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Generelt
Lokale, mindre skoleenheter bør tilstrebes, spesielt er dette viktig i områder hvor overgang til store
skoler gjør at kommunedeler med mindre befolkningstetthet mister skole i sitt nærområde som følge
av sammenslåinger til større enheter. Vi mener at mindre skole-enheter må tilstrebes der dette er en
forutsetning for å opprettholde nærskole, og at større skoleenheter kan vurderes i de bylignende/folketette områdene hvor skolen vil oppfylle å være skole i nærmiljøet selv om den er
større.
Vi mener generelt at mindre skoler har følgende fordeler som oppveier for eventuelle
stordriftsfordeler ved store skoler:
•
Klimavennlig løsning med kort vei til skolen som åpner for å gå eller sykle
•
Kort skolevei gir mer tid til skolearbeid og derved større sannsynlighet for bedre
skoleprestasjoner
•
Økt trygghet pga. kortere skolevei for elevene og derved mindre eksponert i trafikken,
enten de går, blir kjørt eller tar buss.
•
Økt trygghetsfølelse pga. mer oversiktlig skolegård, lokale venner osv.
•
Større sannsynlighet for at barna kan gå til/fra skole/SFO, som gir verdifull mosjon, og
bedre skoleytelse, mindre stress og mindre familieslitasje.
•
Lettere for lærerne å se hver enkelt elev
•
Mindre gjengdannelser
•
Bevaring av lokalmiljøet ved at lokalmiljøet er tilknyttet skolen.
•
Økonomi: Tid er penger, foreldrene sparer tid ved kortere kjøreavstand, belaster veiene
mindre, bruker mindre drivstoff og sparer tid dersom barna går til skolen i stedet for å
måtte busses, som i praksis innebærer foreldretransport.
De planlagt ungdomsskolene med 9 og 10 paralleller, eksempelvis utvidede Bjørnegård skole i vårt
område, er i så måte ikke hensiktsmessig.
Omlegging til store skoleenheter bryter dessuten med Bærum kommunes eget dokument «Konsept
for nye skolebygg i Bærum»:
Ad pkt. 4 «Skolen som lokalmiljøets møtested”: Skole som lokalmiljøets møtested vil jo ikke
kunne gjelde dersom lokalmiljøet mister lokalskolen som følge av at skoler i mindre
befolkede områder legges ned /slås sammen med andre små skoler i andre lokalmiljøer. Den
nye skolen vil jo da kun bli lokalt møtested i det området storskolen blir lagt, og hvor kanskje
størstedelen av elevene kommer fra andre nærområder
Ad pkt. 5 «Trygge skoler»: Her viser vi til hvilke argumenter for bedre trygghet vi mener er
gjeldende for mindre skoler i forhold til store skoler, se ovenfor.
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Plassering av ny barneskole i Sandvika
Tanum vel er imot all ytterligere nedbygging av matjord i Bærum, og går imot at ny barneskole for
Sandvika vurderes plassert på Bjørnegård.
Det er mange eksempler på at Bærum kommune har etablert skoler på dyrket mark, eksempelvis
Levre barneskole, Hauger ungdomsskole, Rosenvilde videregående skole og Rud videregående skole.
Selvsagt gir dette skolen fine omgivelser. Men det er ikke bare skoler som er årsaken til at så mye
dyrket mark har gått tapt, og resultatet er at Bærum kommune har mistet noe av sitt grønne preg,
som gjør kommunen så attraktiv. Med en kraftig voksende befolkning er det ennå viktigere å sikre
innbyggerne friområder/ grønne lunger i nærområdene. Og da må ytterligere nedbygging av matjord
stanse. Hvis en slik praksis videreføres, må alle etter hvert sette seg i bilen for å få nærhet til grønne
områder. Dette bryter også helt med programmene til de styrende partiene i kommunen, og til
nasjonale føringer.
Dersom et politisk flertall i kommunen likevel velger en slik løsning på Bjørnegård, foreslår vi at det
forutsettes følgende avbøtende tiltak:
•
•

Det opparbeides ny dyrkbar mark et annet sted i kommunen i størrelse med det benyttede
skolearealet
Bærum kommune erverver og benytter det resterende arealet på Østre Jong gård til
andelslandbruk/kulturaktiviteter og naturlig grønn innfallsport til marka for Sandvikas
befolkning

