
Høringsinnspill til skolestruktur i Nordre Ringsaker 
 
WSP konkluderer med å legge ned 4 skoler i Nordre og bevare den som ligger lengst opp mot 
Sjusjøen og med minst elever. Politikerne sier skolene i Nordre er for små og vil ha «større» skoler, da 
tenker jeg at dette er et planlagt skritt på vegen for å få lagt ned alle nærskolene i Nordre. 
 
Elevantall: Åsen 61 / Lismarka 54 / Fagernes 43 / Mesnali 32. Det vil si at de må begynne å kjøre 161 
elever til andre skoler. 
Nedgang i folketallet: Åsen har en liten vekst / Lismarka – 0,5% / Fagernes – 6,7% / Mesnali - 7,2%. 
 
Hva bør vektlegges ved vurdering av skolenedleggelse? 
Barnas beste og foreldrenes valgmuligheter til å ta valg for bosetting og den oppveksten de ønsker. 
Vurdering av bygget/skolens romfordeling (Åsen fikk også nytt inneklimaanlegg/ferdigstilt høst 
2020/så hva står igjen av vedl.hold av nær 8,5 mill?) Innhold og læremuligheter/resultater er ved 
Åsen skole beviselig veldig bra sammen med både et stabilt elevtall og innbyggertall over mange år. 
Samtidig er det flotte uteområder og mange aktiviteter i og ved skolen. Hva som vektlegges ved 
skolenedleggelse hvis ikke dette har betydning, er det god grunn til å stille spørsmål ved.  
Et mangfold i kommunen og valgfrihet for hvor familier vil bosette seg må prioriteres. 
 
Åsen skole ligger etter en trafikkert veg sier WSP 
Det er riktig, men her er det rett og oversiktlig strekning med busslommer på begge sider av veien og 
to fotgjengeroverganger fra gang- og sykkelvegen. Fagernes ligger etter samme veg og har i tillegg 
fjelltrafikken til og fra Ljøsheim, og Mesnali har økt trafikk fra Lillehammer/Brøttum/Lismarka til og 
fra Sjusjøen, noe som ikke er bemerket fra WSP.  
 
En kirke lang fra sentrum 
Kirka ligger i gangavstand fra skolen, for 2 km er ikke langt. En fin kirke med minner fra krigens dager, 
og som har stor betydning for mange i både sorg og glede. 
 
Lite møteplasser og et dødt sentrum sier WSP 
Det er møteplasser på/ved skolens uteområde med ballbinge, klatretativ, husker, sandkasser og 
akebakker i tillegg til bruk av idrettslagets uteområde med stor fotballbane, skøytebane, 
skateboardrampe og skistadion. Ellers er det skiløyper, lysløype og turløyper, og i gangavstand ikke 
minst badeplassen og « Næralife» på sommertid. Selvfølgelig også Åsheim Samfunnshus, klubbhus, 
gapahuker, MatStasjon Åsmarka, Åsli Ridesenter, Åsheim Skytterlag anlegg og utsiktsplassen 
v/Mjølkerampa der turister og andre ofte tar en stopp. 
 
Utenom skoletid har vi et særdeles aktivt idrettslag som samler mange til lek, organisert fotball, 
skitrening, trening, lysløyperenn, terrengløp o.l. I den sammenheng kan også nevnes Rask 4H, 
Sjusjøen Husky Tours med over 100 hunder (åpen kennel som ligger sentrumsnært i Åsmarka), og 
som driver med hundekjøring året rundt. De arrangerer også andre naturopplevelser rundt om på 
Sjusjøen og i Åstadalen. Vi har også tilgang til bane for leirdueskyting og motorcross i nærheten.  
 
Legger vekt på butikk og bedrifter nær sentrum 
WSP bemerker at Kvarberg’s bedrift ligger langt unna sentrum, men den ligger da virkelig fint til nord 
for sentrum, og må ses som en fordel for å unngå trafikk/tungtransport i og ved skolens område. 
Lokaliseringen har da vitterlig ingen negativ betydning for å drifte en god skole. 
 
Konsekvenser ved nedlegging 
Oppfordrer dere politikere til å lese innspillet fra skoleskyssgruppa i Nordre Ringsaker Samvirkelag 
nøye. 



Det vil få store konsekvenser om Åsen skole legges ned. Barna kommer til å måtte kjøres/hentes på 
barnehage og SFO, og barneforeldrene i Åsmarkas har sine arbeidsplasser spredt rundt om i hele 
Mjøsregionen. Eksempelvis om et barn må skysses til Brøttum hver dag = 17 km x 2 x 190 skoledager 
vil i løpet av et skoleår utgjøre minimum 6460 km i året. Bruker Brøttum som eksempel, da det er 
innlysende at Brøttum og Moelv vil være de mest naturlige stedene for mange ifbm kjøring til/fra sitt 
arbeidssted. Ingen vil ta omvegen opp om Mesnali. Med den unødvendige risikoen, økonomiske 
belastningen og det ekstra tidsforbruket det uansett medfører, så kan flytting bli eneste 
valgmulighet. Trenden er også at når skole/SFO nedlegges, så går barnehagen med i samme slengen, 
og etter hvert forsvinner alle de gode og samlende aktivitetstilbudene bygda har i dag. 
 
Tenk helse-, miljø-, trygghet-, sikkerhet og psykisk belastning. La de som ønsker en valgmulighet for 
seg og sine mellom små- og stor-skoler beholde denne valgmuligheten. For videre utvikling som 
kommunen vil ha trengs tomter og positiv omtale om bygdene i nordre, og at Åsmarka er et ønsket 
sted å bo viser jo bare at her selges husene som bli lagt ut for salg ofte dagen etter visning. Det er nå 
blitt en trend at flere eldre fra rundt om i bygdene velger å selge og kjøpe seg lettstelte leiligheter i 
bysentra. Vår bygd har yngst alderssammensetting i Nordre, mao ingen forgubbing.  
 
Politikere, legg til side tunnelsynet og tenk visjonært for Norges største landbrukskommune. Sørg for 
en rettferdig fordelingspolitikk og styrk det mangfoldet som Ringsaker har å byr på.  
 
Bevar Åsen skole som er et godt oppvekstsenter! 
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