
 
Høringsinnspill til konsekvensutredning av skolestrukturen i Nordre Ringsaker 
 
Rask 4H er en barne- og ungdomsorganisasjon og en av de eldste 4H klubbene i Ringsaker, 
stiftet i 28.04.1948. Vi ønsker å komme med høringsinnspill til konsekvensutredningen av  
skolestrukturen da vi mener det har blitt lite fokus på viktigheten av lag og foreningers 
betydning for bygdene og deres tilknytning til skolen.   
 
Rask 4H hører til i Åsmarka og vår klubb har  hovedbase ved Åsen skole. Klubben har ligget 
nede 2 korte perioder, men kan i år feire 69 år med aktivitet. Våre medlemmer er mellom 
10-19 år og organisasjonens motto er «å lære ved å gjøre det». Klubben driftes av et styre av 
ungdommer og har voksne som rådgivere.  Norske 4H er en livsnøytral barne- og 
ungdomsorganisasjon der medlemmene hvert år skal fordype seg i et prosjekt. Tidligere var 
det mye fokus på tradisjonelle husflid og landbruksoppgaver, noen klubber i Norge har dette 
fortsatt, men vi har de siste årene forsøkt å gjøre noen endringer.  
Vi har 1 medlemsmøte hver måned hvor vi gjør ulike aktiviteter. I vinterhalvåret har vi ofte 
benyttet Åsen skoles gymsal, klasserom og kjøkken til ulike aktiviter. Vi har  f.eks  fokus på 
mat, fysisk aktivitet med mye lek og organisasjonsarbeid. Turer i nærområdet har vært veldig 
populært. Dvs området fra Sør-Mesna til Næra. Vi har overnattet på høygulvet  og vært med 
på lamming, overnattet i en gammel tømmerkoie og vært med på sauesanking og overnattet 
i hengekøyer. Vi har som organisasjon tatt hele bygda i bruk og møtes på ulike møteplasser 
tilknyttet våre aktiviteter. I helga har en gjeng 4Here overnattet i lavvo ved Næra og hatt 
besøk av Redningsselskapet og lært om livredning i vann. 
 
Det arrangeres Fylkesleir hvert år der vi har hatt stor deltakelse fram til nedstengning av 
samfunnet våren 2020. Som fordypningsprosjekt de siste årene har vi forsøkt å ha fokus på 
fellesprosjekt. Vi har 2 år brukt ei helg på å gå «Åsmarka på kryss og tvers». Da har vi blitt 
kjent med bygda, møtt folk som har fortalt lokalhistorie, vært på besøk i avstengte hus og 
besøkt låver med ny aktivitet. Vi har hatt grupper med fokus på volleyball, vi har forsøkt oss 
på takkebakst, vi har lagd rattkjelker av gamle sparker og lagd nye ting av emballasje.  2019 
bygde en gruppe av våre medlemmer ny gapahuk i Åsmarka. Den benyttes av barneskolen 
når de har utedager og av alle som er ute og går på tur. Vi ønsker at våre ungdommer skal bli 
samfunnsengasjerte og nysgjerrige 4Here som tør å prøve aktiviteter de ikke har gjort før og 
utforske nye ting i felleskap med andre. 
 
Medlemstallet har gått litt opp og ned. Vårt rekruteringsområde er Åsen skole der elevtallet 
de siste årene har vært rundt 60 elever.  
 
I 2017 arrangerte Rask 4H leir for 450 ungdommer og voksenledere fra hele Hedmark. Leiren 
brukte vi to år på å planlegge. Dette var andre gang det ble arrangert 4H leir i Åsmarka. 
Første gang var i 1981. 
Bak arrangementet sto ei hel bygd og mange dugnadstimer. Leirområdet var området rundt 
Åsen skole,  forsamlingslokalet Åsheim, fotballbana  og et jorde i tilknytning til området. Alle 
leirdeltakerne bodde i telt/lavvoer. Både skole og forsamlingslokale var avgjørende for å få 
gjennomført arrangementet. Hovedkomiteen besto av voksne og 2 av våre medlemmer. 
Resten av medlemmene deltok aktivt i gjennomføringen av leiren.  



4H leiren ble et svært vellykket arrangement.  I etterkant av leiren hadde klubben over 60 
medlemmer mellom 10- 19 år. Et svært stort medlemstall i ei lita bygd som Åsmarka. 
Medlemstallet har vært litt dalende det siste året. Vi har hatt en stor gruppe som har 
avsluttet etter 7 års medlemskap og Covid -19 perioden har vært krevende da vi har 
medlemmer med stor aldersspredning. Vi har nå ca. 40 medlemmer.  
 
Grunnen til vårt høye medlemstall tror vi er fordi vi har satset på fellesaktiviteter på tvers av 
alder og interesser. Ungene som går/har gått ved Åsen skole kjenner hverandre godt. De har 
gjennom skolen praktisert aldersblandede grupper og dette har vi kunne videreføre i våre 
aktiviteter i 4H. Vi har hatt stort fokus på å ha sosiale aktiviteter der det har vært rom for alle 
og trygt å prøve nye ting. 
 
Rask 4H er bekymret for rekruteringen til vår organisasjon dersom Åsen skole blir nedlagt og 
ungene blir flyttet til andre skoler.  Vi mener det er viktig å ha et mangfold av organisasjoner 
og sosiale møteplasser der barn og unge kan møtes på tvers av alder og interesser. Vi tenker 
at lokal tilknytning har vært med å gjort at vi har fått mye positiv støtte fra voksne som ikke 
har egne barn i organisasjonen. 
 
Rask 4H  mener det er viktig å fokusere på hvilke muligheter som ligger i området rundt Åsen 
skole og sambruk mellom Åsheim forsamlingslokale og Åsmarka Idrettslag. Vi vurderer at det 
er få områder i Nordre Ringsaker der det er  mulighet for større arrangement både innen 
idrett og andre kulturaktiviteter.  
 
Med hilsen Rask 4H v. Styret og Rådgivere 
 
 
Åsmarka 08.08.21 
 
Anna Jesnes, Frida Rogne Kvarberg, Oliver Kvarberg og Renate Fjeld.  


