Innspill til Barnehage- og skolebruksplan 2015-2025 for Fredrikstad kommune fra Foreldrenes
arbeidsutvalg, FAU Trosvik skole
Gjennom siste 2 år har FAU ved gjentatte anledninger diskutert skolearealer/SFO-tilbud og SFOarealer, uteområder generelt og trafikksituasjon i området internt både på FAU møter og med
rektor/ledelsen ved skolen. FAU har også dialog med politiet vedrørende trafikksituasjonen.
Det er stor enighet om at Trosvik skole har flere utfordringer knyttet til bygningsmasse/trafikk og
elevtall.
FAU vil derfor komme med tilbakemelding om at det er viktig at Trosvik skole får nødvendige
midler/blir prioritert i forhold til å tilpasse skolens arealer til dagens elevtall (som per i dag
overskrider skolens kapasitet med ca 130 elever) og møter fremtidens vekst.
Trosvik skole har mange elever (549 høst 2014) og skolekretsen har stor spredning i demografi. FAU
er skeptisk til kvaliteten på tallmaterialet som er presentert i skolebruksplanen som er vesentlig
lavere enn tidligere presenterte prognoser.
En flerbrukshall/svømmehall vil dekke skolens behov for gymsal(er) og samtidig bidra til at
nærmiljøet kan stimulere til aktivitet. Kultur og idrett er viktige integreringsarenar. Med tanke på den
varierte demografien er dette spesielt viktig i Trosvik skolekrets. Nærhet til aktivitetstilbudene vil
gjøre barrieren for å delta mindre. I tillegg gir dette gode tilbud til barn som av økonomiske hensyn
ikke kan delta ved aktiviteter utover skole/SFO. Flerbrukshall vil også kunne benyttes av barnehagene
i området. Trosvik skole har høy andel elever med minoritetsbakgrunn enkelte er ikke
svømmedyktige. Noe vi dessverre har vært vitne til har gitt alvorlige konsekvenser. Når ny
svømmehall nå planlegges er det sterkt ønske om at denne plasseres sentralt i Trosvikområdet. En
svømmehall/basseng i tilknytning til skolen kan forebygge ytterligere forskjeller.
Trosvik skolekrets/sentrum trenger en ny skole i tillegg til eksisterende skoler for å møte fremtidens
vekst. Dette er det optimale. I påvente av at eventuell ny skole bygges er det viktig å gjøre
nødvendige investeringer og at dette ikke utsettes. I dag blir viktige spesialrom (som musikkrommet)
gjort om til ordinære klasserom for å møte elevtallet. Trosvik FAU understreker hvor viktig det er at
spesialrom ikke legges ned, men heller økes. Musikk og kultur, vitenskapsrom for å legge til rette for
ønsket realfag satsning i norsk skole, sanserom, grupperom for smågrupper, datarom/IKT er viktige
rom som stimulerer til læring og utvikling. Trosvik skole er nå uten musikkrom, i tillegg har fjorårets
kulturtilbud ”kulturtimen” blitt fjernet.(statlig regulert) Skolen har heller ikke rom stort nok til å
samle alle elevene!! Skolen disponerer 1 skolekjøkken, det bør bygges et skolekjøkken nummer 2
som også skal kunne disponeres av SFO. Sunne og gode matvaner er viktig i dagens samfunn. Vi vet
at altfor mange av befolkningen lider av overvekt pga. lite fysisk aktivitet og usunne
matvaner. Trosvik SFO har ikke benyttet seg av skolekjøkkenet de siste årene på grunn av kapasitet.
Med tilgang til enda et skolekjøkken kunne SFO benyttet dette som en flott læringsarena og med
mulighet for å servere gode sunne måltider på SFO.
Utearealer: Per i dag blir ikke ødelagte lekeapparater erstattet eller reparert. Det er spesielt de
yngste barna som rammes av dette og samtidig er den største brukergruppen av SFO. Flere og bedre
lekeapparater er nødvendig på Trosvik skole. Ødelagte lekeapparater må erstattes med aktive
lekeapparater, der barna kan balansere, klatre, leke og turne. Det må investeres i tilstrekkelig med lys
i skolegården, den er mørk og trist store deler av året. Dette vil stimulere til lek og trygghet i mørke
årstider. (Dessuten bør det være en rimelig investering som gir mye) Bedre løpende
vedlikeholdstjenester: Måking av skolegård ved snøfall, Strøing når det er is. Det er svært glatt på

vinterstid og det blir ikke strødd/måket for elevene. FAU refererer til skoleledelsens statistikk på
fallulykker relatert til glatte skolegårder for å understreke betydning av å strø/sikre områder der våre
barn leker/ferdes i skoletiden.
Trosvik skole disponerer 1 (en!!) ballbinge på 550 elever. Det bør minimum bygges 1 til og eller en
egen fotballbane som vinterstid kan sprøytes og fungere som skøytebane både for elevene/ SFO og
nærmiljøet.
Trafikk: FAU har kommet med innspill til kartlegging av trafikksituasjon og henviser til rapport
utarbeidet av Rambøl vedrørende dropsoner/fortau etc. Christianslundkrysset: undergang eller
gangbro over. 40 % av Trosvik skoles elever krysser veumveien for å komme til skolen. Skoleveien
må trygges.
FAU har ønske om flerbrukshall/svømmehall(basseng) mot knipleveien, innkjøring og parkering fra
Knipleveien, redusert fartsgrense Knipleveien (50 sone!! redusere til 30 sone, med opphøyde
gangfelt.). Med skolen orientert mot knipleveien kan området rundt skolen få redusert trafikk og
dermed tryggere skolevei å gå.
Investeringer som gjøres i Trosvikområdet vil gagne mange barn og voksne i og utenfor skoletiden.
Noen investeringer er kostnadsintensive (ny skole, flerbrukshall, svømmebasseng) mens andre
investeringer krever lite, men bør prioriteres som; nok lys, strøing, skøyteis etc. Alt dette kan gi gode
tilbud og opplevelser til mange i umiddelbar nærhet både i og utenfor skoletiden.
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