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HØRINGSNOTAT - Kroer skole
Ås kommune viser til vedtak i Hovedutvalg for oppvekst og kultur 28.02.2018,
vedrørende alternativer for videre drift av Kroer skole fra 2019. Vedtaket lyder som
følger:






Det settes i gang en politisk prosess vedrørende videre skolestruktur og drift
av Kroer skole fra 2019.
Alternativer for videre drift fra 2019 sendes ut på høring, med høringsperiode
05.03.-05.05.2018.
Høringsinstanser er:
o SU, FAU, SMU og elevrådene ved Rustad skole, Kroer skole og Ås
ungdomsskole
o Knerten, Rustadporten, Rustadskogen og Kroer barnehage
o Hovedverneombudet i Ås
o Ås Fagforbund og Utdanningsforbundet Ås
o Ungdomsrådet
o I tillegg gjennomføres åpen høring
Det fremmes en politisk sak om videre drift av Kroer skole fra 2019 etter
høringsperioden, medio mai/juni 2018.

Alternativer vedrørende videre skolestruktur og drift av Kroer skole fra 2019 sendes
med dette ut på høring til aktuelle høringsinstanser.
1 BAKGRUNN
Ås kommune har mottatt elevtallsprognoser frem mot 2030, utarbeidet av Rambøll i
2017. Disse prognosene viser en betydelig nedgang i elevgrunnlag for Kroer
skolekrets. Vedlagt følger befolkningsprognoser frem mot 2030, utarbeidet av
Rambøll, se vedlegg 1.
«Hverken opplæringsloven eller annet regelverk har innholdsmessige regler for
endring av skolestruktur, det vil si regler for når det er lovlig eller ulovlig å legge ned
eller opprette en skole. Avgjørelser knyttet til skolestruktur ligger i kjerneområdet av
1

den kommunale handlefriheten. En avgjørelse må bygge på et kommunestyres
økonomiske, politiske og samfunnsmessige prioriteringer » (Utdanningsdirektoratets
rundskriv 2-2012 av 15.03.2012).
Kapasitetsutnyttelse og elevtallsutvikling er to sentrale faktorer knyttet til effektiv drift
av skoler. For skoler som ligger i områder med lav og nedadgående elevtallsutvikling
impliserer dette svært dårlig utnyttelse av ressurser.
Rådmannen ser det nødvendig at det fattes beslutninger som gir retning og
styringsmuligheter i et helhetlig og fremtidsrettet perspektiv. I lys av
elevtallsprognoser for Kroer skole frem mot 2030, og ferdigstillelse av nye Rustad
skole i 2019, er nåværende skolestruktur og drift av Kroer skole oppe til vurdering.
Det legges med dette frem tre ulike alternativer for Kroer skole fra høsten 2019.
2 ALTERNATIVER
Følgende alternativer til videre skolestruktur og drift av Kroer skole fra 2019 legges ut
på høring:


Alternativ 1: Full nedleggelse av Kroer skole fra høsten 2019 når nye Rustad
skole står ferdig. Elever bosatt innenfor Kroer skolekrets i dag, overføres til
Rustad skole.



Alternativ 2: Kroer skole legges administrativt innunder nye Rustad skole når
den står ferdig høsten 2019. Mellomtrinnet (5.-7. trinn) overføres til nye Rustad
skole. Småtrinnet (1.-4. trinn) opprettholdes ved Kroer skole. Kroer skole
fortsetter som grendeskole, forutsatt elevtall på minimum 50 elever på
småtrinnet. Alternativet innebærer full nedleggelse av Kroer skole dersom
antall elever på småtrinnet går under 50.



Alternativ 3: Opprettholdelse av dagens skolestruktur og drift av Kroer skole.

