
Referat fra FAU-møte ved Å barneskole 12.10.20  
 
Tid:  
Mandag 12. oktober kl 17.30-19.00 
Sted:  
Personalrommet på Å barneskole 
 
Deltakere: 
Erik Bredo Larsen (SFO) 
Line Berge (1.trinn) 
Evelyn Danielsen (2.trinn) 
Simen Pedersen (3.trinn) 
Maria Salamonsen (4.trinn) 
Ann Jeanett Kvås (5.trinn) 
Mette Steinberg (6.trinn) 
Bente Lill Trelsgård (6.trinn vara) 
Ingrid Eikeland (7.trinn) 
Anette Gullestad Solsvik (rektor) 
 

Saker 

4/2020-2021 Trygg skolevei 

FAU og ansatte ved skolen har fulgt opp levering av elever og parkering ved skolestart to morgener. 

Det nytter å være synlig, for da velger flere å kjøre og parkere riktig. Det er viktig for at elevene skal ha 

en trygg skolevei. 

Det ble avtalt en ny dato der FAU skal følge opp parkering og henting etter skoletid: torsdag 22. oktober 

kl 14.00 

Det er dårlig sikt i krysset når man skal kjøre ut på E 39 (ved undergangen). Leder i FAU Simen Pedersen, 

sender en mail til kommunen ved Steinar Litland for å be huseiere langs E39 om å klippe hekkene sine. 

 

5/2020-2021 Høringsuttalelse fra FAU om revidert Skolebruksplan 

I forslaget til revidert skolebruksplan står det at Årnes barneskole anbefales nedlagt fra høsten 2021 og 

at elevene fordeles mellom Å barneskole og Berge barneskole. 

Hvis Årnes barneskole legges ned og minst 75% av elevene skal sokne til Å barneskole, vil Å barneskole få 

ca 90 elever mer. I dag har Å barneskole 257 elever. 

En mindre barneskole oppleves som tryggere og mer oversiktlig for elever og foreldre. 



Flere elever betyr mindre tid til hver elev. 

Mange nye elever krever mye tid og innsats fra lærerne, for at elevene skal finne seg til rette på en ny 

skole. 

Hvis Årnes skole legges ned skal lokalene til voksenopplæringen på Rom innlemmes i Å barneskole. Det 

er ikke tatt med i beregningen at disse lokalene trolig må oppgraderes. 

Med lokaler to steder vil skolen oppleves å bli mer delt. Det vil gå bort mye tid med å gå mellom 

byggene. 

Å barneskole har et stort behov for vedlikehold, og oppleves i dag som for liten til de elevene som 

allerede går her. 

Spesialrommene er små, og klassene må allerede deles for at det skal bli plass i spesialrommene. 

Det er ikke grupperom tilgjengelig, og behovet for grupperom vil bli større ved flere elever. 

Å barneskole har ikke universell utforming, og det er mange halve etasjer i bygget. Hele skolen er ikke 

tilgjengelig for de som for eksempel sitter i rullestol, siden det mangler heis til store deler av bygget. 

Brakkebygget ved Å barneskole har bare fått midlertidig godkjenning, og det er her elever med spesielle 

behov har sine tilpassede lokaler. Hvis det forsvinner har ikke elevene tilpassede lokaler. Det er viktig at 

disse elevene også inkluderes i skolemiljøet. 

Den økonomiske besparelsen ved å legge ned Årnes skole vil bli mindre enn de tallene som rapporten er 

basert på. Det er gamle tall fra i fjor. Ledelsen på Å Barneskole har allerede begynt å spare inn. 

Det er ikke mye å gå på i forhold til lærernormen ved Å barneskole. Flere elever gir mer press på lærerne. 

Kostnaden til administrasjon på Å Barneskole vil bli høyere, siden det kreves en større stillingsprosent 

enn det som er beregnet. 

Hvis noen trinn blir for store må det deles inn i flere klasser, og det vil gi høyere kostnader til lønn. 

Kostnadene til skoleskyss til elevene fra Årnes er ikke tatt med i beregningen. Skoleskyss gir store 

utgifter. 

Til forslaget om å samle voksenopplæringen på et sted stiller vi oss positive. Dette forslaget vil spare 

kommunen for penger. Vi ser også fordelen av å ikke blande voksne og små barn. Å barneskole benytter 

lokalene ved den gamle ungdomsskolen til SFO-formål. 

FAU ønsker å beholde dagens skolestruktur siden det medfører store omveltninger for elever og ansatte 

ved Å barneskole med en sammenslåing, og det vil gi en liten økonomisk gevinst. 

 

Ref. Ingrid Eikeland 


