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Fra: FAU ved Fossen skole 

 

Til  
Vedlegg 1: Rapport Konsekvensutredning Skolestruktur Nordre Ringsaker, og  
Vedlegg 2.2: Skolestruktur i Nordre Ringsaker 

 

Oppsummering 

- Den positive utviklingen i sykehussaken gjør at det er knyttet stor usikkerhet rundt behovet for 
antall skoleplasser i Moelv i et 10-årsperspektiv.  

- Fossen FAU mener at Fossen skole må vurderes som en bydelsskole i skolestrukturen i Moelv, 
ikke som en del av bygdeskoledebatten.  

- Moelv er, i likhet med Brumunddal, en by der foreldre bør ha muligheten til å velge mellom to 
forskjellige skolemiljø. Dette er spesielt viktig for barn som har utfordringer med å passe inn i et 
skolemiljø – uavhengig av skolens størrelse. 

- Fossen skole er, som del av Moelv og Fossen skoler, allerede en del av et stort kompetansemiljø.  

 

Konsekvensutredningen fra WSP som informasjonskilde i skolestruktursaken 

FAU ved Fossen skole er godt fornøyd med prosessen som ledet frem til rapporten. Vi ønsker allikevel 
å belyse noen viktige forhold både knyttet til selve rapporten og rapporten som kilde til informasjon i 
skolestruktursaken. 

Rapporten varierer fra å være svært sikker i sine konklusjoner til å beskrive stor usikkerhet rundt 
sentrale problemstillinger. Et eksempel på en påstand som oppleves som bastant, er at dagens 
skolestruktur blir vurdert som svært svak sammenlignet med rapportens alternativ 2, der kun én 
skole blir bevart1). Da dette er en konklusjon for alle skolene samlet, går vi ikke detaljert inn på hvert 
vurderingskriterium, men at dagens skolestruktur blir vurdert til laveste vurderingsnivå (0) på 7 av 12 
kriterier håper vi verken kommuneadministrasjonen eller kommunepolitikerne kan si seg enige i. 
Fossen FAU kjenner seg ikke igjen i denne konklusjonen.  

I motsetning til de mer bastante påstandene i konsekvensutredningen beskrives også stor usikkerhet 
om temaer som er helt sentrale. I punktet om befolkningsutvikling beskrives naturlig nok ulike 
alternativer for befolkningsutvikling i Ringsaker2). Det står for eksempel følgende: «Det er imidlertid 
viktig å være klar over at alle framskrivningene er basert på forutsetninger knyttet til demografi, og 
at lokale og regionale forhold som påvirker folks atferd og lokaliseringsbeslutninger ikke er 
modellert» (egen utheving). Helseministerens beslutning om sykehusplassering i Moelv ble tatt etter 
konsekvensutredningen var ferdigstilt. Hvilke effekter sykehuset vil ha for befolkningsveksten i Moelv 
har blitt enda mer usikkert enn fremstilt i konsekvensutredningen.  Fossen FAU mener at det er for 
stor usikkerhet knyttet til befolkningsutviklingen i Moelv til å ta en endelig beslutning om 
skolestrukturen i Moelv i 2021.  

 



Fossen skole – en bydelsskole i Moelv 

Fossen FAU er overrasket over at Fossen skole kun består i to av alternativene i WSP sin 
konsekvensutredning. Vi har stor forståelse for at det må være minst én skole i Nordre Ringsaker, 
samtidig mener vi at det er viktig for innbyggerne i en by i vekst og utvikling å kunne velge mellom et 
lite og et stort skolemiljø – for veksten kommer. 

 

Det er mange forhold som må tas i betraktning når skolestrukturen skal diskuteres for Moelv. Vi 
nevner noen vi mener er viktige: 

- Den fremtidige skolestrukturen må planlegges med et langsiktig perspektiv. I Moelv er det 
flere større boligområder under planlegging og på Fossen alene er det 90 mål som er regulert 
til boligformål. I kommuneadministrasjonens saksutredning er det anslått 770 nye boenheter 
og 240 nye barn hvis alle planlagte utbyggingsprosjekter frem mot 2030 gjennomføres3). 
Dette tilsvarer eksempelvis at det vil tilkomme 100 barn om 40 % av utbyggingsprosjektene 
gjennomføres. 

