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Utdanningskomiteens innstilling 

 
1. Kommunestyret opprettholder dagens barnehagestruktur, Utdanningskomiteen arbeider videre 
med revidering av vedtekter samt utarbeider en barnehageplan som fremlegges kommunestyret for 
endelig behandling i løpet av høsten 2021.  

2.Kommunestyret vedtar å igangsette prosess for å flytte elevene fra ungdomstrinnet på Hanstad 
skole over til Elverum ungdomsskole gjeldende fra skolestart høsten 2022.  

 

2.1 En forutsetning for vedtaket er at det gjennomføres i tråd med Utdanningsdirektoratets 
retningslinjer der en viktig forutsetning er at alle berørte parter skal få uttale seg gjennom høring.  

 

2.2 Eventuell nedleggelse av ungdomstrinnet på Hanstad skole fremmes for kommunestyret for 



 

 

endelig behandling den 25.08.2021.  

 

3.  Kommunestyret sier nei til nedleggelse av Sørskogbygda skole.  

 

4. Kommunestyret støtter forslaget til Utdanningskomiteen om å gjennomføre en samfunnsanalyse, 
som en del av rulleringen av Kommuneplanens samfunnsdel i 2022, før en eventuelt vedtar å legge 
ned en sentrumsskole. 

 

5. Kommunestyret åpner ikke for innføring av fritt skolevalg.  

 

 

 
  



 

 

Utredning 
 

Kommunestyret, 23.09.2020, sak KS- 096/20 ga Utdanningskomiteen følgende oppdrag: 

1. Mandatet til Kommunestyrekomité for utdanning utvides ifm den pågående utredningen av 
fremtidig skolestruktur i Elverum, slik at hele strukturen utredes/vurderes, ikke kun sentrum. 

2.  I forbindelse med en bredere gjennomgang av framtidig skolestruktur, skal komitéen også 
utrede framtidig barnehagestruktur i Elverum, med samme tidsfrist som for arbeidet med 
skolestruktur.  

3. Kommunestyret understreker behovet for at arbeidet med framtidig skole- og 
barnehagestruktur må omfatte brede prosesser og dialogmøter med berørte 
foreldregrupper.  

 
 
Barnehagestruktur 
 
 Kommunestyrets bestilling til utdanningskomiteen kom som en følge av 
Kommunedirektørens forslag om å legge ned Vestad barnehage. Dette forslaget ble ikke 
vedtatt av kommunestyret.  
I etterkant av kommunestyrets bestilling til komiteen ble den private barnehagen, Veien, 
eid av Studentskipnaden, vedtatt nedlagt fra og med 1. august 2021. Dette er en to 
avdelings barnehage med totalt 30 plasser omregnet til barn over 3 år.  
 
Med bakgrunn i nedleggelsen av Veien barnehage, vil det på nåværende tidspunkt, ikke 
være fornuftig å legge ned ytterligere en barnehage. Det er behov for at administrasjonen  
utarbeider en barnehageplan som viser retning for hvilke type barnehager Elverum 
kommune ønsker å ha i fremtiden. Barnehageplanen vil ta for seg fremtidig 
dimensjonering av barnehagetilbudet. Planen vil også være et styringsdokument i forhold 
til utbygging i tråd med fremtidige behov for rehabilitering, nedlegging av barnehager og 
lokalisering av barnehagebygg. Det vil  være naturlig å se dette arbeidet i sammenheng 
med rulleringen av Kommuneplanens samfunnsdel i 2022. 
 
Barnehageplanen er et arbeid som Utdanningskomiteen ber om mandat fra 
Kommunestyret til å arbeide videre med. Her vises også til vedlegg, barnehagestruktur- 
utredningsnotat. En stor utfordring er å kunne tildele barnehageplass til de barn som ikke 
har rett til plass. Alle barn med rett til plass etter barnehageloven får plass i 
hovedopptaket,  men de som er født i januar- juli, vil ikke ha rett til plass før ved neste 
hovedopptak i august året etter. Komiteen ønsker å vurdere omfang og konsekvenser av 
dette. Her vil det også gjøres en vurdering om mulighetene for å utvide til to opptak til i 
året. Dette er arbeid komiteen vil arbeide videre med som en del av arbeidet med 
revidering av barnehagens vedtekter. 
 
Komiteen vil også arbeide videre med revidering av vedtektene for barnehagene samt, i 
tråd med kommunestyrets bestilling, gjøre en vurdering av behov for sommeråpne 
barnehager. Dette er saker komiteen vil arbeide videre med ut over høsten 2021.  
 
