Kroer, 07.05.18

Høringsuttalelse sak 18/00948

Kroer skole - La Stå!
Foreldregruppen i Kroerbarnehagen ønsker å gi sitt innspill til alternativene for videre drift av Kroer
skole fra 2019.
Skolen er selve kjernen i Kroer sammen med Kroer Vel, Kroer kirke og barnehagene. Nedleggelse av
skolen vil være svært negativt for bygdesamfunnet. Ås kommune sparer penger, men vi kan ikke se
at høringsnotatet har drøftet den samfunnsmessige konsekvensen av nedleggelse? Hva vil skje med
Kroer som bygd? Uttalelsene fra rådmannen i Ås avis 04.05.18 om at det er så korte avstander i Ås at
det ikke er noe tap om Kroer mister skolen som møteplass, oppleves som flåsete – skal vi tolke det
slik at Rådmannen ikke ser verdien av levende grender i hele kommunen? Deler det politiske styret i
Ås dette synspunktet?
Det er vurdert at nedleggelse av Kroer skole vil ha liten betydning i forhold til Kroer barnehage, da
det uansett er så få barn i denne barnehagen. Det har vært nedgang i antall barn de siste årene, men
vi vil påpeke at eierne likevel har valgt å satse videre på driften og utvikler profilen som
friluftsbarnehage kontinuerlig. Dette er et unikt tilbud i denne delen av Ås som vi nødig vil miste.
Vi foreldre har imidlertid fått tydelige signaler om at barnehagen blir nedlagt hvis skolen blir nedlagt.
Det er derfor ikke riktig at skolenedleggelse vil ha liten betydning for barnehagen. Nedleggelse av
barnehagen vil videre føre til tap av lokale arbeidsplasser i bygda og bortfall av en stabil inntektskilde
for Kroer Vel.
Foreldregruppen i Kroer barnehage støtter alternativ 3: Opprettholdelse av dagens skolestruktur
og drift av Kroer skole. Vi ønsker at barna våre skal få muligheten til å fortsette i en liten, trygg og
oversiktlig skole i bygda vår.
Vi stiller også spørsmål ved statistikken og befolkningsprognosen som er lagt fram i høringsnotatet,
der Rådmannen i Ås avis igjen kommer med uttalelser som viser at administrasjonen faktisk ikke har
oversikt over bakgrunnstallene for prognosen. Vi ber om en ny gjennomgang av grunnlaget for den
forventede befolkningsnedgangen i Kroer som er brukt som hovedargumentasjon for
skolenedleggelse. Kan Rådmannen stå inne for en spådom om at befolkningen i Kroer vil halveres i
løpet av de neste ti årene?

Med vennlig hilsen
Foreldre i Kroerbarnehagen DA.