3 VURDERING
Følgende vurderingskriterier er lagt til grunn i vurderingen av de tre alternativene:


1

Kapasitet og elevtallsutvikling
Kroer skole har en kapasitet på 150 elever. I følge prognosene vil elevtallet
ved Kroer skole være 89 elever i 2019, mot dagens1 elevtall på 135. Dette er
en betydelig nedgang. Elevtallet ser ut til å synke ytterligere mot 2030, da
prognosene viser et elevtall på kun 49 elever. Dette utgjør bare 1/3 av skolens
elevkapasitet på 150 elever. Elevkapasiteten ved nye Rustad skole er på 700

. Dagens elevtall inkluderer Velkomstklassen, som fra 01.08.2018 skal flyttes til Brønnerud skole.
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elever. I følge elevtallsprognoser vil elevtallet ved oppstart høsten 2019 være
på 500 elever. I slutten av planperioden vil elevtallet øke til rundt 600 elever.
Det er da tatt høyde for justerte skolekretsgrenser fra 2019, vedtatt i
Kommunestyret 21.6.2017.


Pedagogiske og sosiale fordeler/utfordringer – hvilke alternativer kan best
legge til rette for gode læringsarenaer som fremmer trivsel, motivasjon, læring
og faglig utvikling blant elever og personale.
I saker som omhandler skolestruktur må kommunen vurdere barnets beste.
Barnekonvensjonen blir vektlagt i denne prosessen og artikkel 3 nr. 1 forplikter
kommunene til å legge barnets beste som det grunnleggende hensyn.
Rådmannen mener at i vurdering rundt barnets må det sees på elevens
skolemiljø, herunder lærings- og psykososiale miljø, samt fag- og
arbeidsmiljøet til de ansatte som igjen har betydning for elevenes skolemiljø.



Skolevei
Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei har rett til gratis skyss
uten hensyn til veilengden. I Retningslinjer for skoleskyss har Ås kommune
definert strekningen mellom Bakk og veikrysset ved Gulli, og strekningen
mellom Teigen og Rød som særlig farlig/ vanskelig.

