
Høringsinnspill til skolestrukturrapporten i Nordre Ringsaker 

 

Vi ønsker å komme med innspill til rapporten, som vi mener inneholder feil og mangler i forhold til 

hvordan det er på Åsen skole. 

 

- Åsen skole har eget SFO-rom og K&H-rom. Kjøkkenet som benyttes til Mat & Helse 

disponeres fullt ut av skolen, ikke av barnehagen slik som det står i rapporten.  

 

- Vi har en systematisk og tett oppfølging av enkeltelever. Alle voksne kjenner alle elevene og 

kan hjelpe med å utvikle hver enkelt elev, også i friminuttene.  

 

- På Åsen skole har vi felles regler og forventninger til elevene, som alle voksne følger opp. Vi 

tar tak i eventuelle utfordringer kjapt, og finner gode løsninger sammen. 

 

- I forhold til fagfornyelsen har vi unike muligheter til å få undervisningen til å oppleves som 

relevant ved å bruke relevante personer og bedrifter i lokalmiljøet. Det oppleves som enkelt 

og positivt å få til besøk for elevene. Vi har et meget sterkt samarbeid med lokalsamfunnet, 

som glir rett inn i kjernen av fagfornyelsen. 

 

- Vi på Åsen skole har et godt skole-hjem samarbeid. Det er lav terskel for å ta opp ting som 

dukker opp, og vi opplever gjensidig respekt. 

 

- Som fådelt skole, er det større rom for tilpasset undervisning for både faglig svake og sterke 

elever. Elevene lærer av hverandre, og små skoler har også variasjon i elevfellesskapet. 

 

- Læringsarenaen er god, med mye bruk av nærmiljøet. Vi benytter nærmiljøet gjennom hele 

året, ut fra hvilke temaer skolen jobber med, og utnytter de ressursene som de ulike 

årstidene gir. 

 

- Vi ser på økt kompetanse som viktig, og motivasjonen for videreutdanning har vært og er god 

gjennom mange år. Fem av seks lærere har gjennomført videreutdanning de siste årene, og 

kravene om økt kompetanse oppfylles. Det prioriteres å få til gode ordninger, for at lærerne 

skal ha mulighet til å ta videreutdanning. 

 

 

Lærere ved Åsen skole 


