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Hei jeg mener at Åsen skole må bevares av følgende grunner : 
-  Barnets beste, foreldre og ikke minst barna selv må selv kunne ha friheten til å kunne velge 
hvilken skole de vil gå på. Dette er også det viktigste vi lærer på barnevern studiet. For mange 
barn blir rett og slett miljøet for stort og klassene for store. Vi har selv fått en familie flytende 
helt fra Danmark fordi de rett og slett ser at barnet trenger ett mindre klassemiljø. Nå 
stortrives gutten og han får endelig oppleve den mestringen han fortjener i livet.  
 
- Er også opptatt av at vi må tenke langsiktig. Om 10-15år så vil mye se annerledes ut i 
Nordre Ringsaker. Storsjukehuset er sannsynligvis ferdig bygd og folk ønsker å bosette seg i 
nærheten av arbeidsplassen sin. Med 15minutter kjørevei fra Åsmarka i vakre landlige 
omgivelser så forstår jeg ikke at det ikke vil være en attraktiv plass å bo. Det er jo også 
boligsalget her oppe også ett bevis på. De blir solgt veldig fort.  
 
- Må heller ikke glemme idrettslaget her i Åsmarka som samler både Lismarka og Mesnali. 
Om skolen blir lagt ned så frykter jeg for idrettslagets fremtid.  
 
- skoleskyss er noe veldig mange har skrevet veldig mye om så skal ikke skrive så mye om 
det. Bare konstatere at jeg er enig i alle argumentene, spesielt for de minste elevene som er 
avhengig av SFO så vil det være en stor ekstra belastning for både foreldre og barn. Det vil 
være såpass avgjørende for mange at de må vurdere flytting rett og slett for å få kabalen til å 
gå opp.  
 
Som en konklusjon i mitt innlegg så er det Barnets beste som er det sentrale. Jeg kunne 
skrevet veldig mye om dette, med gode kildehenvisninger, men jeg tenker at dette burde være 
logisk for alle. Ingen barn er like og vi har alle ulike behov. Noen har ekstra behov for ro 
rundt seg og andre trenger kanskje litt ekstra hjelp. Jeg tror ikke en stor skole klarer å 
tilfredsstille disse viktige behovene selvom de sier at de gjør det. La Åsen skole bestå for 
mangfoldet og barnas skyld! 
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