
Innspill til høringen vedrørende skolesak. 

 

Det er med bekymring og undring jeg ser at politikere og administrasjon i kommunen ser ut til å 

godta en rapport/ konsekvensutredning som inneholder så mange feil og mangler, som i tillegg ikke 

svarer på det dere selv ba om. 

Det burde vært sagt fra om dette, og jeg synes det er veldig rart om dere godtar denne etter alt som 

er kommet frem. Det er direkte feil om befolkning, økonomi, bygning, nærmiljø blant annet. Det er 

gamle opplysninger som tidligere har vært skrevet. Det er klipp og lim fra tidligere rapporter som 

inneholdt akkurat disse feilene, derfor skulle eksterne utrede konsekvensene. Man kan umulig si at 

det er gjort.  

Det forunderlige er igjen prosessen. Politikere hva skjedde, atter en gang? Dere fikk beskjed om at 

dette ikke var rett og det ble sendt beskjed om mangler og feil allerede fra dag en. Jeg fulgte møtene 

i oppvekstkomiteen, og opplevde at det ikke var mulig å si ifra for de få som prøvde, blant annet Lene 

Kristine Eikeland. Hun forsøkte å stoppe litt opp og sa at nå må vi sørge for at det blir rett denne 

gangen, men Willy Kroken sa stopp nå for du holde opp vi får la wsp jobbe i fred. Det var ikke rom for 

å være kritisk, akkurat det man bør i en slik sak for trygge alle det gjelder, men her skulle man altså 

ikke få stille kritiske spørsmål eller komme med spørsmålstegn.  

Jeg og dere vet godt hvor mange dette berører og vi kan ikke akseptere at dere tar valg for så mange, 

uten at det er godt nok begrunnet. Det er så langt ikke kommet frem en eneste grunn til at skolen 

mine barn har soknet til og sokner til skal legges ned. Det er heller ikke nevnt med et ord, 

konsekvensene om det skulle skje, for barna, ansatte, folkene som bor der, aktivitetene og 

nærmiljøet. 

I tillegg er det heller ikke nevnt hva som vil skje med de i dag aktive landbrukene. Det er barn der 

som kanskje til og med tenker å videreføre denne kulturarven, sørge for landbruk og gi dere mat på 

bordet. Ringsaker er en av Norges største landbrukskommuner, men dere jobber ikke akkurat for 

dem. De trenger faktisk noen tjenester også nært som gjør at muligheten for å drive videre er en 

realitet. Barna deres trenger sitt nærmiljø, skole, aktiviteter i nærheten for å i det hele tatt kunne 

være med. En bonde har ikke anledning til å kjøre langt til organiserte aktiviteter, da dyra og gården 

trenger at en driver der det meste av tida si.  

Dette gjelder ikke bare travle bønder, men også familier som kanskje ikke kan, har mulighet, har råd, 

har tid eller av andre årsaker ikke får til å kjøre barna akkurat dit de vil. Da øker forskjellene igjen, og 

det er finnes ikke mye som er tristere enn akkurat det.  

Når noe fungerer godt, og har gjort det over så lang tid, da forundrer det meg at Ringsaker kommune 

ikke søker råd hos dem, og undres på hvorfor det fungerer så godt hos akkurat dem. Jeg lurer på om 

Lismarka legges ned, hva sier kommunen når noen ringer neste gang og vil høre om 

«Lismarkamodellen», for vi vet at den er kjent over hele Norge og de har lært opp flere skoler i 

måten å drive på. Store skoler i Oslo, og mindre skoler rundt omkring. Hvem skal sørge for å 

videreføre det? 

Lismarka skole brukes av andre, men ingen i egen kommune har spurt om hvordan får dere dette til. 

Resultater over snittet faglig og trivselsmessig år etter år. Kvalifiserte lærere og mange søkere til 

stillinger som lyses ut. Tydelig et læringsmiljø som fungerer fantastisk, det kan jo ikke levne tvil.  



Lismarka er den bygda med økning i befolkningstall, økt elevantall, flest av de yngre, stappfull 

barnehage. Også den av bygdene som har eldreboliger. I tillegg egen musikkskole som har flere 

elevplasser. Det er aktivt idrettslag, skytterlag, korps, teater, malegruppe, yoga osv. Det finnes 

utallige møteplasser som innbyr både til aktivitet og til å roe ned, du kan løpe med eller uten ski på 

bena, skøyte, ta en tur i sykkelbana, bade, fiske, sitte på en stubbe eller ta med en venn og fyre 

bålpanna i gapahuken som det er flere av. Hagatun og Samvirkelaget byr også på kultur, kafe, pub og 

ulike arrangement.  

