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Svar på åpent brev fra FAU på Levangsheia skole ved Atle Oppebøen og Ida 

Hødnebø, motatt 5.oktober 
 

Åpent brev til politikere og administrasjon i Kragerø kommune,  
I løpet av året skal politikerne ta en viktig avgjørelse om skolestrukturen i Kragerø. Utfallet av de valg man 
tar gir konsekvenser for barna, familiene og lokalsamfunnet. Da er det viktig å være kjent med fakta i saken.  
FAU vil derfor belyse to ting i høringsdokumentet, som ikke er problematisert.  
 
Reisevei  
I høringsdokumentet står det «ingen av alternativene medfører reiseveg som utfordrer de anbefalingene som 
er gitt i dokumentet over, forutsatt for at det finnes egnede løsninger for elevene.» Egnede løsninger i 
høringsdokumentet er for eksempel at bussen kjører om bord på fergen og tar med seg elevene til byen. 
Høringsdokumentet belyser ikke reiseveien for elevene fra Levangsheia og gir derfor ikke et riktig bilde av 
situasjonen for elevene.  
Levangsheia er området fra Ørvik helt ut til Portør og til kommunegrensa. Det er ikke slik at alle barn bor 
langs RV351 og har busstoppen rett på utsiden av huset sitt. Flere barn bor i Ellingsvika, Hellermyr og Myra 
hvor reiseavstanden opp til bussen er 1-1,5 km distanse å gå. Allerede før bussen har hentet disse barna, så 
starter reisetiden å tikke når man går hjemmefra. Fra Portør er reisetiden på farte.no med buss 30 minutter. 
Reisetiden direkte med ferje er 15 minutter.  
I retningslinjene for grunnskolen står det «Ved vurdering av akseptabel reisetid må gangtid, ventetid og tid 
med transportmiddel ses i sammenheng».  
Reisetiden er en ting, men det bør også problematiseres hvorvidt det er mulig å omorganisere ferjer og 
bussruter på en slik måte at tiden kan presses ned til de veiledende anbefalingene fra departementet. Om 
barna fra Levangsheia starter på skole i Kragerø måtte man ha omorganisert ferjerutene, både på morgen og 
formiddag/ ettermiddag. Er dette i det hele tatt praktisk mulig med skoleelever fra øyene, som også skal på 
skolen til samme tid?  
Slik vi ser det er det en for stor risiko for barna på Levangsheia å forutsette en løsning av problematikken 
rundt reisetid/avstand på en måte som tilsynelatende ikke lar seg løse i praksis.  
 
Svar fra administrasjonen: 
I høringsdokumentet refereres det til tidligere retningslinjer for lengden på elevenes reisetid. Disse er ikke 

gjeldende lenger, men kan gi en ramme og være en rettesnor i arbeidet med å redusere reisetiden til 

elevene så mye som mulig.   

I dag finnes det ingen retningslinjer som sier noe konkret om anbefalt reisevei. Dette skal vurderes i hver 

enkelt sak. I dag fokuseres det på at elevene skal ha tilstrekkelig fritid. Det vil si at tiden fra barna reiser 

hjemmefra til de er tilbake igjen ikke må være så lang at det går ut over barnas fritid. Selv om reiseveien til 

noen elever på Levangsheia vil bli lang, vil dagens skyssordning være innenfor rammene av Opplæringsloven.  
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Av hensyn til barna bør det likevel utarbeides løsninger som begrenser reisetiden så mye som mulig ved en 

eventuell nedleggelse av skolen på Levangsheia. Det er opprettet dialog med Fylkeskommunen om løsninger 

for skoleskyss i forbindelse med skolestruktursaken. 

Med dagens skyssordning er det ikke mulig å reise mellom kommunegrensa ved Risør/Portør til Kragerø 

skole på 45 minutter, slik rammen var i tidligere retningslinjer. Det er heller ikke avklart hvilke tilpasninger 

som er mulige for å forbedre skyssordningen. Alternativet med å kjøre bussen på ferja som er beskrevet i 

høringsdokumentet, vil mest sannsynlig gi lengre reisetid enn 45 minutter, for noen av barna på 1.-4.trinn. 

Forventet antall elever på Levangsheia, 1.-4. trinn, med reisevei over 45 minutter  

Skoleår Nåværende skyssordning 
Mulig tiltak: 
Kjøre buss på ferje 

2021 - 2022 
10 4 

2022 - 2023 
7 3 

2023 - 2024 
6 2 

2024 - 2025 
5 2 

2025 - 2026 
2 2 

 

Dersom man vedtar å legge ned skolen på Levangsheia, bør det innføres tiltak for å begrense reisetiden 

ytterligere for de barna som fortsatt har lang reisetid. Dette kan gjøres ved for eksempel å ha 

tilbringerordning til buss eller ferje for 4-2 barn per år, eller at foresatte får kompensasjon for å kjøre de 

barna til bussen selv. Slike ordninger har vært brukt andre deler av kommunen. Denne tjenesten vil utløse en 

kostnad for kommunen, fordi avstanden fra hjem til busstopp er kortere enn 2/4km.  

 
Kostnader  
Et annet forhold som ikke er tatt med i høringsdokumentet er kostnadene ved å flytte alle barna fra 
Levangsheia skole over til Kragerø. Det er ikke tatt med i beregningen under de ulike modellene.  
Det er ikke slik at alle elever på Levangsheia skole i dag allerede har skoleskyss slik at kostnadene til transport 
vil være uforandret enten de skal til Stabbestad eller Kragerø. De elevene som i dag kan gå til skolen på 
Stabbestad må ta ferje til Kragerø, og de som fra før må ta buss til Stabbestad, må i tilfellet ha buss og ferje. 
Noen barn har også krav på tilbringerskyss på grunn av lang avstand til bussholdeplass. Det bør også legges 
til grunn kostnader til ledsager av de miste barna på skoleveien. Vi antar dermed at det vil være for lavt å 
legge gjennomsnittskostnaden på kr 13000 pr elev til grunn slik det gjøres for andre skoler der elevene kun 
må busses.  
Vi i FAU ønsker at disse kostnadene synliggjøres i høringsgrunnlaget. Dette er relevant og viktig informasjon 
som bør inngå i høringsdokumentet på lik linje som ved beregning av kostnadene ved nedleggelse av andre 
skoler.  
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Svar fra administrasjonen 

I høringsdokumentet fremkommer det ingen konkret beregning på kostnaden til skyss for elever på 

Levangsheia til Kragerø skole ved en eventuell nedleggelse.  

I dag er det 21 elever ved skolen som har skyss. Ved en eventuell nedleggelse i 2021 vil det være behov for 

skyss til alle elevene. Kostnadene vil være synkende med elevtallsnedgangen. Hvis prognosene slår an, vil det 

i 2025 være 20 elever ved skolen.  

Ut ifra de kostnadene som nå er kjent, vil kostnadene til skoleskyss ligge på gjennomsnittlig 13000 per elev 

på Levangsheia. Da er både buss og ferje tatt med. Dette vil bety en kostnad for skyss av alle skoleelever på 

0,5 mill Kostnaden vil være synkende med elevtallet. Kostnader til skoleskyss ligger ikke under den enkeltes 

skoles budsjett. 

 

Skoleår Ant. elever med skyss 
Ved eventuell nedleggelse 
fra 2021 

Forventet 
gjennomsnittskostnad. 
buss+ferje 

2020-2021 21 0,2 mill 
2021-2022 39 0,5 mill 
2025-2026 20 0,26 mill 

 

 

Håper svarene var dekkende i forhold til det dere spurte om/påpekte. 

 