Alternativ 1 – full nedleggelse av Kroer skole fra 2019
Kapasitet og elevtallsutvikling
Driftskostnader i forhold til skolebygg og administrative kostnader tilknyttet Kroer
skole vil falle bort dersom skolen blir nedlagt og elevene overføres til nye Rustad
skole. I tillegg vil administrasjonskostnader pr elev effektiviseres, da hele
skoletilbudet for elever bosatt innenfor Kroer skolekrets samlokaliseres med nye
Rustad skole. Ytterligere effektivisering er mulig ved et færre antall parallelle grupper
pr. trinn, enn om mellomtrinnet og/eller småtrinnet opprettholdes på Kroer skole. En
overføring av alle elevene til nye Rustad skole fra 2019 vil også medføre bedre
kapasitetsutnyttelse ved nye Rustad skole.
Pedagogiske og sosiale fordeler/utfordringer
Elevene bosatt innenfor Kroer skolekrets vil bli en del av et større skolemiljø. En
større arena for å knytte bekjentskap og vennskap kan ha positiv effekt for elevenes
trivsel og motivasjon. I forhold til overgang barneskole-ungdomsskole vil elever på
mellomtrinnet få mulighet til å utvide sin omgangskrets innenfor en større elevgruppe
før de begynner på ungdomsskolen. Avgangskullet ved Kroer skole er i dag betydelig
mindre enn avgangskullene ved de store sentrumsskolene.
Kroer skoles pedagogiske personale vil bli en del av et større fagmiljø. Dette kan ha
positiv effekt for motivasjon, faglig utvikling og arbeidsmiljø.
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I forhold til overgang lokal barnehage(Kroer barnehage) – skole vil nedleggelse
antagelig ha liten betydning. Kroer er en liten barnehage med få barn. Det er flere
bosatt i Kroer-området som velger å benytte barnehagetilbud andre steder enn ved
Kroer barnehage.
Skolevei
Alternativ 1 kan medføre at enkelte elever vil få noe lengre skolevei. Det presiseres
imidlertid at hele 65-70 % av elevene innunder Kroer skolekrets er bosatt på
Danskerud, se kartutsnitt og befolkningsrapport i vedlegg 2. Det er tilnærmet lik
avstand fra Danskerud til Kroer skole, og fra Danskerud til Rustad skole.
Eksempelvis gir adressen Rydningen en skolevei på 2,7 km til enhet Kroer og 2,5 km
til Rustad. Det er også tilnærmet like trafikale forhold til begge enhetene, med hensyn
til gangvei.
En eventuell økning av skyssutgifter ved Alternativ 1, vil være for elever fra 2.-7. trinn
som er bosatt mer enn 4 km fra Rustad skole, og som i dag har færre enn 4 km fra
Kroer skole. Dette vil imidlertid utløse fylkeskommunal skyss, der kommunen kun har
en egenandel knyttet til busskortet. Dette gjelder også for 1. trinn som har rett til
gratis skoleskyss dersom de bor mer enn 2 kilometer fra skolen, jf. opplæringsloven §
7-1.
I Kroer-området er det få offentlige transportforbindelser. Bosatte i dette området er
stort sett avhengig av bil som transportmiddel. Det er rimelig å anta at bilkjøring i
forbindelse med henting av barn bosatt innenfor Kroer skolekrets vil avta dersom
elevene overføres til nye Rustad skole. Det er også rimelig å anta at bilkjøring til og
fra jobb for ansatte vil avta ettersom Rustad skole har god tilknytning til offentlige
transportmidler.
Alternativ 2- Kroer skole blir en grendeskole for 1.-4. trinn
Kapasitet og elevtallsutvikling
Dersom Kroer skole legges administrativt innunder nye Rustad skole fra 2019 vil det
medføre lavere administrative kostnader. Strukturen som skissert i Alternativ 2 vil
legge til rette for en bedre ressursutnyttelse fra 2019, enn om dagens skolestruktur
og drift opprettholdes til tross for betydelige nedadgående elevtallsprognoser frem
mot 2030. En overføring av mellomtrinnet til nye Rustad skole fra 2019 vil også
medføre bedre kapasitetsutnyttelse ved nye Rustad skole.
Dersom det skulle skje positiv utvikling i befolkningsprognosene innenfor Kroer
skolekrets, har kommunen et etablert skoletilbud med muligheter for utvidelse av
grendeskolen.
Dersom småtrinnet ved Kroer skole, fra 2019, består av mindre enn 50 elever,
ansees det ikke som økonomisk forsvarlig å opprettholde en grendeskole. Hele Kroer
skole bør da nedlegges.
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Pedagogiske og sosiale fordeler/utfordringer
Dersom mellomtrinnet ved Kroer skole overføres til nye Rustad skole vil elevene som
går på mellomtrinnet bli en del av et større skolemiljø. Som nevnt under vurdering av
Alternativ 1, vil en større arena for å knytte bekjentskap og vennskap kunne ha
positiv effekt for elevenes trivsel og motivasjon. I forhold til overgang barneskoleungdomsskole vil elever på mellomtrinnet få mulighet til å utvide sin omgangskrets
innenfor en større elevgruppe før de begynner på ungdomsskolen. Avgangskullet
ved Kroer skole er i dag betydelig mindre enn avgangskullene ved de store
sentrumsskolene.
For elever på småtrinnet, vil en liten grendeskole medføre et lite skolemiljø. Dette kan
imidlertid ha en positiv effekt for små barn i forhold til overgang barnehagebarneskole, da et lite miljø kan oppleves som trygt og oversiktlig for de yngste
elevene.