- I kommuneadministrasjonens beregning av elevkapasitet i Moelvområdet nevnes Gaupen 
skole som «en aktuell nærskole for elever i Moelv området»4). Gaupen er ikke et reelt 
skolealternativ for Moelv da folk som bosetter seg sentrumsnært forventer å ha et 
skoletilbud i umiddelbar nærhet. 

- Moelv har i dag én skole organisert i to skolebygg. WSP skriver «Større skoler har et bedre 
utgangspunkt for å drive med systematisk kompetanseutvikling av pedagogisk 
kompetanseutvikling av pedagogisk personale»5). Vi mener dagens organisering av Moelv og 
Fossen skoler er god. 

- FAUene ved Moelv og Fossen skoler er enige om at det er svært uheldig å tilføre flere elever 
til uteområdet ved Moelv Skole. Dette handler både om områdets størrelse og muligheten 
for å stimulere til aktivitet, spesielt for de minste barna.  

I Brumunddal er det 3 sentrumsskoler der elevtallet per skole varierer fra ca 150 til 570 (vi ser bort 
fra Kirkekretsen som ikke ligger i umiddelbar nærhet til sentrum)7). Altså kan foreldre i Brumunddal 
foreta aktive valg av skolemiljø og -størrelse for sine barn så lenge det er plass på det enkelte 
klassetrinn. Den muligheten mener vi også Moelv bør ha. 

Økonomi 

Vi ønsker å fremheve noen økonomiske forhold presentert av WSP som vi mener kan påvirke 
beslutningsgrunnlaget for kommunestyrerepresentantene. 

- I WSPs konsekvensutredning er det satt opp vedlikeholdskostnader for alle skolene i 
perioden 2020-2023 bortsett fra Fagernes. Det er i utredningen heller ikke oppgitt 
leiekostnader ved samme skole. Denne informasjonen finnes i saksutredningen fra 
kommuneadministrasjonen8). 

- I beskrivelsen av alternativ 1a (opprettholde Messenlia, Fagernes og Fossen) i 
konsekvensutredningen står det at vedlikeholdsetterslepet med dette alternativet vil være 
rundt 20 millioner9). Vedlikeholdsetterslepet oppgis i tabellform til å være vesentlig lavere - 
5,8 millioner (beløpet er ikke inkludert ikke-oppgitt vedlikehold på Fagernes). 

- WSP kommenterer at det, i lys av sykehussaken, kan være aktuelt å utrede etablering av en 
fullverdig barneskole på Fossen på mellomlang sikt 10) og at vedlikeholdsbehovet ved Fossen 
skole «…bør ses i sammenheng med fremtidsbildet i Moelv11). Vi vet også at det er 



muligheter for et påbygg i forlengelsen av dagens bygningskropp ved Moelv Skole. I et 
tidsperspektiv på 10-20 år er Fossen FAU sikre på at den beste økonomiske løsningen for 
Ringsaker kommune vil være å gjennomføre vedlikehold på eksisterende bygningsmasse mot 
for å gjennomføre store investeringer i form av utbygging ved Moelv skole eller en eventuell 
reetablering av Fossen skole.  

 
Den gode starten på Fossen 
 
De pedagogiske ressursene, uteområdet og Fossen skoles størrelse gir svært gode forutsetninger for 
å ivareta barn fra hele Moelvområdet. Det virker å være bred enighet i skolestrukturdebatten om at 
ikke alle barn passer på store skoler og ikke alle passer på små. Noen grupper vil absolutt ha fordeler 
av å gå på en mindre skole, vi tenker da spesielt på sårbare barn, barn som har ekstra 
oppfølgingsbehov og aktive elever som har behov for fysisk utfoldelse som uteområdet på Fossen 
kan tilby. 
 