Konklusjon:  
· En enstemmig komite går ikke inn for å endre barnehagestrukturen i Elverum på 

nåværende tidspunkt.  

 



 

 

 
 
 
 
 
Skolestruktur 
 
Komiteen har valgt å utrede følgende alternativ: 
 

1.  Beholde dagens skolestruktur. 
2. Flytte ungdomstrinnet fra Hanstad skole til Elverum ungdomsskole. 
3. Legge ned Sørskogbygda skole. 
4. Legge ned en to-parallell sentrumsskole 

 
 
4. I tillegg har komiteen valgt å vurdere en endring av nåværende forskrift for grunnskolen 

ved  å innføre fritt skolevalg.  

 

 
1. Beholde dagens skolestruktur 

 

· Konklusjon: En enstemmig komite går ikke inn for å videreføre dagens skolestruktur.  

 

 

· Flytte ungdomstrinnet fra Hanstad skole til Elverum ungdomsskole 

1. Fordeler og ulemper med en felles ungdomsskole 

 
Hanstad er en stor enhet med cirka 42 årsverk totalt. Ungdomstrinnet ved Hanstad skole 
har i dag 182 elever, og regnes som en liten ungdomsskole. Det er cirka 14 lærerårsverk 
på ungdomstrinnet i dag, i tillegg til årsverk knyttet til spesialundervisning, 
rådgiver/sosiallærer-funksjoner, avdelingsleder og merkantile.  Fra skoleåret 2023/24 er 
elevtallet på ungdomstrinnet jevnt synkende. 
 
Det er en fordel med større enheter når de nye kravene til kompetanse blir innført i sin 
helhet fra 2025. Vi vet at det er en særlig utfordring i skole-Norge å skaffe lærere med 
kompetanse i fremmedspråk, som er nøye beskrevet i dokumentet Elverumsskolen mot 
2025. 
En flytting av ungdomstrinnet ved Hanstad skole vil kreve at lokaler på Folkvang frigjøres 
til undervisningsformål samt noe endring av eksiterende skolelokaler. Komiteen har lagt 
til grunn at Møteplassen flytter ut av Folkvang.  
 
Ved at Hanstad skole omgjøres til en to-parallell barneskole er det ikke behov for nybygg 



 

 

på Hanstad, men en omgjøring og oppgradering av eksisterende skolebygg er påkrevet. 
Elevtallet for de to ungdomsskolene til sammen vil høsten 2022 være 727 elever. De neste 
årene er elevtallet jevnt synkende.  Prognosene viser at elevtallet fortsetter å synke også 
etter skoleåret 2025/26, og i år 2032 vil det være 608 elever totalt på ungdomstrinnet. 
 

1. Fordeler og ulemper med en felles ungdomsskole 

 

Under dette punktet synliggjøres hva som er fordeler og ulemper med å ha kun en 
ungdomsskole i byen, og at et lite ungdomstrinn på Hanstad legges ned.  
 
 
Hanstad skole er en lærerutdanningsskole. Sammen med fire andre skoler i Innlandet 
samarbeider de med Høgskolen hvor målet er å forbedre lærerutdanningen og 
praksisskolene. Samarbeidet går ut 2022 . Ved en eventuell overflytting av 
ungdomstrinnet fra Hanstad til Elverum ungdomsskole må det gjøres en ny vurdering, 
sammen med høgskolen, om hvordan samarbeidet evt. kan videreføres. 
 
Ulempene vurderes ikke dithen at det er faglig uforsvarlig å legge ned ungdomstrinnet på 
Hanstad. Det blir likevel viktig at ulempene blir hensyntatt ved en eventuell 
sammenslåing. 
 
1. Omgjøring av lokaler 

 
På kort sikt er en mulig løsning at det gjøres bare nødvendig vedlikehold og mindre 
omgjøringer, og utsetter en større rehabilitering i 3-5 år.   
 
1.2.1 Bruk av lokaler på Folkvang.  
 
En forutsetning for nedleggelsen av ungdomstrinnet ved Hanstad skole er at lokaler på 
Folkvang frigjøres til bruk for Elverum ungdomsskole. Dette betyr at Møteplassen ikke 
lenger kan ha sine lokaler på Folkvang. Aktuelle lokaler på Folkvang vil bli bygd om til 
kunst /håndtverk- og naturfagsavdeling. I tillegg vil Læringssenteret gi fra seg et 
klasse/grupperom for bruk av Elverum ungdomsskole. Tidligere store musikksal, som 
kulturskolen i dag disponerer til undervisning i visuell kunst, vil brukes videre i sambruk 
med Elverum ungdomsskole.  
 
