
Referat: 

SU-møte 18.01.23 

Tilstede:  

Representanter fra samtlige trinn, skolens ledelse ved rektor og SFO-leder og politisk representant, 

Rune Jæger-Lian 

Første del av møtet var viet til politiker, Rune Jæger-Lian og hans svar på de tilsendte spørsmålene i 

tillegg til diverse informasjon som er relevant for FAU 

Generell informasjon som kan ha påvirkning for Torød som skole og lokalsamfunn 

Det har vært en befolkningsnedgang i kommunen de siste årene, men dette har nå snudd. Det flytter 

flere barnefamilier til Færder og befolkningen er nå oppe i rundt 27 000 innbyggere. Det har ikke 

vært en merkbar økning lokalt på Torød og det bør jobbes med å bygge flere boliger med rett 

størrelse og prisklasse for å tiltrekke seg familier til en godt voksen befolkningsgruppe på Torød.  

Satsning på skole og barnehage  

Færder kommune er, ifølge representanten, en av kommunene i Norge som har brukt mest på skole 

og barnehage. Det har blitt store investeringer på dette området, med bla. Labakken skole. Det 

vurderes å bygge en ny stor barnehage eller to-tre mindre som skal være spredt litt mer rundt. Dette 

jobbes det videre med. Det foreligger ingen konkrete planer om et oppvekstsenter på Torød nå, selv 

om dette har vært diskutert tidligere  

Utviklingsplaner på Torød 

Det meldes om at det går relativt sakte med utbygging på Torød for tiden. Det var planlagt en stor 

utbygging (ca. 70 boliger) øst for håndverkshuset, men dette er ikke anbefalt av administrasjonen på 

nåværende tidspunkt. I andre byggesaker er det tiltakshaver, ikke kommunen som bremser, sier 

Jæger-Lian, som også nevner at det nå er satt en grense på 68 boliger til sammen i nærområdet. Det 

er også en del begrensinger som trer inn når det gjelder å bygge langs kysten. Boplikt kan komme 

opp som et tema. Rektor kommer med et innspill om at det er god kapasitet på Torød skole til å ta 

imot mange flere elever slik at elevtallet blir nærmere 170 stykker.  

Den politiske representanten minner om at kommuneplanen er ute på høring i disse dager og 

anbefaler å sette seg inn i denne og eventuelt komme med innspill før denne vedtas.  

 

SU-møtet avsluttes og går direkte over til ordinært FAU-møte.  

Den politiske representanten er ikke med på dette møtet  

 

 

 

 


