
Høringsuttalelse fra FAU-Vågsbygd skole vedrørende ny 

skolestruktur 

Vi har lest rapporten fra Norconsult, og vi finner den for ensidig fokusert på økonomi og at den utover det i litt 

for stor grad beveger seg i overflaten av viktige temaer som trivsel, læringsmiljø, trafikksikkerhet og nærhet. Vi 

savner også noe om ulike måter å organisere ulike skolestørrelser på. 

 

Ungdomsskole 

● Vi er foreldre på en barneskole, men våre barn skal gå på ungdomsskole i Vågsbygd. Vi registrerer 

med bekymring av bare alternativ 0 (og senere 0b) går inn for å beholde to ungdomsskoler.  

● Erfaringene med én felles ungdomsskole i Vågsbygd er dårlige. Hva skulle tilsi at det skulle gå bedre 

nå? Ungdomstrinnet på Karuss, med sin sosiokulturelle sammensetning av elevmasse, rapporteres å 

fungere bra i dag. Vi ser en fare for sterkere minoritetsopplevelse for noen grupper ved sammenslåing. 

● Bildet som tegnes av Karuss som velfungerende i brukermedvirkningsmøtet fremstår som lite tatt 

hensyn til i rapporten. 

● Vi ser viktigheten av et offentlig alternativ hvis noen trenger å bytte skole.  

● Vi finner ingen internasjonal forskning som tyder på at det er noe å tjene på å slå sammen mellomstore 

ungdomsskoler. 

 

Eventuell nedleggelse av Vågsbygd avdeling Åsane 

● Vi innser at når Åsane og Augland er slått sammen administrativt, kan det være ønskelig å 

samlokalisere. Samlokalisering med Augland, skaper noen nye utfordringer: 

○ Hvordan organisere og ivareta sikkerheten når veldig mange flere barn leveres og hentes med 

bil på SFO i et kort tidsrom?  

○ Hvordan ivareta samfunnsfunksjonen til gymsalen på Åsane? Den brukes som 

nærmiljømøteplass, treningslokale, bursdager (med gangavstand) osv.  

○ Hvordan organisere bygningsmasse og uteareal for å ivareta det rolige utemiljøet 1.-3. trinn har 

på Åsane i dag? 

● At færre barn får gangavstand til skolen er dårlig i et folkehelseperspektiv. 

● Det er ikke kapasitet ved Augland til å ta imot elevene fra Åsane før ev. utbygging er ferdig. 

 

Utfordringer med én stor skole ved Augland 

● Kapasitestsberegningene ved avdeling Augland forutsetter undervisning i rom med inntil 40 elever (s. 

21)1. Dette er ikke tilfredsstillende. 

● “En skole med 600 elever bør ha 22500 m² uteareal.” (s. 18) Arealet rundt Augland er 19320 m², og 

noe av dette må bygges ut. Det vil gi mye mindre uteplass per elev enn i dag.  

● Kapasitet for levering og henting på SFO pr bil blir enda mer presset. Med inntil 300 barn (mange med 

lengre skolevei) på SFO kan trafikkbildet kan bli kaotisk. 

● Broveien (uten gangfelt) vil bli skolevei for flere barn. 

● Økt skoleskyss er dårlig for miljø og folkehelse. 

● Kroppsøvingsbehovet er neppe tilstrekkelig selv om rapporten sier det. En skole med 90 elever på 

hvert trinn trenger 66 uketimer med kroppsøving og 74 om man inkluderer fysisk aktivitet. 

● Det kan være mer utfordrende å engasjere foreldre i et større FAU. 

● Internasjonal forskning anser i hovedsak 200-500 som optimal størrelse på en skole i sine respektive 

land. (Dublin City University, Jan 2007)  

● Det bør vurderes om lokaler og utearealer kan organiseres slik at opplevelsen blir at man går på en 

mindre skole. 

 

Utfordringer med én stor barneskole på Fiskå-tomta 

● Utfordringene med en stor skole blir omtrent de samme på Fiskå som ved Augland. 

                                                
1
 Sidetallene viser til versjon 4 av rapport 1 

http://www.educatetogether.ie/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/Research-lit-review-school-size.pdf


● Nærhet til Vågsbygd senter anses som uheldig. 

● Grøntområdet er bratt, og området til “sentrumsformål” er ikke tilpasset de yngste elevene, som er de 

uteområdet kanskje er viktigst for. 

● Sikkerheten til elevene på skole og SFO blir vanskeligere å ivareta ettersom det er mange andre 

mennesker i samme område. 

 

Andre utfordringer 

● Elevtallsprognosen viser, som rapporten påpeker, en usannsynlig stor nedgang i elevtallet. (s.13) Det 

er kommet mer enn 700 nye boliger i skoleområdet de siste årene. Mange av disse er aktuelle for 

seniorer som flytter fra eneboliger som kan tas over av nye barnefamilier. 

(https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/7lgk1o/Over-10000-nye-boliger-i-Kristiansand-pa-atte-ar) 

● Elever vil kunne gå nesten hele grunnskolen på byggeplasser.  

● Store skoler er gode for ressurssterke elever, mens mindre skoler er bedre for barn fra dårlige 

sosioøkonomiske forhold. 

● Jo flere skoler som legges ned, jo flere nærmiljømøteplasser forsvinner. 

 

Utredningen fra Norconsult gir ikke et tilstrekkelig grunnlag for å trekke en god konklusjon om hvilken 

skolestruktur vi som bor i midtre Vågsbygd er best tjent med. 

 

Våre viktigste punkt: 

● Nærskoleprinsippet - vi ønsker skoler nærmest mulig der vi bor. 

● Unngå sammenslåing av ungdomsskolene til èn stor. 

● Ikke bygg større skoler enn enn at inne- og utearealer kan ivareta pedagogiske hensyn. 

● Barna må ha en sikker skolevei. 

 

Vi vil oppfordre kommunen til å løfte blikket og ta utgangspunkt i spørsmålet: Hvordan bygger vi et trygt og 

levende lokalsamfunn?! Kan vi tenke helt nytt om skolenes funksjon som aktører i lokalsamfunnet? Prosessen 

knyttet til endring av skolestrukturen er en glimrende mulighet til å gjennomføre et større 

lokalsamfunnsprosjekt. Skolenes plassering, utforming og organisering kan påvirke fritidstilbud, nabofellesskap 

og engasjement i frivillige organisasjoner. La oss skape møteplasser på tvers av generasjoner, religioner og 

kulturelle røtter! 

 

https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/7lgk1o/Over-10000-nye-boliger-i-Kristiansand-pa-atte-ar

