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Innspill fra Rykkinn skole FAU på reguleringsplan for Eineåsen ungdomsskole
FAU ved Rykkinn skole representerer foreldrene til mange av de kommende elevene ved
Eineåsen ungdomsskole. Det er to forhold i reguleringsplanen vi ønsker å kommentere;
uteareal og parkeringsplasser.
Uteareal
Rapporten «Uteområder i skoler og barnehager – hvordan sikre kvalitet i utformingen» fra
2019 utgitt av NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, som det også vises til i
saksforberedelsene, kommer med tydelig anbefalinger for utemiljø. Rapporten er utarbeidet
på vegne av Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet. Som nevnt i saksdokumentene
viser rapporten at det ser ut å gå en smertegrense på ca. 20 kvm med uteareal per elev.
Minst like viktig i rapporten er anbefalingene som gis mht hva uteareal bør være. For skoler
med flere enn 499 elever anbefales det at man skal beregne 30 kvm for de 499 første
elevene og deretter 15 kvm per elev over dette. For Eineåsen ungdomsskole vil det si nesten
29 kvm per elev. Rykkinn FAU er derfor skuffet over at kommunenes administrasjon ikke har
sørget for at det er planlagt uteareal i tråd med gjeldene normer eller nyere anbefalinger. Vi
hadde ønsket et mer offensivt planutvalg på de unges vegne. FAU mener at 21 kvm per barn
ikke er godt nok, men er fornøyd med at planutvalget har et mål om 25 kvm uteareal. FAU
ber om at ungdomskolen bygges med minst 25 kvm uteareal per elev.
Parkering
FAU er svært overrasket over forslaget til antall parkeringsplasser gitt dagens situasjon med
parkeringsutfordringer i området. Det foreslås kun 20 parkeringsplasser noe vi anslår må
være rundt en halvering av dagens parkeringsplasser. På dagtid er parkeringsplassen full.
FAU ved Rykkinn forventer at Eineåsen skole skal være et attraktivt sted også for lærere.
Når man reduserer antall parkeringsplasser vil det kunne bli for belastende å pendle med
kollektivt. Vi er derfor bekymret for at lærere vil takke nei til å jobbe ved skolen. Vi ber derfor
om at antall parkeringsplasser vurderes på nytt.
Vennlig hilsen
FAU ved Rykkinn skole

