
Høringsinnspill til rapporten om Konsekvensutredning skolestruktur nordre Ringsaker  

 

Samarbeidsutvalget ved Fagernes skole ønsker å med dette å komme med sitt høringsinnspill til 

konsekvensutredningen skolestruktur nordre Ringsaker. Samarbeidsutvalget (heretter SU) opplever 

at rapporten har enkelte mangler og feil som må belyses. 

Pkt. 2.4.3 Konsekvensutredning Skolestruktur Nordre Ringsaker 

 I beskrivelsen av skolens arealer og rominndeling opplyses det i rapporten at Fagernes skole 

kun har tre klasserom og et SFO-rom som kan benyttes som et klasserom. Det mener SU er 

direkte feilinformasjon. Det eksisterer 5 klasserom og i tillegg har man SFO-rommet som kan 

benyttes som klasserom. Skolen er i tillegg utrustet med fire grupperom som gjør det mulig å 

dele trinn i mindre grupper. Rapporten viser også til manglende spesialrom, SU opplever ikke 

dette som et problem og viser til kreativ undervisning hvor blant annet uteskole er en god 

bidragsyter til å ivareta blant annet naturfag og forsøk. Fagernes skole har et velfungerende 

bibliotek hvor det er tilrettelagt for undervisning i små grupper. Det er per i dag god plass og 

kapasitet ved skolen, slik SU ser det er skolebygget godt egnet for videre drift også med en 

økning i elevtallet. Fagernes skole er per i dag i leide lokaler, men sett ut fra byggets tilstand 

og kapasitet burde det være i kommunens interesse å kjøpe ut byggingsmassen. 

 

 Nærmiljøet rundt Fagernes skole byr på nærhet til skog og mark, og det er kort vei til Næra 

hvor elevene de siste årene har fått deler av svømmeopplæringen sin. 

Næringsvirksomhetene som finnes i Næroset er opptatt av å kunne være bidragsytere inn 

mot skolen, på den måten kan man knytte praksisfeltet nærmere. Næroset er ei bygd på 

ca.1050 innbygger - med stadig utbygging og etter hvert et storsykehus i Moelv vil det etter 

all sannsynlighet ikke bli færre innbyggere fremover.  

 

 Med punktene over som utgangspunkt, finner SU det merkelig at konsekvensutredningen 

ikke anser Fagernes skole som et reelt alternativ for fremtidens skolestruktur. 

 

 


