
Skolebehovsanalyse for Å s sentrum med endring av 
forskrift om skoletilhørighet og endring av 

skolekretser - Høringssvar fra Å sga rd skoles FÅU 

Dagens situasjon 

Åsgård skole har per i dag 374 elever fordelt på tre paralleller i 1. og 2. trinn, og to paralleller i 3. – 7. 

trinn. To av disse trinnene har i dag henholdsvis 56 og 54 elever, og har begge tidligere vært helt fulle 

(56 elever). Disse trinnene burde hatt tre paralleller, da flere barn som har flyttet inn i Åsgård krets 

har blitt avvist på grunn av fulle trinn, og går nå på andre skoler i Ås. Kommunen har bestemt at det 

kun skal opprettes tre parallell på en av sentrumsskolene (Åsgård eller Rustad) for å spare penger og 

plass. Dette er veldig uheldig for barna det gjelder, som må gå på skole utenfor sin egen skolekrets. 

Skolen har de siste årene avvist åtte elever pga. fulle trinn, fire av disse står nå på venteliste.  

Vi vil også legge til at fulle trinn ikke er optimalt i forhold til klasse- og læringsmiljø. 

Åsgård skole fikk brakker midt i skolegården høsten 2015 som gjør at kapasiteten til de elever som 

går der i dag er sikret. Brakkenes inntog i skolegården har gjort at skolegården er blitt trangere, 

mindre trivelig og mindre oversiktlig.   

Med tanke på at ikke alle barn som bor i Åsgård skolekrets får plass på skolen per i dag, er Åsgård 

skole etter FAUs syn allerede sprengt. Utnyttelse av kapasiteten til sitt fulle forutsetter at det er jevn 

fordeling på alle trinn, noe som ikke er tilfelle på Åsgård.  

Situasjonen skoleåret 2017/2018 og fremover 

Fra og med høsten 2017 vil det være to trinn med tre paralleller, og tre trinn med to parallell som ser 

ut til å bli fulle, eller tilnærmet fulle på Åsgård skole. 1. klasse vil per i dag få 56 elever, og er full. Av 

erfaring øker antall 1. klassinger frem mot skolestart pga. tilflyttende studenter og andre som flytter 

inn i kretsen. Rustad har kun 44 1. trinns elever, og det er besluttet at det ikke vil bli opprettet en ny 

parallell på Åsgård for elevene som flytter til kretsen frem mot skolestart, siden det er ledig kapasitet 

på Rustad.  På Åsgård er det rom til en parallell til før det er fullt.  

Høsten 2018 ligger det an til at Åsgård skole får tre paralleller på første trinn, da det per i dag er 

nesten 90 barn i kretsen som vil sogne til 1. trinn på Åsgård skole i 2018. Da er det ikke rom for flere 

utvidelser i dagens lokaler.  

Dagens skolegård har minimalt med lekestativer og områder som oppfordrer til lek, og er ikke 

tilpasset en elevmasse på over 400 elever.  

Ny skole i 2021 

Vi vet at skolen vil ha tre trinn med tre paralleller i 2018, og at tre trinn vil være fulle. Flere og flere 

elever vil måtte gå på andre skoler på grunn av fulle trinn, noe FAU ser på som uakseptabelt. Det å 

ufrivillig måtte gå på en annen skole, enn skolen man tilhører, bør kun skje unntaksvis. Nyinnflyttede 

er også spesielt sårbare, og bør gå på skole sammen med de som bor i samme område.  



FAU forventer at politikerne ser realiteten, som er at Åsgård skole må stå klar så fort som mulig – 

senest i 2021. Ved flytting til brakkene i 2019, vil kapasiteten øke med 20 elever, noe som kan 

avhjelpe situasjonen noe frem mot ny skole i 2021.  

Kommentarer til Rambølls rapport – Skolebehovsanalyse i Ås tettsted 

Rambølls rapport er forvirrende å forholde seg til, da den beskriver scenarier som ikke er reelle. 

Gjennomgående i tallene til Rambøll er Åsgård skole sin kapasitet beregnet lik dagens kapasitet, selv 

om Åsgård skole er vedtatt utbygd.  

I scenarie 2, som kan sammenlignes med rådmannens forslag, er elevene fra Åsgård B og ¼ av 

elevene i Åsgård A allerede flyttet i 2010, slik at det tilsynelatende er god kapasitet på Åsgård frem til 

2024. Dette er som beskrevet over ikke tilfelle. For å få et slikt scenarie, må alle elever i de nevnte 

områdene flytte fra Åsgård til Rustad i 2019.   

FAU er også skeptiske til befolkningsøkningen i alternativ 1, som er beregnet til 2,8 %. Ås er utpekt til 

et regionalt knutepunkt og et av fremtidens vekstområder, og da synes en slik økning å være noe lav. 

Åsgård skole er sentrumsskolen som ligger nærmest jernbanen, og mye av utbyggingen i Ås fremover 

vil foregå i Åsgårds skolekrets. Vi ser også at de nye studentboligene i Skogveien kan tilføre flere barn 

enn det som er med i Rambølls beregninger.   

