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Høringsuttalelse i forbindelse med utredning av skolestruktur i Stange Kommune 

Vi i FAU på Breidablikk skole ønsker å starte med å henvise til Stange Kommunes bestilte forskning og 

utredning av kommunens skolestruktur. 

Telemarksforskning (TF) sin rapport konkluderer med følgende: "Flere forhold tilsier at Breidablikk skole 

drives videre. Denne skolen er forholdsvis arealeffektiv.... den har forholdsvis få elever som trenger 

skoleskyss......"   

Ved Breidablikk skole kan ca. 75 % av elevene gå eller sykle til skolen- dette er i tråd med målsetting i 

Nasjonal Helse- og omsorgsplan 2011-2015. Som foreldre er det av stor betydning for oss at barna våre 

kan benytte seg av en aktiv skolevei. Forskning viser at aktiv skolevei ikke bare er gunstig for barnets 

fysiske helse, men øker også konsentrasjonsevne og læringsevne i tester gjort fire timer senere på dagen 

i forhold til de som ble kjørt.(TØI rapport 1310/2014). TF sin rapport sier følgende: Innsparing i 

driftsutgifter ved nedleggelse av grendeskoler og samlokalisering av barne- og ungdomsskoler i Stange 

Kommune vil bli spist opp av økte skysskostnader". 

Økning i elevtall - prognoser og kapasitet. TF sin rapport sier om Breidablikk: Samlet sett bør Breidablikk 

skole kunne romme ca.150 elever.... I rådmannens anbefaling om fremtidig skolestruktur legges det frem 

en prognose for Breidablikk skole på 125 elever i skoleåret 2020/21. Høringsdokumentene fra 

rådmannen sier at det forventes en vekst i elevtallet på Ilseng og Breidablikk. TF sine beregninger er at 

Breidablikk skole har arealer til å kunne møte denne veksten.  

Nærskole er viktig! Breidablikk FAU er i utgangspunktet ikke mest bekymret for størrelsen på en ny 

skole. Det vi ønsker for våre barn er en nærskole der skolens utearealer benyttes hver ettermiddag og 

kveld til lek og sosialt samvær. Kommunedelplanen for folkehelse vektlegger mer fysisk aktivitet blant 

barn og unge. Skolen er en viktig del av våre barns lekeområder med lekeapparater, sykkelbane, ball 

binge og skøyte/ ishockeybane og bidrar til at barna er aktive både på skole og i fritid. Store deler av 

uteområdene er betalt av Breidablikk FAU og skøyte/ishockeybanen driftes av engasjerte foreldre på 

Ilseng. Med en nærskole de første skoleårene får barna klassekamerater i nabolaget - barna kan i stor 

grad gå/sykle til venner på fritiden. Noe som bidrar til trygge og aktive barn med gode oppvekstsvilkår og 

mye fysisk aktivitet uten at dette nødvendigvis er organisert av de voksne.  

Lokalsamfunnet. For en stor andel av foreldregruppa har nettopp nærhet til skole/ barnehage vært 

avgjørende i valg av bosted. Breidablikk skole har et flott uteområde med Ilsengstiene og Starene rett 

utenfor døra. Nærmiljøet brukes aktivt både i skoledagen, undervisning og på fritiden. Skolebygningen 

brukes av foreninger og idrettslag på kveldstid og i helger. Det er stort engasjement i lokalbefolkningen 

på Ilseng med henblikk på skole, idrett og andre lokale forhold. Det er en kjent sak at Stange Kommune 

ønsker å satse på å få utvidet fengselet på Ilseng. Vi mener derfor at det er på tide at Stange Kommune 



også satser på Ilseng som tettsted med skole, infrastruktur og mulig økt bosetting. Planutvalget fattet 

vedtak om å legge dette ut på høring 4.oktober 2016.  

I kommuneplanens samfunnsdel heter det at Stange kommunes tettsteder og grender skal bevares - 

erfaringsmessig er skole av betydning for småbarnsforeldre og vi antar at tilflytting av nye 

småbarnsfamilier vil stoppe opp ved fravær av skole. Dette vil igjen føre til at barna ikke vil ha samme 

lekeområde å boltre seg på. Noe som igjen vil ha stor betydning for Ilseng som lokalsamfunn, idrettslag, 

boligpriser og arbeidsplasser på Ilseng. TF påpeker at det er en stor negativ samfunnsmessig konsekvens 

for Ilseng som lokalsamfunn hvis skolen legges ned. 

Gjenbruk av bygningsmasse. TF spør om Stange Kommune vil klare å realisere verdiene som ligger i 

bygningsmassen. Rapporten sier også at man ikke kan se noen umiddelbar gjenbruk av Breidablikk skole. 

På Ilseng finnes allerede tidligere handels/ industrianlegg som ikke brukes slik de var ment og dermed 

forfaller for hvert år som går. FAU spør Stange Kommune om hva skolebygningene er tenkt brukt til ved 

en eventuell nedleggelse og hvordan verdiene eventuelt er tenkt realisert? 

Skolekultur. På Breidablikk skole er det en sterk kultur for lek og arrangementer på tvers av 

klassetrinnene. Blant annet arrangeres det årlig en felles juleavslutning for hele skolen der elevene 

samarbeider om underholdningen. Trivsel - Elev- og foreldreundersøkelsen i 2016 viser at både elever og 

hjem er veldig godt fornøyd både med skolen, miljøet og samarbeidet. Det er kort vei innom rektor eller 

skolen for å slå av en prat - noe elevene vet og har respekt for. På Breidablikk kjenner rektor og lærerne 

alle elevene, noe som igjen gjør barna våre trygge da de alltid kan gå til en voksen de kjenner.  

Skolebidragsindikator. Breidablikk skole scorer bra på nasjonale prøver og skolebidragsindikatoren. 

Denne påstanden baserer vi på tall fra SSB og resultater fra Nasjonale prøver (NP) hos 5. trinn. 

Skolebidragsindikatoren viser at Breidablikk skole bidrar slik at elvene presterer bedre enn forventet.  

 Resultater på NP Skolebidrag Landssnitt 

2010-2011 2,9 3,0 3,4 

2012-2013 3,5 3,6 3,4 

2014-2015 3,4 3,5 3,4 

Kultur for læring har sammenlignet Breidablikk med barneskolene i Stange. Foreldreindikatoren viser at 

foreldre ved Breidablikk gir skolen høy score på temaene leksestøtte, informasjon og kontakt med 

skolen, dialog og involvering og kontakt mellom foreldrene i klassen. Dette bekrefter det vi foreldre har 

kommunisert både til skolen og i foreldreundersøkelsen. Vi er meget godt fornøyd med Breidablikk 

skoles ansatte og måten skolen håndterer undervisning og barnas ulike behov. Foreldrene kjenner 

hverandre godt og dette bidrar til å skape trygge barn. 

Vi ønsker å være tydelige på at vi forventer at Stange Kommune, og de folkevalgte, følger opp resultat av 

egen forskning, kommunens overordnede strategier og politisk fattede vedtak/ handlingsplaner. Ilseng 

skal bevares både med tanke på lokalsamfunn og våre barns helse. Innbyggernes beviste valg om 

bosetting er gjort med forankring i mange faktorer - nærmiljøet med skolens beliggenhet er kanskje den 

viktigste. Vi er verdt å satse på! 


