
Innspill til ungdomsskolestruktur og skolebygg i Nesodden kommune 

Nesodden 15. mars 2021 

FAU på Alværn ungdomsskole ønsker å gi innspill til ungdomsskolestruktur og skolebygg på vegne av 

foreldregruppen på skolen. Innspillet baserer seg på spørreundersøkelser gjennomført i 

foreldregruppen våren 2020 og vinteren 2021, hvor henholdsvis 139 og 80 foresatte svarte. 

Svarprosenten er lav, særlig i den siste spørreundersøkelsen. Samtidig ser vi at svarene vi har fått inn 

samsvarer med svarene vi fikk på undersøkelsen i 2020, og som hadde en bedre svarprosent. 

 

Nesodden kommune har utredet fire alternativ:  

1. Ungdomskolen på Alværn med svømmebasseng 

2. Sammenslåing av Alværn og Tangenåsen ungdomsskoler på Tangenåsen 

3. Ny ungdomsskole syd/øst for Tangenåsen. Utredningen skal omfatte en frittstående  

ungdomsskole som skal komme i tillegg til dagens ungdomsskolen på Tangenåsen. 

4. Ny ungdomsskole syd/øst for Tangenåsen. Vurdering av utvidelse av Berger skole til 1-10 

skole. Ungdomsskolen skal komme i tillegg til dagens ungdomsskolen på Tangenåsen. 

 

I tillegg har kommunen utredet: 

− Ny flerbrukshall for Tangenåsen og Nesoddtangen skoler 

− Ny svømmehall i Tangen sentrum 

 

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. 

 

Ettersom vi ikke har fått tilgang til rapportene som utreder alternativene og deres økonomiske 

konsekvenser, har vi begrensede forutsetninger for å gi kunnskapsbaserte og treffsikre innspill. FAU 

på Alværn velger å gi innspill på følgende: 

 

1. Nytt skolebygg: Behovet for et betydelig bedre fysisk læringsmiljø for elevene som tilhører 

Alværn ungdomsskolekrets 

2. Sammenslåing av Tangenåsen og Alværn ungdomsskoler på Tangenåsen 

3. Fremtidig lokalisering av ungdomsskoler 



4. Flerbrukshall og svømmehall 

 

1. Nytt skolebygg 

Det viktigste innspillet fra FAU på Alværn er at elevene som tilhører skolen må få et nytt skolebygg 

som gir et bedre fysisk læringsmiljø, og bedre forutsetninger for aktive, skapende, lærende elever. 

Dagens bygg er nedslitt og har en utforming med store begrensninger. Hele 96 prosent av de 

foresatte som svarte på undersøkelsen FAU gjennomførte nylig stiller seg bak dette behovet. Som en 

av de foresatte skrev i spørreundersøkelsen «husk at elevene tilbringer store deler av livet sitt på 

skolen. Bygningen bør være innbydende, moderne og inspirerende, ikke trist og stygg. Lys!». Dersom 

kommunen velger å beholde Alværn som lokalisering mener vi det er nødvendig med en full 

rehabilitering som har et langtids perspektiv. 

 

På den digitale konferansen 18. mars snakket tidligere rektor, Bjørn Bolstad om hvordan læring skjer. 

Han illustrerte godt hvordan det har vært en oppfatning av at læring skjer ved at enkeltelever får 

påfyll av kunnskap. Han redegjorde videre for hvordan læring er en mer kompleks prosess som 

innebærer aktive utforskende elever, og at den nye læreplanen blant annet legger til grunn at 

elevene skal få utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang. Denne typen læring forutsetter 

et annet skolebygg enn det elevene på Alværn har nå. Når vi nå skal gi et innspill til kommunen før vi 

kjenner detaljene i de ulike alternativene, samt deres økonomiske konsekvenser er det derfor vårt 

viktigste innspill at vi ønsker et skolebygg som gir elevene et betydelig bedre fysisk læringsmiljø. 

 

2. Sammenslåing av Tangenåsen og Alværn ungdomsskoler på Tangenåsen 

Fra de foreldrene som har svart på undersøkelsene gjennomført av FAU, er det stor enighet om at 

en sammenslåing av Alværn og Tangenåsen ungdomsskoler på Tangenåsen ikke er ønskelig. 

Begrunnelsene for dette er flere: 

− Foreldregruppen ønsker ikke en stor skole med åtte paralleller. En skole med dagens 

størrelse oppleves mer oversiktlig, trygt og inkluderende. 

− Foreldregruppen ønsker ikke lokalisering av skolen på Tangen, ettersom både Alværn og 

området syd-øst for Tangen har mer uteareal, nærhet til naturen og større potensiale 

− Sett i lys av utfordringene i ungdomsmiljøet er det bedre å spre ungdommene  

Vi ønsker også å understreke en forventning om at reglene for uteareal som er besluttet må 

overholdes i de beslutningene kommunen tar fremover. 

 



 

3. Fremtidig lokalisering av ungdomsskoler 

Foreldregruppen på Alværn er naturlig nok flerstemt i spørsmålet om lokalisering. Blant annet fordi 

foreldrene representerer tre barneskolekretser som er spredt ut over en stor del av kommunen. Av 

de som har svart på årets undersøkelse, ønsker et flertall å beholde Alværn som lokalisering. 

Begrunnelsene for dette er:  

− Uteområdet har nok uteareal og et stort potensiale for videreutvikling 

− Nærhet til lokalsamfunnet for de som bor i området 

− Foreldrene opplever at elevene trives på Alværn 

− Ungdommene er skjermet fra distraksjoner som butikker og kjøpesenter 

− Det er trolig den minst kostnadskrevende løsningen 

Det er også en betydelig andel av foreldrene som ønsker at kommunen bygger en ny skole syd-øst 

for Tangen. Dette gjelder særlig foresatte fra Berger barneskolekrets. Begrunnelsene for dette er: 

− Alle elevene fra Berger og Jar vil få kortere reisevei 

− Den store andelen elever fra Berger barneskolekrets kan gå til skolen i stedet for å reise med 

buss som i dag 

− Uteområdet har rikelig med areal, nærhet til naturen og stort potensiale 

 

4. Flerbrukshall og svømmehall 

Foreldregruppen på Alværn ønsker at kommunen prioriterer å bygge en svømmehall og 

flerbrukshall. Både kommunens beliggenhet, med langstrakt kystlinje og kravene i læreplanen tilsier 

at det er helt nødvendig å ha gode fasiliteter for svømmeopplæring. Vi ser også et sterkt behov for å 

utvide kapasiteten til fysisk aktivitet gjennom en ny flerbrukshall. Her ønsker vi at kommunen finner 

løsninger, men mulighetene som ligger i de skissene vi venter på å få innsikt i, vil gi oss bedre 

forutsetninger for å gi innspill. 

 