Skolens pedagogiske ledelse, lærerens engasjement og skolens rekruttering er
vesentlige faktorer bak en skoles faglige prestasjoner. Dersom Kroer skole legges
administrativt innunder Rustad skole vil det pedagogiske personalet som er igjen ved
småtrinnet på Kroer, bli en del av en større personalgruppe. Dette sikrer at alle
lærerne i Ås-skolen har mulighet for faglig utvikling, samt at småtrinnet ved Kroer
skole har tilgang på nødvendig kompetanse gjennom en større «lærerpool».
Enhet Kroer kan derfor innhente kompetanse fra et større fagmiljø og lærere kan
undervise på tvers av skolene.
Skolevei
Alternativ 2 kan medføre at enkelte elever vil få noe lenger skolevei. Som presisert
under vurdering av Alternativ 1 er imidlertid hele 65-70 % av elevene innunder Kroer
skolekrets bosatt på Danskerud, se kartutsnitt og befolkningsrapport i vedlegg 2. Det
er som sagt tilnærmet lik avstand fra Danskerud til Kroer skole, og fra Danskerud til
Rustad skole. Eksempelvis gir adressen Rydningen en skolevei på 2,7 km til enhet
Kroer og 2,5 km til Rustad. Det er også tilnærmet like trafikale forhold til begge
enhetene, med hensyn til gangvei.
En eventuell økning av skyssutgifter ved Alternativ 2, vil være for elever på 5. - 7.
trinn bosatt mer enn 4 km fra Rustad skole, som i dag har færre enn 4 km fra Kroer
skole. Dette vil imidlertid utløse fylkeskommunal skyss, der kommunen kun har en
egenandel knyttet til busskortet.
Alternativ 3 – dagens skolestruktur og drift opprettholdes
Kapasitet og elevtallsutvikling
Kroer skole ligger i et område med en betydelig nedadgående elevtallsutvikling.
Opprettholdelse av dagens skolestruktur og drift etter 2019 vil være en ineffektiv
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måte å drive skole på. Driftsutgifter per elev vil da være uforholdsmessig høy i forhold
til driftsutgifter per elev ved de øvrige skolene i Ås.
Pedagogiske og sosiale fordeler/utfordringer
En stadig voksende «sentrumsskole» kan bety noe utenforskap for Kroer-elever på
sikt, da spesielt med tanke på overgang barneskole-ungdomsskole. Avgangselever
ved Kroer skole vil da være en lagt mindre elevgruppe enn avgangselever fra
sentrumsskolene som begynner på Ås ungdomsskole.
Aldersblanding av klasser/grupper vil være en naturlig konsekvens av lavt elevtall.
Aldersblandede klasser ansees ikke som optimalt fra et pedagogisk perspektiv, da
spesielt med tanke på innkjøring av nye 1.trinns elever og overgang fra småtrinn til
mellomtrinn, samt overgang fra barneskole-ungdomsskole. Aldersblandede grupper
og knappe ressurser byr på faglige utfordringer i lys av elevenes rett til tilpasset
opplæring.
Det er erfaringsmessig vanskelig å rekruttere kvalifiserte lærere til de minste skolene
i Ås. Dette spesielt i forhold til de nye kompetansekravene for undervisning, med
tilbakevirkende kraft, som skal møtes om få år. Ved små skoler er tålegrensen for
antallet lærere som kan delta i det statlige videreutdanningsprogrammet betydelig
lavere enn ved større skoler. Rekruttering av pedagogisk personale til Kroer skole
samt utvikling av profesjonsfellesskap i takt med resten av Ås-skolen, kan bli
utfordrende og ressurskrevende i tiden fremover dersom skolestruktur og drift
opprettholdes som i dag etter 2019.
Skolevei
Ingen endring i forhold til dagens situasjon
Konklusjon
Rådmannen vurderer Alternativ 1 og 2 som de eneste forsvarlige alternativene i
henhold til befolkningsprognosene. Ved opprettholdelse av dagens skolestruktur og
drift av Kroer skole etter 2019 kan det stilles spørsmål ved økonomisk forsvarlighet i
et helhetlig perspektiv, da ressursene skal fordeles til det beste for alle barn og unge i
kommunen. Strukturelle forhold kan bli til hinder for gode overganger barneskoleungdomsskole dersom ikke mellomtrinnet overføres til nye Rustad skole.
Et større skolemiljø for både elever og ansatte ansees som en endring til det positive.
En større arena for å knytte bekjentskap og vennskap kan ha positiv effekt for
elevenes og de ansattes trivsel og motivasjon. Motiverte og kompetente lærere er
helt grunnleggende for god skoleutvikling og elevenes utbytte av opplæringen.
Alternativ 1 og 2 legger til rette for at de ansatte blir en del av et større
profesjonsfellesskap.
Dokumentet er elektronisk godkjent
Ås kommune - Oppvekst og kultur
Vår ref.: 18/00583-2

Side 6 av 10

Vedlegg 1
Kroer skole – befolkningsprognose og elevkapasitet

= Kroer skole, Vollholen 39
= Rustad skole, Drottveien 20
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Ås kommune

Vår ref.: 18/00583-2
Postadresse
Postboks 195
1431 Ås
post@as.kommune.no

Besøksadresse
Skoleveien 1
1430 ÅS
www.as.kommune.no

Oppvekst og kultur

Telefon
Telefaks

64 96 20 00
.

Org.nr.
Bankgiro

964 948 798
1654.07.99605
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Befolkningsprognose for Kroer
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Befolkningsprognoser for Rustad
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