Elevgrunnlaget og kapasitet fremover med ulike alternativer  

Åsgård skole er full i 2018. Tallene fra Rambøll og rådmannens forslag viser også at dette er tilfelle, 

gitt at forslaget fra rådmannen gjennomføres. FAU og foreldre ved skolen har gått gjennom tallene 

fra Rambøll, for å se realiteten i rådmannens forslag.  

Rådmannen har lagt frem et forslag til endring av skolegrenser, både fast og midlertidig, men ikke 

vist hvordan dette vil slå ut på elevtallet i høringsnotatet. Forslaget er delvis basert på Rambøll sitt 

scenario 2, hvor forslaget er å flytte Åsgård B, og ¼ av Åsgård A til Rustad i 2019. I kommunens 

forslag flyttes kun 1. klassinger og nyinnflyttede på høyere trinn fra 2019, samt at Burumskogen 

flyttes til Åsgård i 2017.  Rambølls og kommunens tall er derfor ikke er like før i 2025 når faktisk hele 

Åsgård B og ¼ av Åsgård A er flyttet.  

I skisse 1 vises rådmannens forslag med rød strek.  

FAU har utarbeidet et alternativ som er bedre for skolens eksisterende og kommende elever enn 

rådmannens forslag. I FAUs alternativ vil ikke Burumskog tas inn i Åsgård skolekrets, men bli beholdt i 

Brønnerud skolekrets. Videre foreslår FAU at alle nye elever (alle som starter i 1. klasse fra 2019, 

samt nyinnflyttede) i Åsgård B starter på Rustad fra 2019. Alle elever i Åsgård B vil da gå på Rustad 

innen 2025, slik som rådmannen har foreslått. Ingen elever fra Åsgård A vil flyttes midlertidig til 

Rustad, slik som rådmannen forslår. FAUs alternativ er vist med blå strek i skisse 1.   



 

Skisse 1: Rød linje viser rådmannens forlag. Blå linje viser FAUs alternativ som går på å ikke innlemme 

Burumskogen i skolekretsen, og kun flytte elever i Åsgård B til Rustad. Den ekstra økningen i 2018 i rådmannens 

forslag kontra FAUs forslag antar vi er 32 stk. fra Burumskogen. FAU mener at Burumskogen bør endres til 

Åsgård skolekrets når ny Åsgård skole står ferdig, dette er ikke tatt med i den blå streken da det foreløpig er 

uklart når nye Åsgård skole står ferdig. Usikkerheten i tallene er større jo lengre frem i tid man er.   

I grafen i skisse 1 ser man at FAUs forslag så vidt går over kapasitetsgrensen i 2018. Videre vil 

elevtallet være helt på grensen av kapasiteten frem til 2023. Grafen viser ikke forskjellen på trinnene. 

Det vil derfor være barn som ikke får plass på Åsgård skole på enkelte trinn frem til ny skole er klar. 

FAU mener derfor at flytting til brakkene i 2019, med noe utvidet kapasitet, og en ferdig skole i 2021, 

vil ivareta elever i Åsgård krets på best mulig måte.  

Ved å flytte skolestartere og nyinnflyttede i Åsgård B allerede fra 2018 vil kapasiteten på Åsgård bli 

bedre allerede fra 2018, og det kan forhindre at elever innenfor skolegrensen blir henvist til andre 

skoler.  

FAUs innspill til rådmannens innstilling til tiltak  

1. Plansone Åsgård B (øst for jernbanelinja) innlemmes i Rustad skolekrets fra og med august 2019 
med forbehold om at Rustad skole står ferdig utbygd som 4-parallell skole.  

Åsgård FAU har ingen motforestillinger til dette, så fremt de som allerede går på Åsgård får 
mulighet til å fortsette der ut barneskolen. Trafikksikkerheten ved Ås videregående/152 
Sentralveien må utredes, da dette er et veldig trafikkert område. Vegvesenet bør uttale seg om 
trafikksikkerheten i det aktuelle området.  

Barn som starter i første klasse i 2017 eller 2018 i Åsgård B, bør få tilbud om å søke seg til Rustad, 
med tanke på eventuelle yngre søsken som da vil sogne til Rustad i henhold til forslaget.  

2. Adresser tilsvarende en fjerdedel av elevmassen bosatt i plansone Åsgård A, flyttes midlertidig til 
Rustad skolekrets i perioden august 2019 til nye Åsgård skole er ferdigstilt.  
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FAU har sterke motforestillinger til dette forslaget, og vi klarer ikke se logikken i at denne 
løsningen er foreslått. En slik løsning vil ramme de aller yngste, og dele opp boområder som 
hører naturlig sammen. Den foreslåtte løsningen vil gjøre at relativt få elever blir flyttet til Rustad 
i startfasen, noe som både gjør dem ekstra sårbare (alene fra sitt nabolag) og hjelper lite på 
skolesituasjonen på Åsgård.   

