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Innledning
Uttalelsen gis
B

På vegne av foretak/lag/forening

Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

Foretak/lag/forening

Ås Senterparti, v/ Ellen Syrstad
Adresse

Solfallsveien 25 B
Postnummer

1435
Poststed

ÅS
Telefon

90887224
Telefaks

E-post kontakt

ellen.syrstad@gmail.com

Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen
B

Nei

Navn på høringssaken
B

Sak 18/00948 Høring - Kroer skole

A

Sak 18/00938 Høring - Skolebehovsanalyse Ås nord

Uttalelse
B

Jeg ønsker å helt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

A

Jeg har min fulle uttalelse i egne dokumenter som jeg ønsker å laste opp som vedlegg

Uttalelse til saken

Sak 18/00948 Høring Kroer skole
Ås Senterparti har lest Rådmannens høringsbrev vedrørende Kroer skole. Vi vil med dette komme med vår uttalelse i saken.
Ås SP er for videre drift av Kroer skole, Rådmannens alternativ 3, og vil begrunne det.

Ås kommune forventes å få en kraftig vekst og mange flere innbyggere i årene som kommer. I høringsbrevet virker som om ikke
noe av den store veksten kommer i Kroer. Tvert imot, det legges til grunn at folketallet og elevtallet nesten halveres fram mot
2030. Ås Sp ønsker at det skal bo folk i hele Ås og vi vil arbeide for det. Vi mener at Ås kommune må legge til rette for at folk
fortsatt kan bo og leve i alle deler av kommunen, også i Kroer. Når presset og boligprisene øker i mer sentrale strøk tror vi at det
vil bli enda mer attraktivt å bo i Kroer, forutsatt at det er skole der. Vi vet at skole er en viktig faktor når folk velger bosted.
I inneværende periode har Ås SP programfestet at partiet vil bevare alle barneskolene i kommunen.
Ås SP mener at endring/nedlegging av Kroer skole vil få mange konsekvenser for de som bor i Kroer. Skolen, Kirka og
Samfunnshuset er viktige grunnpilarer i bygda. Skolen er mer enn et undervisningsbygg. Den er en institusjon med lange
tradisjoner, et fellesskap og et samlingssted.
Skolen er nå den eneste kommunale arbeidsplassen i Kroerbygda og det eneste kommunale tilbudet som er lokalisert i Kroer. Ås
SP synes at det er uheldig at utvidelsen av Rustad skole kan føre til nedlegging av Kroer skole. I denne raskt voksende
kommunen tror vi at det blir behov for alle skolene etterhvert. VI mener videre at det er berikende at det finnes skoler med ulike
størrelser. Det kan godt hende at en skole med 100 elever på et trinn blir for stor og uoversiktlig for noen elever. Da kan det være
bra å gå på en mindre skole i nærheten.
Kroer skole fremstår som en god skole. Det er brukt mye penger på oppussing de seinere årene. Uteområdene må være av de
beste og mest varierte i hele kommunen. Nærheten til skog og muligheter for aktiviteter gjennom alle årstider er veldig gode.
Personalet skriver i sin høring at det er et godt miljø både blant ansatte og elever og at elevene har det bra på Kroer skole.
Ås Senterparti er sterkt imot nedlegging av Kroer skole fra 2019.