Ombyggingen på Folkvang er et permanent tiltak for å sikre at ungdomsskolen har 
tilfredsstillende lokaler også i et fremtidig perspektiv. Kunst/ håndverk og 
naturfagsavdelingen på Folkvang skal være permanente lokaler som også gi muligheter 
for et sambruk der også Elverum Læringssenter og kulturskolen får bruke lokalene.  
 
Selv med en eventuell elevnedgang i årene fremover vil ikke dette medføre at lokaler kan 
frigjøres. Det er også svært viktig å tilerette for en best mulig overgang for elevene fra 
Hanstad skole. Elverum ungdomsskole må også ha lokaler som tar høyde for en eventuell 
vekst. Det legges her opp til en nøktern og nødvendig romendring som er med på å gi 
elevene på ungdomstrinnet et, bygningsmessig forsvarlig tilbud for elevene, også i et 
fremtidig perspektiv. 
  
 
1.2.2 Ombygging på Elverum ungdomsskole 
· Det vil også være behov for noen omgjøringer på Elverum ungdomsskole for å kunne ta 



 

 

imot elvene fra Hanstad skole. Her vil blant annet rom som i dag benyttes til kunst og 
håndverk samt naturfagavdeling omgjøres til klasserom. I tillegg til mindre 
endringer/tilpasninger. 

 
 
 
 
Nødvendige tiltak på Hanstad skole 
 
Hanstad skole vil ,etter at ungdomstrinnet er flyttet ut, gjenstå som en to parallell 
barneskole. Eiendomsavdelingen vil stenge ned aktuelle lokaler som barneskolen ikke vil 
ha bruk for. Det er også gjort en kostnadsberegning for å gjennomføre nødvendige tiltak 
på Hanstad skole i et mer kortsiktig perspektiv på ca. 3- 5 år.  
 
En kostnadsberegning fra eiedomsavdelingen viser følgende: 
 
· Ombygging/nødvendig oppgradering av Hanstad skole:……… . 23,15 millioner kroner. 
· Ombygging på Elverum ungdomsskole og Folkvang: …………….    5,51 millioner kroner. 
· Ombygging på Moen, dersom Møteplassen flyttes dit,……………..1.20 millioner kroner.  

Totalt…………………………………………………………………………………… 29.86 millioner 
kroner.  

 
*Se vedlegg: Kostander EUS,Folkvang og Moen og kostnader Hanstad skole.  
  
2. Driftsmessig innsparing 

 

En flytting av ungdomstrinnet fra Hanstad- til Elverum ungdomsskole fra høsten 2022 vil gi 
en årlig innsparing på cirka 5 millioner kroner fra 2023. Innsparingen i 2022 (5/12- 
virkning) utgjør 2,08 millioner kroner.  
 
 
Det vises forøvrig til vedlagte skolestrukturutredning.  
 
 
Konklusjon:   
· Mot MDG, Thomas August Solberg, ønsker komiteen å flytte elevene fra ungdomstrinnet 

på Hanstad skole over til Elverum ungdomsskole gjeldende fra skolestart høsten 2022.  
· En eventuell nedleggelse av ungdomstrinnet på Hanstad skole skal følge 

Utdanningsdirektoratets retningslinjer, Udir-2- 2012,  for nedleggelse. Før endelig vedtak 
fattes skal saken ut til høring.  
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/narskole-og-
skolekretsgrenser/udir-2-2012---behandlingen-av-saker-om-skolenedleggelser-og-
kretsgrenser/ 

· Som følge av en eventuell nedleggelse av ungdomstrinnet på Hanstad skole vil 
Kommunestyret foreta endringer i lokal forskrift for grunnskolen gjennom nytt 
inntaksområde for elever på ungdomstrinnet. Gjeldene forskrift følger vedlagt saken.  

 



 

 

 
 

3. Legge ned Sørskogbygda skole. 

 
 
Et flertall går ikke inn for å legge ned Sørskogbygda skole, to representanter stemte i mot. 
Flertallet begrunnet opprettholdelse av skolen med at Sørskogbygda er en av 
bygdesentrene som skal opprettholdes og satses videre på.  
 
Saken fremmes til kommunestyret som et mindretallsforslag. Det vises til 
administrasjonens utredning, Elverumsskolen mot 2025, som beskriver fremtidens skole 
med de utfordringer dette gir med tanke på opprettholdelse av små skoler. Mindretallet 
begrunner sitt forslag om å legge ned skolen, både ut i fra en økonomisk og faglig 
perspektiv. De viser også til at elevtallet har en årlig nedgang.  
 
