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Høringssvar om Kroer barneskole
Styret i Kroer vel viser til høring i regi av Ås kommune den 9. februar 2018 om eventuell
flytting av Kroer skole.
Vi mener at alternativ 3; opprettholdelse av dagens skolestruktur og drift av Kroer skole er
det beste alternativet.
Ve ser av høringsnotatet at det er predikert 89 skolebarn på Kroer skole i 2019, altså neste
år. Per dags dato, er det 108 elever på skolen hvor velkomstklassen ikke er inkludert. En
antagelse på en nedgang på rundt 20% er en drøy antagelse.
I avsnittet «Pedagogiske og sosiale fordeler/utfordringer», står det først og fremst fordeler
ved å flytte til Rustad skole. Her står det vage utsagn som at å bytte «kan ha» positiv effekt
flere ganger uten å refere til relevant litteratur. Vi vil også påpeke at det store utearealet til
Kroer skole er en stor fordel. Studier har vist at gode utearealer reduserer mengden vold,
mobbing og uro blant elever og stimulerer trivsel, motivasjon og læringsevne (Olweus
programpakke mot mobbing, ECICSB 1998). Norske og svenske studier viser også at særlige
naturområder gjør at det blir færre konflikter, barna er mindre syke, konsentrasjon er
høyere, mindre rastløse og bedre motorisk utviklet enn barn i en «bybarneskole» med liten
plass (Grahn et al 1997), noe som Rustad skole er i ferd med å bli. Dette er også blitt
dokumentert i senere undersøkelser. Dette punktet nevnes ikke som en ulempe knyttet til
flytting til Rustad i høringsnotatet.
Det hevdes i notatet at Kroer skole ligger i et omrade med en betydelig nedadgående
elevtallsutvikling og at dette kommer til å fortsette. Dette er vel ikke riktig da det de siste
årene har ligget forholdsvis stabilt mellom 100 og 120 elever på skolen, velkomstklassen ikke
inkludert. Det har altså ikke vært en signifikant nedgang i elevtallet.
De pedagogiske og sosiale utfordringene som blir nevnt ved videre drift på Kroer skole er
blant annet at en aldersblanding i klassene ikke er optimalt. Dette argumentet baseres på at
elevtallet kommer til å fortsette med å synke. Som nevnt mener vi at dette ikke er tilfellet,
og dette argumentet vil derfor ikke ha basis i fakta.
Hovedargumentet for å flytte Kroer barneskole til Rustad, er først og fremst basert på en
befolkningsprognose utarbeidet av Rambøll. Denne befolkningsprognosen sier at i 2030 vil
være en befolkning i Kroer på 639 noe som innebærer en nedgang på 45% fra 1163 i 2016.
Etter møte med Ås kommune og Lars Syrstad, representant fra Rambøll, mener vi at
grunnlaget til denne rapporten er tynt. Et argument for denne rapporten var at det bygges
for lite i Kroer sammenlignet med resten av Ås. At nesten halvparten av Kroer sin befolkning
vil flytte ut vil jo si at en god del hus kommer til å bli forlatt, noe vi mener er usannsynlig. Et
annet argument på endringer i prognosene fra år til år, var at endringer i byggeplaner i Ås, vil
påvirke befolkningen ellers i kommunen, Kroer inkludert. Her ble det trukket fram at

tidligere prognoser inkluderte en planlagt bygging av 800 nye boliger på Dystre Eldor. Dette
ble revidert og prognosen dette høringsnotatet bruker, inkluderer en planlagt bygging på
450 boliger på Dystre Eldor i stedet. Vi finner det merkelig at en nedjustering av planlagte
boliger i Ås vil føre til en lavere i befolkning i Kroer. Et siste argument som ble brukt, er at
det har vært en negativ trend med tanke på befolkning i Kroer de siste 20 årene. Dette er
direkte feil da det i 1999 var en befolkning på 1078 personer mens det er en befolkning på
1143 i dag jamfør SSB.
Undersøkelsen som er gjort med tanke på befolkningsprognosen fremstår som
hovedargumentet for å flytte Kroer skole, hvor tallene fra 2017 og fram til 2030 er en
prediksjon. Vi ser allerede i 2018 at denne er veldig feil. Det ble predikert en befolkning på
1003, hvor fasiten i dag er 1143. Dette blir altså en prognose som er 14% for lav etter bare to
år.
Oppsummert, så mener vi at alternativ 3 er den beste løsningen. Altså en beholdning av
dagens skolestruktur. Vi mener det er flere argumenter for alternativ 3 som ikke er inkludert
i høringsnotatet som blant annet fordelene med stort uteareal. Vi mener at
befolkningsprognosen er feil og baseres på uriktige data. Som nevnt er prognosen allerede
veldig feil etter bare to år.
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