
HØRINGSUTTALELSE VEDR. FREMTIDIG SKOLELØSNING I 
HØNEFOSS 

 

I forslag til fremtidig skoleløsning i Hønefoss har arbeidsgruppen kommet frem til at Benterud, 

Tandberglia og Krakstadmarka er de reelle tomtealternativene. 

SU ved Stranden skole har følgende innspill å komme med : 

Tilhørighet 

 Selv om skolegrensene vil endres med ny skoleløsning, vil det være uaktuelt for elevene ved 

Stranden å gå på en skole i Krakstadmarka. Dette vil være meget bakvendt. For mange vil det 

også være bakvendt med skole på Benterud eller Tandberglia. For disse heller tilhørigheten 

mot Tyristrand og lokalsamfunnet der. 

 Ringerike kommune har sagt og skrevet ned at Ask skal være et satsningsområde med tomter 

som skal legges ut for salg. Vi ser det da som merkelig at de samtidig skal legge ned skolen, 

når skole og barnehage i nærmiljøet som oftest er det folk ser etter for å bosette seg. For at 

Ask skal forbli et samfunn i utvikling for ALLE generasjoner med vekst og kreativitet, er det 

etter vårt syn rart at man ønsker vekst på Ask, men samtidig vil legge ned skolen. I stedet 

tenker vi at det er viktig at skolen består slik den er i dag, og blir en skole i vekst, eller at det 

åpnes opp for et oppvekstsenter. Stranden skole har flotte uteområder og er et bygg i bra 

stand som passer godt for både skolebarn og barnehagebarn.  Det er i nåværende bygg plass 

til 95 elever. 

Utbygging og infrastruktur 

 SU mener at det er viktig å tenke på at man har områder i nær omkrets til sentrum av 

Hønefoss som står klare til å ta imot deler av den befolkningsveksten kommunen ønsker seg. 

Man trenger ikke tenke en overbefolkning av sentrum, hvor det ikke er plass til å ta imot den 

ønskede befolkningsveksten, men heller tenke motsatt med en spredning av 

befolkningsveksten til steder som allikevel er bynære og det i tillegg er plass. I dette bildet er 

det klart et behov for både skole og barnehage slik SU ser det. 

 Gjennom Hønefoss sentrum fra tidlig morgen til sen ettermiddag er det lange køer og mye 

trafikk. Selv om infrastrukturen sees i sammenheng med ny skoleløsning, stiller vi spørsmål 

om dette blir en god løsning. Det vil bli mange busselever, samtidig med elever som går og 

elever som kjøres av foreldre gjennom sentrum, i tillegg til morgenrushet.  

 For at det skal bli en god løsning med god nok infrastruktur for elevene, vilogså dette komme 

opp i betydelige kostnader. 

Bygningsmasse 

 Vi stiller også spørsmålstegn ved hva skolen skal brukes til etter nedleggelse? Er det realistisk 

for kommunen å få solgt gamle skolebygg og evt. til hvem? For kommunen er det viktig at 

man tenker gjennom hva slags drift man vil ha og hva som skaper liv og aktivitet i samfunn 

utenfor selve sentrum,slik at alle som vil har mulighet til å bo og leve der man vil. 
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