
Høringsinnspill til skolestruktur i Nordre Ringsaker 
 

 

Jeg, Rebecca Fjeld, er 25 år, bor i Åsmarka. Sønnen min er 1 år om få måneder, og han er dermed en 

av bygdas nykommere. Etter hvert vil nok han også få søsken, og planen videre er jo at de skal vokse 

opp i trygge Åsmarka, med blant annet skole, idrettslag, 4H, samt venner og bekjente rett rundt 

hjørnet. Denne planen spøker det veldig for.  

Hvorfor? Det er i bunn og grunn et godt spørsmål. For her i Åsmarka er det en velfungerende skole, 

med et særdeles innholdsrikt nærmiljø, og mange fine møteplasser for både ung og gammel. Det 

fungerer godt! Man skulle tro at alt lå til rette for min, og mange andres plan om en framtid i 

Åsmarka, med skolen rett i nærheten. 

Dessverre gjør det ikke det, fordi det visstnok er best for barna at de samles på en større skole.  

De foreldrene som ønsker at barna skal gå på en større skole, med større klasserom og flere elever, 

de har friheten til å velge dette. Hva er grunnen til at jeg ikke skal få den samme friheten, til da å 

velge at mine barn etter hvert skal få starte på Åsen skole, med et lite og trygt skolemiljø?  

 Det skrives blant annet også at Åsmarka ikke ligger godt til rette for stedsutvikling. Tidligere i år ble 

det åpnet matservering i sentrum, med stor suksess. I tillegg blir husene her solgt så fort visningene 

er ferdig, og hadde det vært flere tomter å bygge på ville det nok kommet enda flere flyttende hit, og 

flere mennesker tilsier økt elevantall, som igjen tilsier utvikling.  Det trengs ikke dagligvarebutikk eller 

frisør i umiddelbar nærhet for at en bygd skal være attraktiv, men skolen er en viktig faktor. 

Dessverre er jeg redd en eventuell nedleggelse av bygdas skole vil gjøre at flere, deriblant min 

familie, vil velge, eller rettere sagt, bli tvunget til å bosette seg andre steder. Det vil blant annet bli 

problematisk å få logistikk og tid til å gå opp, da reisevei blir lengre for barna, samt at ønsket om et 

lite og nært skolemiljø ikke kan oppnås. Vedtas skolenedleggelsene viser det også at kommunen vi er 

bosatt i faktisk bidrar til den mye omtalte sentraliseringen av dette landet, noe som er uheldig for en 

kommune med så mye bygdeliv.  

 

La Åsen skole bestå! 

 

Mvh  

Rebecca Fjeld 

Åsmarka, 09.08.21   

 

 