Mindretallet viser også til at Ydalir skole har stor kapasitet og mange ledige elevplasser. 
De mener forholdene ligger godt til rette for at Sørskogbygda skole kan innlemmes i Ydalir 
skolekrets.   
 
 
Elevtallsutviklingen ved skolen 
· Elevtallet ved Sørskogbygda skole er, ut i fra dagens telling, på 69 elever fra og med 

høsten 2021.  Elevtallet vil deretter, ut i frå folkeregistrerte barn innenfor skolekretsen, 
reduseres gradvis ned til 53 elever i 2025.  

 
Driftsmessig innsparing 
 
· Det er beregnet at årlig driftsmessig innsparelse ved å legge ned Sørskogbygda skole er 

på ca. 3,7 millioner kroner. Dette er sparte eiendomskostnader, drift av selve bygget 
samt innsparing på skoledriften totalt.  

 

· I tilllegg har eiendomsavdelingen vist til at skolen har et vedlikeholdsetterslep på 6,4 
millioner kroner.   

 
 
Konklusjon: 
 
· Forslaget fremmes til kommunestyret som et mindretallsforslag fra komiteen. Forslaget 

om å legge ned Sørskogbygda skole fikk kun stemmene fra Høyre sin representant, Nils 
R. Melby og Arbeiderpartiets representant, Thorbjørn Bækkevold. 

 
 

4. Legge ned en to – parallell sentrumsskole. 

 



 

 

Komiteen har gjort en vurdering på mulighetene for å legge ned en to parallell 
sentrumsskole. Dette er gjort med bakgrunn i forventet elevnedgang de nærmeste år. Ut i 
fra elevtallet vil det kun være aktuelt å legge ned en sentrumsskole gjeldende fra høsten 
2024. Her vises også til skolestruturutredningen 2020 som følger vedlagt.  
 
Underveis i prosessen med å vurdere mulighetene for å legge ned en sentrumsskole ble 
det tydelig for komiteen at det kun er to alternativer som kan være aktuelle.  
2. Legge ned Frydenlund skole 
3. Legge ned Hanstad skole 

 
Komiteen ba administrasjonen om en utredning for å kunne vurdere hva Hanstad skole og 
Frydenlund skole eventuell kunne brukes til dersom skolen ble nedlagt. Dette er skissert i 
vedlagt dokument-skolestruktur- vurdering av framtidig arealbruk.  
 
En samlet komite mener at det, på nåværende tidspunkt, er for usikkert med tanke på 
elevtallsutviklingen, å kunne fremme et slikt forslag. Komiteen ønsker at dette kommer 
som en del av rulleringen av Kommuneplanens samfunnsdel i 2022,  der en 
samfunnsanalyse kan legges til grunn før et eventuelt forslag om nedleggelse av en 
sentrumskole kan gjøres.  
 
Konklusjon:  
 
· En enstemmig komite ber om at en eventuell nedleggelse av en sentrumsskole 

gjennomføres i etterkant av en samfunnsanalyse og som en del av rulleringen av 
Kommuneplanens samfunnsdel i 2022. Det vil her bli dannet et grunnlag, også ut i fra 
eventuell elevtallsnedgang, om det er mulig å legge ned en sentrumsskole gjeldende fra 
høsten 2024.  

 
 
5. Innføring av fritt skolevalg 

 
Komiteen har underveis i prosessen i  arbeidet med skolestruktur fått innspill om det er 
fornuftig å innføre fritt skolevalg. Dette betyr i tilfelle at foreldrene vil kunne velge 
skoleplass for sine barn på en annen skole enn det som er definert som nærskolen. Dette 
er et valg som i forslaget gjøres ved innskrivning til 1. klasse. En forutsetning for fritt 
skolevalg er at den valgte skole har ledig plass. 
 
 Nærskoleprinsippet vil alltid gå foran, noe som betyr at de elever som er bosatt innenfor 
gjeldende skolekrets, vil være sikret skoleplass på sin nærskole. En annen viktig 
forutsetning er at, dersom valg av annen skole utløser behov for skoleskyss, så må dette 
dekkes av foreldrene selv.  
 
Konklusjon:  

· Forslaget fremmes til kommunestyret som et mindretallsforslag. Representantene fra Høyre, 
Miljøpartiet de grønne og Fremskrittspartiet er positive til innføring til fritt skolevalg, mens 
flertallet bestående av representanter fra Arbeiderpartiet, og Senterpartiet går imot en slik 
innføring. Representanten fra SV viste til at denne saken ikke har grundig nok blitt behandlet 
i eget parti og ønsker at saken tas til videre utredning før endelig vedtak fattes.  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 


