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Rådmannens innstilling:
1. Det settes i gang en politisk prosess vedrørende videre skolestruktur og drift
av Kroer skole fra 2019.
2. Alternativer for videre drift fra 2019 sendes ut på høring, med høringsperiode
05.03.2018-05.05.2018.
3. Høringsinstanser er:
o SU, FAU, SMU og elevrådene ved Rustad, Kroer skole og Ås
ungdomsskole
o Knerten, Rustadporten og Kroer barnehage
o Hovedverneombudet i Ås
o Ås Fagforbund og Utdanningsforbundet Ås
o Ungdomsrådet
o I tillegg gjennomføres åpen høring
4. Det fremmes en politisk sak om videre drift av Kroer skole fra 2019 etter
høringsperioden, medio mai/juni 2018.
Ås, 09.02.2018
Trine Christensen
Rådmann

Ellen Benestad
Oppvekst- og kultursjef

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalg for oppvekst- og kultur
Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for oppvekst- og kultur
Vedlegg:
HØRINGSNOTAT - Kroer skole
Saksbehandler sender vedtaket til:
Rådmann
Oppvekst- og kultursjef
Teknisk sjef
Plansjef
Rektorer ved Kroer, Rustad og Ås ungdomsskole
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Ås kommune
Saksutredning
Sammendrag:
I forbindelse med kommunens mål om god kapasitetsutnyttelse og hensiktsmessig
fordeling av elever i kommunens skolebygg, sett i lys av befolkningsprognoser, bør
alternativer for elever bosatt i dagens Kroer skolekrets vurderes. Berørte parter ved
en eventuell endring av skolestruktur skal høres, og rådmannen innstiller derfor på å
sende vedlagte høringsnotat til høringsinstansene. I tråd med
Utdanningsdirektoratets anbefalinger ved endring av skolekretser, vil det være en
høringsperiode på 2 måneder, med høringsfrist 5. mai 2018.
Fakta i saken:
I Utdanningsdirektoratets rundskriv 2-2012 av 15.03.2012 står det følgende:
«Hverken opplæringsloven eller annet regelverk har innholdsmessige regler for
endring av skolestruktur, det vil si regler for når det er lovlig eller ulovlig å legge ned
eller opprette en skole. Avgjørelser knyttet til skolestruktur ligger i kjerneområdet av
den kommunale handlefriheten. En avgjørelse må bygge på et kommunestyres
økonomiske, politiske og samfunnsmessige prioriteringer.»
Befolkningsprognoser utarbeidet våren 2017 viser et nedadgående elevtall i Kroer
skolekrets frem mot 2030. Skolens elevkapasitet er på 150 elever, og vil i slutten av
perioden kun ha et totalt elevtall på rundt 50 elever. Nye Rustad skole står ferdig
høsten 2019. Den bygges med en kapasitet på 700 elever, men vil ved oppstart kun
ha rundt 500. I lys av elevtallsutviklingen som prognosene viser, mener rådmannen
at det er viktig at det tas beslutninger som gir retning og styringsmuligheter i et
fremtidsrettet perspektiv.
Alternativer for elever bosatt i dagens Kroer skolekrets bør vurderes. Ås kommune
gjennomfører derfor en høring, der innspillene vil tas med i den videre vurderingen av
hvilke tiltak som kan iverksettes for bedre ressursutnyttelse og kvalitet i tjenesten.
Høring
I saker om eventuell skolenedleggelse skal kommunestyret ha rimelig kjennskap til
synspunktene til de som berøres av nedleggelsen før et vedtak treffes, jf.
Behandlingen av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser Udir-2-2012.
Involvering av de berørte er helt sentralt i slike prosesser. Spørsmål om skolestruktur
og eventuelle endringer av kretsgrenser vil i stor grad berøre elever, foreldre og
nærmiljø. Skolens samarbeidsutvalg (SU) og foreldrerådet (FAU), skal få anledning til
å uttale seg når det gjelder vedtak om skolestruktur.
Andre som også bør få anledning til å uttale seg i slike saker kan være
- Aktuelle barnehager
- Fagforeningene for de ansatte ved skolen
- Andre brukerorganer ved skolene, for eksempel skolemiljøutvalg og elevråd
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Kommunens ungdomsråd
Kommunens hovedverneombud

Høringen er i tillegg åpen for alle, ikke bare høringsinstanser nevnt over.
Det finnes ikke lov- og forskriftsbestemte regler for hvor lang fristen for å uttale seg
skal være, men kommunen anbefales å benytte to måneders høringsfrist.
Høringsperioden i denne saken vil være fra 5. mars til 5. mai. Ås kommune
gjennomfører digitale høringer, der høringsuttalelsene sendes inn via Ås kommunes
hjemmeside.
Alternativer:
I en sak om endring av skolestruktur og eventuell nedleggelse av skoler, er det svært
viktig at berørte får uttale seg før vedtak fattes. Ikke å sende denne saken på høring,
er derfor ikke et alternativ.
Dette er alternativene rådmannen ønsker innspill på i høringsperioden:


Alternativ 1: Full nedleggelse av Kroer skole fra høsten 2019 når nye Rustad
skole står ferdig. Elever bosatt innenfor Kroer skolekrets i dag, overføres til
Rustad skole.



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.



Alternativ 3: Opprettholdelse av dagens skolestruktur og drift av Kroer skole.

Økonomiske konsekvenser:
Bakgrunnen for en eventuell endring av dagens drift av Kroer skole, er den fallende
utviklingen i befolkningen bosatt i Kroer skolekrets. I høringsnotatet peker
rådmannen på enkelte økonomiske følger av de tre alternativene. Når den endelige
saken om skoletilhørighet skal behandles, etter høringsfristen 5. mai, vil de
økonomiske konsekvensene blir nærmere vurdert.
Konklusjon med begrunnelse:
Rådmannen sender høringsnotat "Høring – Kroer skole" til høring hos berørte parter.
Høringen er i tillegg åpen for alle. Høringsinnspill vil legges ved i den endelige saken
om skoletilhørighet for elever bosatt i dagens Kroer skolekrets.
Denne legges frem for hovedutvalg for oppvekst og kultur, administrasjonsutvalg,
formannskap og kommunestyret i mai/ juni 2018.
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Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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