
Vedrørende rapport levert av WSP i forbindelse med skolestruktursak i Nordre Ringsaker.  

 

Sender dette høringsinnspillet som foreldrerepresentant i Lismarka Barnehage.  

 

Jeg leser av høringsinnspillene som allerede har kommet at meget mye allerede er belyst. Derfor vil 

jeg understreke noen poeng fra perspektivet til barnehagen og/eller foreldrene/barna.  

Først og fremst vil jeg henvise til FAU Lismarka sitt høringsinnspill. Det er særdeles viktig at alle 

politikere leser dette og tar det innover seg. En slik tilfeldig omgang med fakta som denne rapporten 

utviser er beklagelig, bekymringsfullt og et stort tillitsbrudd ift oppdragsgiver og befolkninge n i 

Nordre Ringsaker. At ansatte som frekventerer skolen over 200 dager i året ikke kjenner seg igjen i 

en slik rapport burde umiddelbart få varsellampene til å gå. Jeg vil tro at dette betyr noe for dere 

som folkevalgte, at prosesser skal være redelige, ryddige og etterrettelige. 

 

Barnehagen i Lismarka har, som mange andre i Nordre Ringsaker, en umiddelbar nærhet og et 

særdeles godt samarbeid med skolen. Faktisk ligger lokalene delvis i samme bygningsmasse. Hva vil 

skje med bruken av for eksempel gymsal? Hvis poenget er at det skal være mindre utgifter til 

vedlikehold, er det da tenkt etter rapporten at deler av bygningen skal forfalle/selges, mens delen 

barnehagen er i skal opprettholdes som vanlig? 

 

Jeg ser det fremgår av rapporten at barna skal fordeles mellom Brøttum og Mesnali. Det virker 

direkte sjokkerende at det i det hele tatt antas at dette er mulig å gjennomføre. Har ingen satt seg 

inn i de faktiske forhold, og kan de som mener dette er gjennomførbart vennligst forklare 

innbyggerne hvordan dette skal foregå i praksis? Utfordringene med dette er: 

1. Barna, som skaper sine første relasjoner i barnehagen, blir delt når de skal på skolen. I 

ytterste konsekvens kan ett barn risikere å være den eneste som begynner på skolen uten en 

kamerat. 

2. De fleste som bor i Lismarka har sitt arbeid på Lillehammer. Det er få til ingen som kjører via 

Messenlia, og ruten innebærer en omveg. Det i seg selv er ikke uvanlig, men det byr på en 

rekke utfordringer:  

a. Veien fra Messenlia til Lillehammer er preget av særdeles mye trafikk allerede pga 

Røyslimoen, Vårsetergrenda og Roterud. Det er køer hver morgen, og spesielt på 

vinteren.  

b. Foreldre som har barn i barnehagen og på skolen, og jobber den vanlige 08.00 til 

16.00-tiden, vil ikke rekke å hente begge barna sine før SFO/barnehage stenger. For 

ikke å snakke om levering. 

c. De fleste vil pga den unaturlige transportruten kommunen legger opp til søke seg til 

Brøttum. Det vil igjen føre til lite barn i Messenlia og for mange på Brøttum. Siden 

jeg vil tro at kommunen også ønsker befolkningsvekst på Brøttum så må man med 

andre ord nekte barn det ønsket, noe som i praksis setter familier i umulige 

situasjoner.  

d. Kjøreruten via Brøttum er mer naturlig og mindre trafikkert enn ruten via Roterud, 

noe som vil gjøre dette til det foretrukne for foreldre, eller det “minste ondet” om 



du vil. Det er viktig å påpeke at denne ruten heller ikke er noe godt alternativ, da 

man mest sannsynlig også her ikke vil rekke innom både barnehage og SFO. Og på 

vinterstid er det, pga mange svinger, særdeles nedsatt hastighet på deler av 

strekningen.  

e. Alle disse punktene vedrørende trafikk/transport og fordeling av barn er særdeles 

viktige punkter i livene til menneskene dette berører. Det bekymrer stort at dette 

ikke er tatt med i en utredning. Og hva er planen til kommunen siden dette ikke er 

tatt med som viktige opplysninger? 

 

3. Fagmiljøene, størrelsene og de fysiske forholdene i barnehagen er meget bra. Vi som 

foreldre er meget bekymret for at kommunen saboterer velfungerende miljøer ved å skape 

en usikkerhet om fremtiden ved å nevne lite/ingenting om dette i en utredning.  

Det er meget mye i rapporten som er direkte feil, misvisende og slurvete. FAU har, som sagt, laget 

en liste vi stiller oss bak og håper dette tas på største alvor. Det er vanskelig, for ikke si umulig, å ta 

gode valg på bakgrunn av feil, misvisende og selektiv informasjon. Å avfeie disse feilene ved å si at 

“Men den viser det store bildet” eller “Det blir pirkete med så detaljfokus” er en arroganse vi håper 

å slippe. Når man tar inngripende avgjørelser angående livet til mennesker, ja livet til hele samfunn, 

så er detaljene nøkkelen til hele puslespillet. For det er de detaljene som former det store bildet, og 

uten dem er bildet rett og slett feil. 

 

En bekymret hilsen fra Kim Marius Heen – SU-leder Lismarka Barnehage. 


