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HØRINGSUTTALELSE FRA EKROM SKOLES SKOLEMILJØUTVALG VEDRØRENDE 
NEDLEGGELSE AV SKOLER OG BARNEHAGER 
FREMTIDENS BARNEHAGE- OG SKOLESTRUKTUR I LILLEHAMMER 
 
Elevrådet, FAU og tillitsvalgte ved Ekrom skole gir alle sine egne innspill til høringsspørsmålene i saken 

vedrørende nedleggelse av skoler og barnehager i forbindelse med fremtidens barnehage- og 

skolestruktur i Lillehammer. Ekrom SMU ønsker likevel å gi en oppsummering av områder skolens 

organer drøftet i SMU/SU-møtet 26.1.2016 i forbindelse med denne høringen.  

Skolestrukturspørsmålet ble behandlet ved Ekrom skole også i 2014 i forbindelse med forslag til  

skolebruksplan. Konklusjonen den gangen ble at SU/SMU ved Ekrom skole ønsker at skolen består, under 

forutsetning av at elevtallet øker slik at skolens fulle kapasitet benyttes, eventuelt at skolen bygges ut til en 

to-parallell på alle trinn. Det ble foreslått at elevtallet kunne økes enten ved å justere skolekretsgrensene, 

og/ eller en utbedring av skolevei der strekninger ble ansett som trafikkfarlige.  

FAU uttrykker bekymring over at elevtallet over tid har gått ned, og at det på enkelte trinn nå er små 

klasser. Et for lite miljø kan bli sårbart. Større klasser gir større ressurser og et større faglig miljø. 

Det er et paradoks at Ekrom skolekrets i realiteten opplever vekst, men vi ser at flere elever som sogner hit  

går på Kringsjå på grunn av blant annet farlig skolevei. Dette gjelder for eksempel elever fra Fagstadlia. 

Samtidig som FAU er bekymret for nedgang i elevtallet, ser de at  den tryggheten elevene og foreldrene 

opplever i et lite og oversiktlig miljø ved Ekrom i dag, kan utfordres i et stort miljø som det vil bli ved en 

eventuell ny storskole.  

Elevrådets representanter kunne fortelle at de opplever en enstemmighet blant elevene i at Ekrom skole 

skal bestå. Noen elever kunne ønsket seg et nytt skolebygg, men likevel ikke at skolen deres skal legges 

ned. Elevene gir uttrykk for at de trives godt på Ekrom, at de opplever å ha et trygt skolemiljø der alle 

kjenner alle og at lærerne har  tid til dem. De mener at det fort kan bli mer uro i timene og mindre tid til 

hver enkelt elev om klassene er store. Videre er de redde for at mobbing lettere kan foregå i et større 

skolemiljø der elevene kjenner hverandre mindre. Ekrom skole har et sterkt og inkluderende kulturelt 

fellesskap der samlingsstunder for hele skolen og felles avslutninger t il jul og sommer vektlegges. Elevene 

mener de står i fare for å miste dette fellesskapet slik det brukes nå, siden det vil bli vanskeligere å 

gjennomføre store fellesprosjekter i et skolemiljø på opp mot 500 elever. Elevrådet understreker at skolen 

betyr mye for nærmiljøet. De ønsker heller at skolen bygges ut enn at skolen legges ned. 

 

Personalets representanter uttrykker også en bekymring for at det sosiale miljøet kan forringes ved at det 

blir mer uoversiktlig ved en eventuell storskole som det nå forslås bygget i Nordre Ål. De viser til at Ekrom 

skole skårer godt over gjennomsnittlig på spørsmål vedrørende trivsel (jmfr Trivselsundersøkelsen). De 

peker på at relasjonene mellom voksne og barn kan bli svakere når miljøene blir store (mindre tid til den 

enkelte elev), og at dette oppleves som en ekstra belastning i utøvelsen av yrket. Den reelle medvirkning 

hver enkelt ansatt har blir vanskeligere å oppnå i en større organisasjon. 



 

SMU drøftet begrepet «grendeskole», siden det i plandokumentet «Strategi for fremtidens barnehage- og 

skolestruktur i Lillehammer» ble påpekt at Ekrom skole ikke hadde en slik sentral rolle i nærmiljøet som 

grendeskoler som Buvollen og Saksheim hadde ved for eksempel arrangement som 17.mai. Det ble 

argumentert for at skolen, uavhengig av beliggenhet eller størrelse, faktisk er en viktig brikke i et lokalt 

nærmiljø.  Besøk av tidligere elever og den grad av tilhørighet alle fastboende i en skolekrets har til skolen 

sin, gammel som ung, på for eksempel 17.mai og andre tradisjonelle tilstelninger viser dette.   

I en tid som dette, hvor kommuneøkonomien er presset, spør vi om det er forsvarlig med slike store 

investeringer som det vil medføre å bygge ny skole. Hva med midler til vedlikehold på de øvrige skoler i 

fremtiden? Hva er besparelsen? Hva er eventuelt planene for etterbruk av en nedlagt skole? Økonomi er et 

aspekt som er lite belyst i utredningen. 

Skolekretsgrenser har vært mye omtalt tema ved Ekrom i flere år. Ved å slå sammen skolekretser i Nordre 

Ål (og justere grenser mot Hammartun) ble det i møtet uttalt at det kan utfordre den lokale identiteten ved 

at skolekretsen vil bre seg utover et forholdsvis stort geografisk område i  byen Lillehammer. 

Lillehammer er en liten by, og bør kunne tilby en variasjon som en småby forventes å ha, med små og store 

enheter. Barnefamilier flytter ikke nødvendigvis til Lillehammer for at barna deres skal få gå på store skoler. 
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