Sak 18-00948 Høringsbrev-Kroer skole
Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet (Klubben) ved Kroer skole

Alternativ 1: Full nedleggelse av Kroer skole fra høsten 2019 når nye Rustad
skole står ferdig. Elever bosatte innenfor kroer skolekrets i dag, overføres til
Rustad skole.
Prognoser er alltid uforutsigbare. I Skolebehovsplanen fra 2012 prognostiserte
Norconsult et jevnt elevtall på ca. 130 fram mot 2025 på Kroer. Nå ser vi at
Rambøll har en annen prognose. Vi stiller spørsmål ved elevtallet Rambøll legger
til grunn 12 år fram i tid. Det er oppgitt til å være 135 elever per i dag. Det riktige
tallet er 119. Ifølge Rambøll vil det være 89 elever ved skolestart i 2019. Det er
11 elever i Velkomstklassen i dag. Kommunen har tidligere bestemt at
Velkomstklassen skal overføres til Brønnerud skole fra skolestart i år. Utfra det vi
kjenner til, vil det være flere elever som begynner enn de som slutter de neste
årene. Regnestykket viser derfor at det minimum vil være 108 elever på skolen i
2019. Derved er ikke nedgangen så betydelig som rådmannen hevder.
I løpet av tidsperioden Rambøll opererer med, kan politiske bestemmelser og
vedtak endres. Det er i skolens nærområde de senere år gitt tillatelse til
boligbygging, og barnefamilier er flyttet inn. Det ser ikke ut til at Rambøll har tatt
høyde for et hyppigere generasjonsskifte ved inn- og utflytting av boliger i Kroer
når boligpresset ellers i Ås øker.
I Skolebehovsanalysen for Ås sentrum som ble vedtatt i Kommunestyret 21.06.17
punkt 3, står det at Plansone Åsgård B øst for jernbanelinja innlemmes i Rustad
skolekrets fra og med august 2019. Rådmannen skriver at elevtallet i slutten av
perioden vil øke til rundt 600 elever på Rustad. Dersom Kroer skole legges ned og
elevene overføres til Rustad, vil dette kunne medføre at ledig kapasitet på Rustad
reduseres betraktelig.
Den årlige trivselsundersøkelsen 1-4 trinn og elevundersøkelsen 5-7 trinn på Kroer
viser meget gode resultater på elevenes motivasjon, trivsel, venner, klassemiljø,
læringsmiljø og relasjoner til lærere. Dette viser at skolemiljøet er godt og stort
nok for elevene på Kroer.
Tilbakemeldinger fra tidligere elever og foresatte viser også at overgangen til
ungdomsskolen ikke byr på problemer. Tvert imot er de godt rustet både faglig og
sosialt.

Vi har også et godt fag- og arbeidsmiljø for de ansatte. Skolen som den eneste i Ås,
søkte og ble godkjent som deltaker i et samarbeidsprosjekt med Høgskolen
Innlandet. Prosjektet heter Skolemiljø og krenkelser, er nettbasert og går over ett
og et halvt år. Alle ansatte deltar og vil få høy kompetanse innenfor dette fagfeltet
som rettes mot endringene i Opplæringslovens § 9A.
På Kroer har vi et unikt og godt utemiljø. Gjennom Barn og unges kommunestyre
har elevene bl.a. fått midler som de har spart opp og nå brukt til å ruste opp
ballbingen. Vi har uteområder og utemuligheter få skoler kan måle seg med.
Stortinget har vedtatt at alle elever skal ha en time fysisk utfoldelse hver dag. Dette
kan enkelt oppfylles på Kroer
Kommunen har de senere år bevilget betydelige midler til oppussing av skolen
både utvendig og innvendig. Ansatte og elever har nå et meget godt arbeidsmiljø.
Stortinget har også vedtatt ny lærernorm. Denne oppfyller skolen allerede i dag.
Alle ansatte skal beholde jobben. Det er derfor begrenset hvor mye kommunen kan
spare på lønnsutgifter ved en nedleggelse.
Forvaltning-, drift- og vedlikeholdskostnader i forhold til en bygningsmasse som
kan bli stående uutnyttet, sier rådmannen ikke noe om.
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.
En liten grendeskole med få elever kan bli et sårbart miljø, både for ansatte og
elever. Skolens gode sosiale miljø kan etter vår oppfatning, tilskrives at vi nå har
elever fra 1.-7. trinn. De minste ser opp til de store og vil gjerne leke og lære av
dem.
Det kan bli utfordrende å drive skolen uten en daglig ledelse tilstede.
Rådmannen skriver at 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.
Vi registrerer at Rambølls prognoser tilsier 49 elever ved skolen i 2030. Elever og
foresatte må derfor fra år til år leve med en usikkerhet og trussel om nedleggelse.

