
Høringsinnspill fra FAU v/ Åsen skole  

 

FAU velger å trekke frem de viktige punktene av Åsen, som gjør at vi mener at skolen bør bestå som 
skolen i Nordre Ringsaker.  

 

Ved Åsen skole har det vært stabile elevtall over tid. Det har ikke vært synkende, slik som ved flere 
andre skoler. Åsen skole ligger i et område som flere passerer og gir dermed et naturlig stoppested. 
Dette var også Rådmannens forslag, da skolestruktursaken var oppe til politisk behandling høsten 
2020. Blant annet er avstand til Åsen skole nevnt, da Åsen skole ligger sentralt plassert mellom de 
andre skolene.  
FAU vil videre vise til idrettslaget sitt høringsinnspill og understreke at Åsmarka er ei bygd med et 
bredt spekter av aktiviteter og muligheter. FAU har over mange år bidratt til å løfte skolens 
uteområde, med å investere og bygge lekeapparat, bygge ballbinge, drifte skøytebane, bevilget 
penger til bod, hvor FAU stod for innredningen av delen med lekestue med mer. Dette er bidrag som 
er positivt for læringsmiljøet på Åsen skole, og som er gjennomført i tett dialog med personalet på 
skolen.   

 

Tilbakemeldinger fra foresatte til nye elever ved Åsen forteller om stabile rammer og et godt miljø å 
komme inn i. Vi opplever at det er lite utfordringer og skolen har høyt fokus på å skape et godt 
skolemiljø med faglig utvikling – skolen tar evt. utfordringer og problemer på alvor og jobber med 
dette. Åsen skole er opptatt av å utvikle skolen og læringsmetoder. Jf. Elevundersøkelsene, som 
generelt har gode resultater.  

 

Skolen er opptatt av å utvikle seg og jobbe med å nå faglige mål. Vi viser bl.a. til prosjektet «Bygda 
mi» og First lego league- som er eksempler på variasjon i undervisningen. Her er det flere momenter 
fra overordnet del i læreplanverket som er relevante. Elevene får blant annet vist skaperglede, kritisk 
tenkning, de er medvirkende i arbeidet og dybdelæring står i fokus.  

 

Læreplanen viser til at det å ta i bruk nærmiljøet er viktig. FAU opplever at skolen tar dette på alvor 
og bruker området rundt skolen i sin undervisning. Dette gir variasjon og ulike innfallsvinkler til 
læring, som er så viktig for å styrke kunnskapen og engasjementet til elevene. Uteområdet på skolen 
og i nærmiljøet innbyr til undring og dybdelæring. Åsmarka idrettslag drifter anlegget rundt skolen, 
med skaterampe, skiløype, akebakke, fotballbane, grusbane og badeplass, noe skolen er aktive 
brukere av sommer som vinter.  

  

Ved Åsen skole er det et stabilt lærerkollegium. Dette gir tygge rammer for elevene og FAU ser det 
som en styrke for Åsen skole. Vi opplever ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin, kvalifiserte og  
faglig oppdaterte og trygge voksenpersoner gir tygge og oversiktlige rammer for barna.  

 

Slik FAU er kjent med situasjonen er det ingen foresatte som har valgt å søke sitt/sine barn bort fra 
skolen. Viser til momentet om trygge og gode rammer og fokus på læringsutbytte for elevene. Dette 
opplever FAU som relevant og viktig og er nok et argument for at Åsen bør bestå.  

 



I forhold til rapporten fra WSP, og tallene som er presentert for vedlikehold ved Åsen skole, er det 
grunn til å stille spørsmål ved disse; Ventilasjonsjonsanleggetallerede er utbedret, og pengene er 
brukt. Det er også mulig å utvide Åsen skole, uten at det går på bekostning av uteområdet. Viser også 
til høringsinnspill «FAU Åsen skole – kommentarer til rapport fra WSP», for flere synspunkter på 
rapporten og dens feil og mangler.   

 

Mvh FAU v / Åsen skole 


