
FAU Tangenåsen – Høringsinnspill 

Prosjekt ungdomsskolestruktur og skolebygg 

 
FAU Tangenåsen gjennomførte en spørreundersøkelse våren 2020 blant foresatte på 
Tangenåsen har ifm prosjektene Skolestruktur og Mulighetsplan Tangen. Undersøkelsen ble 
utarbeidet av en intern arbeidsgruppe i FAU Tangenåsen. Den bestod av 8 spørsmål. Den ble 
publisert ved hjelp av verktøyet SurveyMonkey i perioden 3.-12. april 2020. Det var 150 
respondenter og fullføringsprosenten var 100%. 
 
Det er i dag 270 elever ved Tangenåsen. Vi vet at en del foresatte har svart på undersøkelsen 
med «ett svar fra familien». Andre har svart individuelt fra hver foresatt. Vi er derfor 
tilfredse med svarprosenten, og den gir FAU Tangenåsen et godt grunnlag for å kunne 
uttrykke oss på vegne av de foresatte. 
 
Undersøkelsen danner dermed grunnlaget for vårt høringsinnspill. 
 
Kommunen har bedt om innspill på følgende: 

− Ungdomsskolestruktur: antall ungdomsskoler og lokalisering i henhold til alternativene som 
ble presentert i konferansen. 

− Skolebygg: størrelse, lokalisering, utearealer og andre forutsetninger som for eksempel 
flerbrukshall. 
 
Prosessen 
 
Kommunen har utredet fire alternativ for ungdomsskolene, ny flerbrukshall og svømmehall, 
og ber om innspill på ungdomsskolestrukturen og skolebygg med underliggende tema, men 
uten å gi tilgang til rapportene som utreder alternativene og deres økonomiske 
konsekvenser. Det er uheldig. 
 
FAU Tangenåsen kan ønske mye for ungdommene på dagtid og på fritiden, men alle ønsker 
har følger for andre prioriteringer for kommunen. Ettersom vi ikke har fått tilgang til 
rapportene som utreder alternativene og deres økonomiske konsekvenser, har vi 
begrensede forutsetninger for å gi kunnskapsbaserte innspill. 
 
FAU Tangenåsen velger å gi innspill på følgende to emner: 

 
1. Fremtidig lokalisering av ungdomsskoler 

Den klart viktigste faktoren for foresatte er at den fremtidige skolen har høy faglig kvalitet 
(85%). Om, og evt hvordan, kvaliteten i skolen har sammenheng med størrelsen på skolen 
har vi ikke grunnlag for å uttale oss om.  
 
Dernest, med noe over 50% oppslutning, er at skolen er i gangavstand til hjemmet. 
Skolekretsen er nokså stor, så flere lokaliseringsalternativer kan leses inn i dette svaret. Om 



fremtidig lokalisering av ungdomsskole ønskes på sentrumsområdet Tangen (som i dag) eller 
om gangavstanden også omfatter området syd-øst for Tangen kan ikke vi ta stilling til. 
 
Utover disse to faktorene viser vår spørreundersøkelse at mange ønsker at skolen ligger i 
nærhet av en ny flerbrukshall (17,33%), at skolen har et brukervennlig uteområde (16,67%) 
og at skolen har en stor gymsal (13,33%). Disse faktorene er vesentlig mindre viktige enn de 
førstnevnte; faglig kvalitet og gangavstand. 
 
Vi ønsker å understreke en forventning om at reglene for uteareal som er besluttet må 
overholdes i de vedtak kommunen tar fremover. 
 
De øvrige faktorene som kan knyttes til spørsmålet om lokalisering er rangert (fra mest til 
minst): 
Skolen har svømmehall (11,3%) 
Skolen ligger i tilknytning til et bibliotek (7,33%) 
Skolen ligger i nærheten av naturen (6,00%), og  
Skolen ligger i nærhet til en ny kulturscene (3,33%) 
 
Resultatene kan leses av vår spørreundersøkelse som ligger vedlagt, og vi viser til SP1, side 1 
og 2. 
 
2. Sammenslåing av Tangenåsen og Alværn ungdomsskoler på Tangenåsen 

Et klart flertall av våre foresatte, 67%, mener det beste alternativet er at kommunen ikke 
sammenslår Tangenåsen og Alværn ungdomsskoler på Tangenåsen. De ønsker å beholde 
Tangenåsen ungdomsskole og et nybygg på Alværn. 
 
Nærmere 19% mener det bør bygges en ny sammenslått ungdomsskole på Skoklefall. 
 
Kun 13% mener Tangenåsen ungdomsskole bør utbygges slik at en sammenslåing av Alværn 
og Tangenåsen kan skje på Tangen.  
 
Resultatene kan leses av vår spørreundersøkelse som ligger vedlagt, og vi viser til SP2, side 3 
og 4. 
 
Hvorledes disse alternativene står ift hverandre om vi kan få både flerbrukshall, svømmehall, 
stor gymsal og brukervennlig uteområdet er krevende å gi innspill på uten tilgang til 
rapportene som utreder alternativene og deres økonomiske konsekvenser. Vi ser frem til de 
legges frem. 
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