Rådmannen viser til Barnekonvensjonen og hva som er barnets beste. Elever på
Kroer må med rådmannens alternativ 2, begynne på ny skole og i ny klasse på 5.
trinn og igjen bytte skole ved utgangen av 7. trinn. Ingen andre elever i kommunen
blir pålagt dette.
Alternativ 3: Opprettholdelse av dagens skolestruktur og drift av Kroer skole
For å bevare kommunens særegenhet er det viktig å ha både små og store
skoler. Av erfaring mener vi at aldersblanding kan gi bedre læringsresultater
og gi bedre muligheter for tilrettelagt opplæring..
Lærere har spesifikt ønsket seg til Kroer skole ved ansettelser, og vi har lærere
som har arbeidet her i årevis. Tilbakemelding fra vikarer er at Kroer er en god
skole med et godt læringsmiljø.
Kompetansekravene til lærere vil ikke utgjøre noen forskjell på behovet for
etterutdanning for lærere på en liten eller stor skole.
Elevene på Kroer har et godt skolemiljø og venner. På fritiden og gjennom ulike
fritidsaktiviteter knytter de vennskap med andre barn og ungdommer i kommunen.
Skolen har en sentral betydning i Kroer, og den har gjennom ulike aktiviteter
et godt samarbeid med lokalmiljøet.
Vi viser ellers til det vi har kommentert under alternativ 1 og 2.
Sammendrag og konklusjon
Klubben ved Kroer skole er samstemte i at vi ønsker å opprettholde Kroer skole
som en 1-7 skole.
Vi begrunner dette med følgende:
Ås kommune er en jordbruks- og landkommune med til dels spredt bosetting.
Dette er med på å gi kommunen sitt særpreg. For å opprettholde et slikt særpreg er
det viktig å beholde Kroer skole som en middels stor skole i ei egen bygd i
kommunen.
Skolen er godt inkludert i Kroer og har en lang tradisjon som aktiv deltagende i
bygdas sosiale liv. Skolen har f.eks. en lang tradisjon med Kroer kafé som er en
arena der alle med en nåværende eller tidligere tilknytning, kan møtes. Dette er
blitt et sosialt samlingspunkt som binder bygdas innbyggere sammen.

Av nytt kan nevnes at skolen deltar i «Kroerfestivalen» som har som mål å bli en
ny tradisjon i bygda. Skolen bidrar med utstillinger og aktiv elevdeltagelse.
Kroer skole er kjent for stort engasjement og samhold mellom foreldrene. Alle
kjenner alle og dette fører til trygghet og samhold mellom elevene. Dette igjen gir
et trygt miljø og gir gode forutsetninger for å bygge opp et godt læringsmiljø.
Skolen i Kroer har et unikt uterom med muligheter for allsidig fysisk utfoldelse.
Det er nærhet til store skogsområder der skolen og Kroerløypas venner i fellesskap
har en gapahuk som brukes aktivt både i skoletida og på fritida. Skolen disponerer
en ballbinge som ble oppgradert i 2017. I tillegg har elevene tilgang på en
gressbane i godkjent størrelse som fotballbane. Ut over dette er det store områder
til lek og aktivitet. Dette er viktig å vektlegge spesielt med hensyn til at det er
vedtatt i Stortinget at fysisk aktivitet skal ha en langt større plass i elevenes
skolehverdag.
Skolens eldste bygg «Gamlestua», har i løpet av de siste to årene blitt betydelig
renovert både utvendig og innvendig og er blitt et godt funksjonelt bygg for skolens
personal. Bygget har en lang historie som skolebygg i Ås og burde fått status som
en viktig del i Ås kommunes skoleutvikling. Det er få skoler i Akershus som kan
vise til et slikt gammelt, tradisjonelt skolebygg der det fremdeles er skoledrift.
Elevgrunnlaget pr. i dag og de neste årene er godt nok til å kunne gi elevene et godt
miljø. Ås kommune er i sterk vekst og prognosene for elevveksten er derfor usikre.
Det er viktig å avvente for å se hvor stort presset på sentrumsskolene virkelig blir
når utbyggingen i sentrum er ferdigstilt. Kommunen er ikke tjent med å legge ned
Kroer skole for kanskje om et par år å måtte gjenåpne skolen fordi sentrumsskolene
ikke har stor nok kapasitet.
Vi mener vi har gode argumenter for at Kroer skole må bestå. Den viktigste
grunnen er vi har et godt sosialt og faglig miljø både for elever, foreldre og ansatte.
Vi ser helt klart at barna i bygda har det godt på skolen.

