre Ringsaker
	vedlegg - SKOLER I NORDRE - 77 GRUNNER