Når wsp velger bort denne skolen, velger de en skole som også inneholder mye i tillegg til å være en 

foregangsskole. Den brukes av alle lag og foreninger i ulike sammenhenger, og med tap av skolen, 

endres aktiviteten. Man trenger ikke forskning en gang for å skjønne det, det sier seg selv at det blir 

noe av konsekvensene.   

Avstand til Lillehammer er for de aller fleste i Lismarka en kjøretur på 10-15 min. De fleste har sine 

jobber i den retningen, og de fleste bruker også andre tjenester der. Akuttsykehuset skal ligge i 

Lillehammer, hovedsykehuset i Moelv, dvs at Lismarka da ligger så å si midt i. At ansatte kanskje også 

kommer til å jobbe både på Lillehammer og Moelv vil selvfølgelig være til en fordel. 

For at folk vil bo som dette er ganske sikkert, og skal man følge trenden er dette den aller nyeste, folk 

vil ut i naturen nå. Få litt mere plass, en liten hage i tillegg til et større boareale. Pandemien (som 

kommer til å fortsette) har gjort at folk har merket at de ønsker større plass, og hjemmekontor er 

blitt en ny hit som mange benytter seg av og da kan man med ett bo litt utenfor asfalt og overfylte 

byer.  De ønsker muligheten til å gå rett ut i skog og mark. Når alt ligger til rette som det gjør i 

bygdene i Nordre, med løype/tur nett, da kreves det egentlig ikke mer enn litt vett for å skjønne at 

dette er virkelig tida for å ta vare på. 

Tomter ligger klare i Lismarka, 44 i antallet og det jobbes nå med en større markedsføring av dem. 

Dette har heller ikke akkurat kommunen hjulpet til med, men vi har allikevel gått opp i antallet. Vi ser 

at alle hus som legges ut for salg, selges raskt og gjerne til yngre med barn. Siste 

tilskudd/nyinnflyttere i sommer er en familie med 3 barn som starter på skolen, enda en familie med 

barn og enda et i magen, det er enda flere i tillegg til det. De ønsker å gå på skolen som er foreslått 

lagt ned, og hva skjer med barnehagen? Det gjør vondt i magen å skrive det.  

I rapporten fra wsp står det ingenting om Brøttum og Moelv, og man vet da virkelig at det er 

bekymrede foreldre for at de skal bli enda flere. Det snakkes om av flere berørte at det allerede er 

fullt og trangt om plassen. Både foreldre og lærere forteller at de vet ikke hvordan det skal gå om så 

mange flere elever kommer til dem. De ønsker oss ikke dit, dere må ikke tro at de bare roper 

velkommen. De ser konsekvensene også for seg og sine, men wsp glemte også her å utrede dem.  

Wsp har tydelig bestemt seg for ett skolebygg, ikke tatt hensyn til innholdet eller nærmiljøet. 

Ingenting som resultater, økonomi, barnets beste, alle det gjelder er tatt hensyn til, og aller minst har 

de vurdert konsekvensene. Når lederen Thomas Odiin selv sier til meg på tlf at det hadde stilt seg 

annerledes om bygget hadde stått et annet sted, som f.eks i Lismarka, da ville de gått for det. Altså 

da falt alt sammen. Ingenting er da konsekvenstredet og de har satset på at bygget holder. Jeg tror 

ikke på det dessverre og er redd alle blir tapere.  

Så mange stemmer som dere velger å ikke la få telle, det er skremmende politikk. Høringen viser 

dere tydelig igjen at vi har noe som fungerer og ønsker å beholde, er fremtidsrettet og verdt å ta vare 

på, men deres valg er kanskje å overse de igjen, de dere jobber for?  



Det er mange ting som er nevnt i flere høringsinnspill som taler for at det er lurt å opprettholde og ta 

vare på, men som ordføreren sa på et tidspunkt, at det ikke var så farlig om noen flyttet for det kom 

sikkert noen inn noen nye. Det er da blir man skremt over en holdning til de innbyggerne som hun og 

dere akkurat nå er der for, de betydde plutselig ingenting, og om de flytter ut av kommunen er helt 

greit. Takk for omtanken. 

Barna, ungdommen, unge, voksne, eldre alle har igjen sagt så mye, kan dere sette dere ned å ta bare 

litt innover dere, om hvorfor dere sitter akkurat der dere gjør og hvem dere er valgt inn for.  

Det forventes at alle innspill blir lest og at dere selv ser at prosessen igjen falt sammen og at man må 

sette spørsmålstegn ved rapporten som inneholder feil og mangler, samt ikke har svart på de 

spørsmål dere selv sa skulle utredes.  

Håpet og ønsket er at dere selv ser at det er nok nå, vi må ta vare på de det gjelder og gi dem sjansen 

de fortjener.  

 

 

Med vennlig hilsen 

Camilla Storlien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


