
Høringsinnspill fra Berger skole 

Ungdomsskolestruktur: antall ungdomsskoler og lokalisering i henhold til 
alternativene som ble presentert i konferansen:  
Vi vil beholde tre ungdomsskoler på Nesodden, og ønsker primært Alværn og der 

skolen ligger nå. Vi ønsker ikke en stor ungdomsskole på Skoklefald, da nærheten til 

videregående er for tett, og viktige utearealer blir borte.  

Vi ønsker oss tre ungdomsskoler på Nesodden; Nesoddtangen, Bakkeløkka og 

Alværn. Vi forstår at bygningsmassen på Alværn trenger en oppgradering, og forstår 

at økonomien spiller en viktig rolle i dette.  

Vi er også skeptiske til en 1-10-skole på Berger, evt. også en storskole i Tangen-

området hvor det vil bli svært mange elever.  Vi synes det er veldig fint at vi som 

lærere blir hørt i denne saken, men vi stiller oss også noen spørsmål. Er det 

økonomien eller "barnets beste" som styrer hva som skal blir resultatet? Vi er 

bekymret for våre elevers lettere tilgang til eldre elever, og hvilke konsekvenser dette 

vil ha, som f.eks rusproblematikken. Vi vet at Nesodden topper statistikken når det 

gjelder hasjbruk blant ungdommer. Nærheten ungdomsskolen på Tangen evt. Berger 

1-10-skole vil ha til Nesodden vgs. kan gi store utfordringer. Mange foreldre og 

lærere opplever sammenslåing av skolen som en stor risiko. Vi er redd for hvilke 

konsekvenser en storskole vil ha. Vi ønsker at trygghet og oversiktlighet vektlegges, 

noe vi mener man har ved dagens skolestruktur, i stedet for å sentralisere i Tangen-

området.  

 

Skolebygg: størrelse, lokalisering, utearealer og andre forutsetninger som for 
eksempel flerbrukshall: 
Det bør komme flerbrukshall (gjerne med basseng) på Tangen. Barneskolen og 

ungdomsskolen på Tangen behøver en idrettshall og nærområdet (inklusiv Berger) vil 

ha nytte av den. Vi foreslår at det bygges et svømmebasseng som vil bli lettere 

tilgjengelig for barneskolen, med en direkte buss. Elevene på Berger skole bruker i 

dag mye tid på å kjøre buss til Alværn for å ha svømmeundervisningen der.  

Angående uteområder, ivaretagelse av naturen og trafikksikkerhet kan vi ikke se 

noen fordeler ved å bygge en ny skole i tilknytning til Berger. Det vil ødelegge skogen 

og naturmangfoldet rundt Berger skole. Alværn har både tomt og uteområder som 

ikke kan sammenlignes med andre områder.  

Nesodden kommune ønsker også å være en trafikksikker kommune, med hjertesoner 

rundt skolene. Vi er redd det vil bli et enda større og farligere trafikkbilde rundt Berger 

skole. Steinerskolen er også i Skoklefallsområdet, noe som også må tas hensyn til 

med tanke på fortettet område og trafikksikkerhet. I dag oppleves det et stort 

trafikkpress i området Skoklefallsletta, Nesodden VGS og på Berger stadion. Dette 

trafikkpresset vil sannsynligvis økes dersom det legges en skole til i området. 

Dersom dette skjer må trafikksituasjonen rundt Berger skole, Skoklefallslette og 

Berger stadion utbedres. 

 



Bussingen av elever til Alværn mener vi heller ikke vil ha stor påvirkning på miljøet, 

nå som bussene blir mer miljøvennlige.    

Vi håper lærernes innspill veier tungt i den beslutningen lokalpolitikerne på Nesodden 

skal ta.  

Med hilsen  

Berger skole 


