Sammendrag av høringsinnspill med rådmannens kommentar til «Skolebehovsanalyse Ås nord»
Dette er et sammendrag av de innkomne høringsinnspillene. I høringen ble partene og andre bedt om å komme med innspill til:
- Rådmannens vurdering av endring av skolekretsgrensene mellom Sjøskogen skole og Nordby skole
- Rådmannens vurdering av utvidelse av Solberg skole
- Rådmannens vurdering av og tiltak for Nordbytun ungdomsskole
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Høringsuttalelser
To av innspillene støtter rådmannens vurdering av endring av skolekretsgrensene mellom Sjøskogen skole og Nordby skole og stiller
seg bak en endring av skolekretsgrenser. Høringsinnspillene forutsetter at elevene fra Kjærnes får skoleskyss.
Det ønskes også at elever fra Vinterbro Terrasse og elever nord for Nessetveien og Togrenda overføres til Sjøskogen skole.
I et av innspillene ber man om at det utarbeides retningslinjer for å ha søsken på samme skole.
I det ene innspillet påpekes det at avstanden til Sjøskogen er litt lenger, men at skoleveien er godt sikret. Et av innspillene ønsker at
tidspunktet for utbygging bør fremskyndes, og påpeker de positive virkningene det vil være å utvide miljøet ved Sjøskogen skole. I
tillegg vil påpekes det at skolens fagmiljø og kompetanse styrkes
Det tredje innspillet støtter ikke rådmannens vurdering og ønsker at Kjærnes opprettholder sin skoletilhørighet og fortsatt vil tilhøre
Nordby skole. Her påpekes det at endring av skolekretstilhørighet ikke må påvirke barn som allerede har begynt på en skole, dvs.
være på samme skole hele barneskoleløpet. Forslaget til rådmannen medfører at søsken må gå på to skoler noe som ikke er heldig
med tanke på logistikk.
Dette innspillet påpeker at Kjærnes tradisjonelt har hatt tilhørighet til aktiviteter i lokalmiljøet på Nordby og at ved en overføring til
Sjøskogen vil det bety at man ikke lenger har naturlig innpass i miljøet på Nordby.

Rådmannens
kommentar

Innspillet påpeker også at endringen vil føre til et økt behov for skoleskyss på en allerede belastet vei og stiller spørsmål ved
hvordan kommunen vil løse det. I tillegg påpeker de at sykkel- og gangstien langs Nessetveien ligger noe øde og er tungt trafikkert.
Rådmannen ser at det vil være fordeler og ulemper med en endring av skolekretsgrenser og vil vurdere høringsinnspillene i saken
som skal politisk behandles mai/juni 2018.
Kommunestyret vedtok 13.12.2018 å fremskynde utvidelsen av Sjøskogen skole med ett år med oppstart i 2021 og ferdigstillelse i
2022.
Opplæringslovens § 7-1 gir elever i 1.-4.trinn som bor mer enn 4 kilometer fra skolen rett til gratis skoleskyss. For elever i 1.trinn er
skyssgrensa 2 kilometer. Fra Nessetkrysset er det 2,3 kilometer til Sjøskogen skole og dermed vil alle 1.trinnselever som bor på
Kjærnes ha rett til skoleskyss. For elever fra 2.-7.trinn vil alle som bor lenger unna enn 4 kilometer ha rett til skoleskyss. Det er Ruter
som har ansvar for å organisere en eventuell skoleskyss til Sjøskogen skole.

Gang- og sykkelveien langs Nessetveien vurderes som sikker skolevei for de elevene som bor mindre enn 4 km fra Sjøskogen skole.
Elever som i dag går på Nordby skole vil ha samme skolevei skole frem til Nesset krysset hvis de skal gå til Sjøskogen skole. Det er fra
Nesset krysset 500 meter lenger til Sjøskogen skole enn til Nordby skole.
Alle som har begynt på Nordby skole før Sjøskogen er ferdig, vil kunne få fullføre barneskoleløpet på Nordby skole. De som ønsker å
begynne på Sjøskogen vil få mulighet til det.
Alle foreldre som ønsker at søsken skal gå på samme skole har mulighet til det på Sjøskogen skole. Sjøskogen skole vil med ny
elevkapasitet ha plass til det. Søknader om skolebytte for søsken til Nordby skole vil følge dagens forskrift for skoletilhørighet. Dvs.
at søknaden vil bli individuelt behandlet av oppvekst- og kultursjefen og den vil behandles utfra kriterier i forskriften.
Rådmannen vil vurdere innspillene om å innlemme Vinterbro terrasse og området nord for Nessetveien og Togrenda (Bølstad
feltet).

