
SU ved Åsen skole ønsker å kommentere WSP sin rapport ifm konsekvensuredningen.  

 

Vi stiller oss spørrende til rapporten som inneholder flere feil og mangler, og som ikke vektlegger 

uttalelser fra elever, lærere, foreldre m.m. Vi var deltakere i flere møter via padlet, og alles 

oppfatning er at Åsen skole ble omtalt positivt, og hvor elever, lærere og foreldre er fornøyd. Dette 

bør være en indikator på et skolemiljø som både sosialt og faglig utmerker seg. Her jobbes det godt 

og målbevisst, som igjen viser seg på gode resultater på trivselsundersøkelser blant både elever og 

ansatte og på faglige resultater. Dette viser seg også i elevtallet på skolen og stabiliteten blant 

lærerne. Åsen skole er den skolen med flest elever og stabile elevtall, og lite eller ingen utskiftning 

blant lærerne. Gjennom et godt samarbeid er foreldrene delaktige i elevenes skolehverdag, og skolen 

er gode på å bruke de ressursene som foreldregruppa har. Dette gir variert undervisning og 

dybdelæring, i tråd med Læreplanen fra 2020. 

 

I rapporten påpekes det at det ikke er noe sentrum i Åsmarka, kun ei bygd med spredt bebyggelse på 

begge sider av en svært trafikkert vei. Dette stiller vi oss spørrende til. Åsen skole ligger rett ved 

Åsheim forsamlingshus og idrettsanlegget med fotballbane, skiløype, akebakke, skøytebane og 

skaterampe. DETTE er nettopp sentrum for Åsmarka. Her treffes barn og unge på dagtid, på skole og i 

barnehage, og igjen på kveldstid, på organiserte og uorganiserte aktiviteter. Det er ikke en kveld eller 

helgedag det ikke er samling av mennesker her. Og dette nærområdet bruker skolen i sin 

skolehverdag. Elevene bruker idrettsanlegget i friminutt, skoletimer og uteskoledager, de er nede 

ved Næra på fisking, bading og pilking, bruker turstier i nærområdet ukentlig og på den måten gjør 

elevene kjent med kulturarven. Ved å bruke «uteskolerommet» aktivt i undervisningen, slik det 

gjøres på Åsen skole, får elevene en bredere innfallsvinkel til kompetansemål. Ved å legge 

undervisningen ut bygger elever og lærere relasjoner på flere arenaer, som bidrar positivt til skolens 

fellesskap.  

 

I følge rapporten mangler skolen flere rom, men det er direkte feil. Mat og helse benyttes ikke til 

barnehage slik som det kommer frem i rapporten. Det er ett eget rom for SFO. Det er ett kunst og 

håndverksrom sammen med mat og helse. Det er og eget naturfagrom og musikkrom. Skolen har 

også plass til flere elever, og det er muligheter for å utvide skolen om det blir behov for det.  

 

Kompetansen til lærerne på Åsen skole er god. De ser på økt kompetanse som viktig og motivasjonen 

for videreutdanning har vært og er god. Rapporten sier noe om at større skoler har lærere med faglig 

fordypning, som kan gi bedre faglig resultater. Dette er altså ikke gjeldende for Åsen, hvor fem av 

seks lærere har gjennomført videreutdanning de siste årene og kravene om økt kompetanse 

oppfylles.  
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