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Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Bærum angående
ny ungdomsskolekapasitet vestre/midtre Bærum, arkivsak 21/4482.
Utdanningsforbundet Bærum vil advare mot å slå sammen Gjettum og Hauger skole til en stor 8
parallell ungdomsskole. Særlig fordi det er liten forskning på store skoler i Norge. På de storskolene
som allerede er bygget i Bærum, er elevtallet enda ikke maksimalt fylt opp. Derfor bør kommunen
evaluere og se på hvordan erfaringene er på de allerede vedtatte storskolene som skal bygges, før
man planlegger flere. Vi registrerer at det også er stor motstand mot en sammenslåing blant de
foresatte både på barneskolene som leverer elever dit og de to ungdomsskolene.
Utdanningsforbundet Bærum frykter at logistikk, administrering og organisering av en 8 parallell
skole, vil ta tiden bort fra pedagogisk ledelse og læring. Vi har i dag mange store skoler i Bærum og
vet at det er mer tidkrevende og vanskeligere å få til et godt lærersamarbeid på teamene, når det
blir for mange lærere på et trinn. Fagfornyelsene legger dessuten opp til mer tverrfaglighet og
dybdelæring. Dette gjør at lærerne i større grad enn tidligere skal samarbeide om undervisningen.
For å få til dette er det viktig at teamtiden benyttes til faglig samarbeid og utvikling, som fremmer
økt læring for elevene, fremfor organisering og logistikk.
Vi er ikke kjent med at det er kommet ny relevant forskning siden 2018, så vi gjentar forskning fra
Andrews, Duncombe m.fl., som viser at samtidig som en ser en liten økning i resultater med
skolestørrelse, kan en se en tendens til at eleven føler seg mindre knyttet til de store skolene og at
lærerne er noe mindre tilfredse med læringsmiljøet. Denne forskningen viser videre at mindre skoler
vil være et gode for områder med lav sosioøkonomisk status og for visse elever («at-risk students»).
Skoleforskning fra USA viser at fordelen med små skoler kommer til uttrykk gjennom mindre frafall
og flere som fullfører skolen, mer elevinvolvering og engasjement, økt foreldreinvolvering, mindre
disiplinproblemer, bedre trivsel, bedre sosialt miljø, mer sosial kapital blant elevene, bedre
samhandlingskultur mellom lærerne og bedre prestasjoner fra elevene.
En sammenslåing vil også medføre et større inntaksområde, noe som fører til økt transport og et
større karbonavtrykk. Trolig vil færre gå til skolen og flere bli kjørt av foresatte på grunn av lang
skolevei. En del elever vil også ha krav på busstransport, noe som fører til økte utgifter. Vi er også
bekymret for at mange skoleelever samles på ett lite område, der det allerede er mange elever på
videregående skoler. Vi foreslår derfor at det bygges to skoler, som også tåler økt elevtall.
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