
 

 

 

Høringsuttalelse til rapporten "Konsekvensutredning Skolestruktur Nordre Ringsaker" 

FAU ved Fagernes skole ønsker å takke politikerne for at det ble gjennomført en konsekvensutredning , slik at 

avgjørelsen ikke falt på tilfeldigheter som det nesten gjorde på medlemsmøtet til AP tirsdag 29. september 2020. 

Vi håper videre at den endelige avgjørelsen tas uten bindende mandat hos de ulike partiene.  

WSP gjennomførte mange møter via Teams, hvor deltakerne ga tilbakemeldinger via Padlets. 

I rapporten oppsummeres innspillene uten å vektlegge hvilket syn i saken som veide mest.  

Det skrives først generelt om innspill fra de som mener «skolene må bestå» og deretter om innspill fra «de som 

ønsker endring». Disse ligger fortsatt åpne for lesing, og man ser tydelig overvekt av bekymring for bygdenes fremtid 

og potensiale for å tiltrekke seg nye unge innbyggere om skoletilbudene fjernes.  

Fagernes skole og tilhørende gymsal og uteområde har stor betydning for oss i Næroset.  

Her er det aktivitet store deler av uka i alle kategorier.  

SFO er et viktig tilbud å ha lokalt for å få hverdagen til å fungere for mange familier.  

I tråd med den nye læreplanen hvor elevene skal lære via utforskning og praksis har vi flere bedrifter i vårt nærmiljø 

som ønsker elevbesøk for kreative og alternative timer innenfor ulike fag som matematikk, mat, helse og kreativitet. 

Skolen i Næroset tilfredsstiller alle tekniske krav for videre drift. Det er mulig for kommunen å kjøpe tilbake bygget 

og vite at det ikke vil påløpe store vedlikeholdskostnader de kommende årene.  Om viljen er der. 

Bygda har hatt en jevn og god tilflytning av barnefamilier. På grunn av et varig påtrykk fra det politiske hold som 

ønsker nedlegging og store overskrifter i avisen av at «nå skal skolen legges ned». Dette går ut over den psykiske 

helsen og flere har dessverre valgt å søke seg bort for å slippe å stå i denne usikkerheten.  

Vi lurer også på hvilke kriterier som skal til for å søke seg bort fra nærskolen, eller om kommunen har vært «glad» 

for hver søknad som har kommet inn med sitt mål om nedleggelse. 

Barnehagen i Næroset er populær og god, og ikke minst full av barn! 

Skolens gymsalen blir også benyttet som arene for barnehagen på dagtid.  

Her ser vi fremtiden som skolens nærmeste nabo, midt i hjertet av Næroset. 

I WSP sin rapport mangler trafikktall gjennom Næroset og det nevnes som en fordel at turismen til Sjusjøen kjører 

forbi. Et stort antall overser dessverre at det er 40 sone i Næroset sentrum og i perioden mai 2020 til juli 2021 har 

over 200 blitt tatt i UPs fartskontroller ved innkjøringen til skolen. Høyeste målte hastighet 86 km/t !  

Dette er en viktig grunn til at mange av våre barn har skoleskyss, for vi har ingen å miste.  

Noe bl.a. WSP-rapporten på flere ulike punkter viser, er potensialet som ligger i Næroset og Fagernes skole. Dette er 

viktig å ha i tankene når planene for Moelv og omegn skal legges for framtida. Et nytt Mjøssykehus, innlandets 

potensielt største arbeidsplass, skal etter alt å dømme bygges i Moelv. En betydelig tilflytning til området er 

forventet. Er da tanken om å legge ned 4 skoler i nærmiljøet så lurt? Tenker man da på framtida? Et nytt sykehus vil 

generere behov for boliger, både i anleggsperioden og senere. Vi mener vi må se potensialet. Næroset vil og bør 

være et attraktivt sted å bosette seg, bl.a. for innflyttere i etableringsfasen og barnefamilier, også med tanke på en 

pågående pandemi, med stadig ønske om «å bo på landet» og ha hjemmekontor. Nettopp derfor er skole og 

barnehage i bygda så viktig. 

Totalt sett synes FAU i Næroset at Fagernes skole kommer godt frem i WSP sin rapport med tanke på 

skolebygning, uteområde, standard og fremtidig potensiale for omliggende grender. 

Kan landbrukskommunen Ringsaker være med å bryte spiralen hvor alt skal «sentraliseres»? 

Sats da også på bygdene og ei levende fremtid hvor vi utnytter alle våre tilgjengelige ressurser.  

Norge trenger bonden, bonden trenger naboer og alle ungene trenger lokale tilbud! 


