
Her kommer vårt innspill i form av opprop med 223 signaturer, se vedlagt fil og lenke til oppropet. 
Flere av de som har signert har skrevet egne kommentarer i tillegg. 
Det ble spurt 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. 

Vårt innspill: 

Nesodden kommune har lagt opp til at innspill fra befolkningen til ny skolestruktur skal komme i 
form av å velge blant 4 alternativer som er under utredning. Frist for innspill er satt til 15.mars. 

Vi ønsker å rette kritikk mot kommunen for at frist for innspill er før utrednigene fremlegges for 
formannskapet 17.mars. Fristen bør dermed utvides slik at til det er mulig ogå for innbyggerne å gå 
igjennom disse, da vil grunnlaget for innspill være mer reelt og ikke bare blir på generelt grunnlag. 
Ingen vet ennå hvordan forslagene vil se ut, eller hva de innebærer. Vi vet heller ikke noe om 
kostnadsrammene. 

Parallelloppdraget for Tangen Sentrum som kommunen initierte i 2020, har etter kommunens 
bestilling plassert ny sammenslått ungdomsskole, mulige almennnyttige bygg og boligutbygging på et 
meget begrenset område. Det er rett og slett ikke plass til alt. Et vedtak fattet i skole - og 
oppvekstutvalget  høsten 2020 befestet et minimums uteareal på 25 kvm per elev, dette umuliggjør 
både skoler - og boligutbygging på det avsatte arealet. På tross av dette går kommunen videre med 
utredningen av storskolealternativet På Tangen. 

Vi ønsker at alternativ 1. utgår og at vi fortsatt har 3 ungdomsskoler. 

Nesoddfolket er glade i grende - og lansdbystrukturene som kjennetegner halvøyas historie og som 
skaper trygge og gode nabolag og idèlle oppvekstforhold for barna våre. 

Oppropet er initiert av innbyggergruppene: 

Beboeraksjon Nesodden  

Nesoddens skolestruktur 

https://www.opprop.net/signer_na_frist_15mars_nei_til_sammenslaing_av_ungdomskoler_pa_neso
dden_-_bevar_grendeskolene?fbclid=IwAR2T8qJhBtJlc1WGgXmHioSRw27WNYjx-
SU76t2qbzNgT0WSIm2aNhVHi68#f 
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