Det foreslåtte området ligger forholdsvis langt fra Rustad, og har ingen naturlig avgrensning fra 
Åsgård skolekrets. Dette medfører at grensene vil være vanskelig å tolke for både innbyggere og 
kommunen. I høringsperioden har vi i flere runder opplevd å finne feil i oversikten over hvilke 
veier som skal høre til hvilken skolekrets, og kommunen har ikke klart å gi oss klare svar 
umiddelbart ved forespørsel. Dette kan få store konsekvenser for den enkelte hvis selv ikke 
kommunen klarer å forholde seg til de foreslåtte grensene.  

En midlertidig flytting er ikke midlertidig for små barn. Hvis Åsgård skole ikke er ferdig før i 2023, 
betyr dette en flytting i opptil fire år for den enkelte, noe som utgjør over halve barneskoletiden. 
Det er også lite sannsynlig at barn og foreldre ønsker å flytte barna ut fra trinnet sitt på Rustad, 
for å begynne i et nytt trinn på Åsgård, når dette er mulig. For minst fire årstrinn blir derfor 
flyttingen permanent, med mindre de blir tvunget til å flytte til Åsgård ved ferdigstillelse av 
skolen, noe som vil være en stor påkjenning for det enkelte barn. Vi ser også at perioden for den 
midlertidige flyttingen ikke har en tidsavgrensning i forslaget, noe som er bekymringsverdig med 
tanke på at en ny Åsgård skole bør være på plass innen 2021.  

Ved flytting av de minste barna, vil dette utløse skoleskyss det første året. Barna mister da 
muligheten til å gå til skolen i gågrupper, som er utbredt i det aktuelle området. Fra 2. klasse må 
de gå en forholdsvis lang vei, eller bli kjørt av foreldrene. Dette kan igjen føre til større trafikk på 
skoleveien til både Rustad og Åsgård-elevene, noe som er lite heldig.  

3. Nye boliger i Burumskog endrer skoletilhørighet fra Brønnerud til Åsgård skolekrets, og eiendom i 
Brekkeveien endrer skoletilhørighet fra Brønnerud til Åsgård skolekrets. Gjøres gjeldende 
umiddelbart etter vedtak i kommunestyret.  

FAU har motforestillinger til en slik løsning, og mener at en slik umiddelbar endring blir helt 
urimelig når dette går på bekostning av barn som allerede bor i skolekretsen. Siden opptil tre 
trinn allerede er fulle på Åsgård, er det heller ikke sikkert at nyinnflyttede vil få plass på Åsgård, 
selv om skolekretsen endres.  

Vi ber rådmannen se på våre beregninger som viser at kapasiteten i Åsgård skolekrets blir sterkt 
påvirket av denne endringen, noe som igjen går utover barn som allerede bor i skolekretsen.   

Vi støtter at Burumskog og aktuell eiendom i Brekkeveien flyttes til Åsgård skolekrets når ny 
skole står ferdig i 2021, og kapasiteten er sikret.  

4. "Forskrift om skoletilhørighet i Ås kommune,(sett inn dato for kommunestyret) vedtas som 
erstatning for "Forskrift om skoletilhørighet i Ås kommune, 26.02.2014".  

Støttes forutsatt at Åsgård FAUs foreslåtte endringer vedr. skoletilhørighet for Burumskog og 
aktuelle eiendom i Brekkeveien og midlertidig flytting av elever blir tatt til følge. 

5. Forskriftsvedlegg "Skoletilhørighet etter veinavn" oppdateres etter nye vedtatte skolekretser.  

Støttes forutsatt at Åsgård FAUs foreslåtte endringer vedr. skoletilhørighet for Burumskog og 
aktuelle eiendom i Brekkeveien og midlertidig flytting av elever blir tatt til følge. 

6. Det legges frem en ny analyse for elevkapasiteten ved ungdomsskolene i Ås innen 2024. Denne 
skal inneholde behov og forslag til tiltak.  



For å unngå at Ås ungdomsskole vil oppleve samme kapasitetsproblem som det Åsgård nå 
opplever, ber vi om at en analyse for elevkapasiteten for Ås ungdomsskole legges frem innen 
2020. Da er det mulig å foreta en skoleutbygging i god tid før kapasiteten er sprengt.  

Annet:  
Vi ber kommunen vurdere om det skal tillates mer utbygging i Åsgård skolekrets før en utvidet 
Åsgård skole står ferdig.  

 
Oppsummering 

Åsgård skoles FAU er opptatt at det så fort som mulig, og senest innen 2021, blir bygd en ny skole 

som dekker fremtidige behov. Det er stor usikkerhet rundt tallene fra Rambøll, med tanke på at det 

er en forholdsvis lav befolkningsvekst som ligger til grunn.  

FAU er opptatt av barnas beste, og fokuset er skolens eksisterende og kommende elever. Vi har 

derfor ikke motforestillinger mot å flytte kommende elever i Åsgård B til Rustad, men mener ellers at 

vårt foreslåtte alternativ er gjennomførbart, og må vurderes. Midlertidig endring av skolegrenser må 

absolutt unngås.  

 

På vegne av Åsgård skoles FAU 

 

Tove Vaaje-Kolstad 

Leder 