Fossen FAU er klar over at forskningen ikke gir noe entydig svar på hva som er best av en liten eller 
en stor skole, men vi mener at skole- og klassestørrelse er en viktig faktor i barnas start på 
skolehverdagen. Vi støtter oss til Utdanningsforbundets samling av forskningsresultater knyttet til 
klassestørrelser som trekker frem at fordelene med små klasser er at det gir størst utbytte for barn 
av foreldre med lav utdanning og at det har mest påvirkning på de faglig svakeste12). 
 
Fossen skole gir en god start på skolehverdagen for de minste barna - med trygg skolevei, et 
stimulerende uteområde og stabile læringsressurser som dekker alle kompetansekrav og som 
kjenner alle barna.  
 

Moelv 08.08.2021 

Fossen FAU 

 
 
  



Kilder 

1) https://www.ringsaker.kommune.no/getfile.php/4857053.1897.bsnqjqwqaptbms/Vedlegg+1
+-+Rapport+Konsekvensutredning+Skolestruktur+Nordre+Ringsaker%281711958%29.pdf , 
figur 22, side 87. 

2) https://www.ringsaker.kommune.no/getfile.php/4857053.1897.bsnqjqwqaptbms/Vedlegg+1
+-+Rapport+Konsekvensutredning+Skolestruktur+Nordre+Ringsaker%281711958%29.pdf, 
punkt 3.2.1, side 26-28. 

3) https://www.ringsaker.kommune.no/getfile.php/4857058.1897.jslsbsllkjwztu/Vedlegg+2.2+-
+Skolestruktur+i+nordre+Ringsaker%281711963%29.pdf, side 7. 

4) https://www.ringsaker.kommune.no/getfile.php/4857058.1897.jslsbsllkjwztu/Vedlegg+2.2+-
+Skolestruktur+i+nordre+Ringsaker%281711963%29.pdf, side 17. 

5) https://www.ringsaker.kommune.no/getfile.php/4857053.1897.bsnqjqwqaptbms/Vedlegg+1
+-+Rapport+Konsekvensutredning+Skolestruktur+Nordre+Ringsaker%281711958%29.pdf, 
side 42. 

6) https://www.ringsaker.kommune.no/getfile.php/4857053.1897.bsnqjqwqaptbms/Vedlegg+1
+-+Rapport+Konsekvensutredning+Skolestruktur+Nordre+Ringsaker%281711958%29.pdf, 
side 81. 

7) https://www.ringsaker.kommune.no/getfile.php/4857058.1897.jslsbsllkjwztu/Vedlegg+2.2+-
+Skolestruktur+i+nordre+Ringsaker%281711963%29.pdf, side 10 

8) https://www.ringsaker.kommune.no/getfile.php/4857058.1897.jslsbsllkjwztu/Vedlegg+2.2+-
+Skolestruktur+i+nordre+Ringsaker%281711963%29.pdf, side 4. 

9) https://www.ringsaker.kommune.no/getfile.php/4857053.1897.bsnqjqwqaptbms/Vedlegg+1
+-+Rapport+Konsekvensutredning+Skolestruktur+Nordre+Ringsaker%281711958%29.pdf, 
side 80. 

10) https://www.ringsaker.kommune.no/getfile.php/4857053.1897.bsnqjqwqaptbms/Vedlegg+1
+-+Rapport+Konsekvensutredning+Skolestruktur+Nordre+Ringsaker%281711958%29.pdf, 
side 82. 

11) https://www.ringsaker.kommune.no/getfile.php/4857053.1897.bsnqjqwqaptbms/Vedlegg+1
+-+Rapport+Konsekvensutredning+Skolestruktur+Nordre+Ringsaker%281711958%29.pdf, 
side 81 

12) https://www.utdanningsforbundet.no/var-politikk/stopp-store-klasser/forskning-og-
fakta/stotte-i-forskningen/ 

 


