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Kap. 1 Bakgrunn, mandatforståelse og kort sammendrag 
 

 

1.1 Bakgrunn og mandatforståelse 

 

Ved kommunestyrets behandling av sak 43/11, Handlingsprogram inkl. økonomiplan 2012 – 

2016 og årsbudsjett 2012, ble det i vedtakets punkt 26 nedfelt som oppdrag til rådmannen å  

”Utarbeide skolebruksplan 2012 – 2022.”. Det ble ikke gitt ytterligere føringer i tekstdelen av 

vedtaket. 

 

Vedtakspunktet var ikke med i rådmannens forslag til Handlingsprogram m.v.. I 

virksomhetsplaner/budsjettinnspill som ledsaget forslaget ble det imidlertid pekt på 

omfattende utfordringer med hensyn til standard og kapasitet ved skoleanleggene – med det 

elevtall som finnes og forsterket av forventninger om økt elevantall. 

 

Rådmannen oppfattet også budsjettdebatten slik at oppdraget var begrunnet i ønske om mer 

helhetlig oversikt over status for arealstandard og – omfang ved skolene sammenholdt med 

elevtallsutvikling som grunnlag for prioritering og dimensjonering av tiltak. Planen søker 

gjennom behandling av en del presumptivt relevante parametere å gi slik oversikt. Den bør 

samtidig kunne gi grunnlag for videre utarbeiding av mer konkrete romprogram/-

funksjonsanalyser og nøyaktige kostnadsoverslag for prosjekter en ønsker å realisere. 

 

Det understrekes likevel at skolebruksplanen søker å vise bredden i problematikken og peke 

på noen mulige løsninger når det gjelder (lokaler til) fremtidig grunnskoleopplæring i 

kommunen; den pretenderer ikke å være uttømmende m.h.t. standard, oppgaver, løsninger og 

kostnader. Mer presise svar på disse størrelsene knyttet til det enkelte skoleanlegg vil måtte 

gis i etterfølgende utarbeiding av mer konkrete romprogram og prosjektering. 

 

Det skisseres avslutningsvis et antall ulike utbyggingstiltak. Kostnadsestimatene for disse er 

ikke avstemt i forhold til hvilke ressurser en kan regne med å disponere til å realisere tiltakene 

i perioden. Rådmannen legger til grunn at dette avklares gjennom egne saksframlegg, jf. også 

kap. 1.2 nedenfor. 

 

1.2 Arbeidsmåte og behandling 

 

Kommunestyrets vedtak om utarbeiding av skolebruksplan ble ikke ledsaget av egen 

bevilgning til arbeidet. Planen er således utarbeidet med bruk av tjenestemenn i rådmannens 

stab. Til dels har arbeidet skjedd i dialog med rektorene og tillitsvalgte.  

 

Høringsutkast av juli 2012 ble sendt arbeidstakerorganisasjonen for undervisningspersonale 

og rektorene til uttalelse med frist 31.08.2012. Dette omfattet ikke oppdatert elevtallsprognose 

fra COWI mottatt ultimo august, jf. pkt. 5.1.3. Uttalelsene er i noen grad tatt til følge – 

konkret gjelder dette særlig noe økt innslag av arbeidsrom for lærere basert på erfaringene 

med bygget fra 2007 ved Kirkebygden skole og oppdatering av oversikt over 

timetallsutvikling. 

 

I planen er det m.a. gjort kostnadsestimat for utbygging/rehabilitering i ulikt omfang ved de 

forskjellige skolene. Det er grunn til å understreke at det er betydelig usikkerhet knyttet til 

disse. De bør likevel i noen grad gi rimelig indikasjon på den relative kostnaden mellom de 
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ulike tiltakene og kunne bidra til prioritering innenfor økonomisk realistiske rammer. Planen 

angir imidlertid ikke slik samlet ramme for planperioden. Med de mange ulike usikkerhets-

moment som knytter seg til en 10-årig planperiode, er det rådmannens vurdering at en i første 

omgang tar stilling til realisering av de høyst prioriterte tiltakene, og at kostnadsramme for 

slike søkes avklart/innarbeidet i politisk saksframlegg/budsjettframlegg. 

 

Avslutningsvis vil rådmannen peke på behovet for (ytterligere) begrensninger på 

boligbygging som supplerende - eller alternativt tiltak til utbygging/rehabilitering av 

skoleanleggene. Det er knapt tvilsomt at omfattende utbygging av nye boliger er ett sentralt 

forklaringsmoment når det gjelder arealknapphet på undervisningslokaler. Utfordringen 

forsterkes ved at boligekspansjonen skjer parallelt ved de to største skolene. I den utstrekning 

en ikke skulle ha (økonomisk) mulighet til å la økningen i elevtallet bli ledsaget av utbygging 

av tjenlig infrastruktur, fremstår redusert - og sterkere styrt rekkefølge for boligbygging som 

et relevant virkemiddel. 

 

1.3 Sammendrag 

 

Nedenfor angis kort innholdselementer og vurdering i de følgende kapitlene i planen. Vi viser 

for øvrig til at det avslutningsvis i hvert kapittel er gitt en mer omfattende oppsummering av 

kapitlet. 

 

Kap. 2 refererer tilsvarende omfattende skolebruksplan i 2000 og utarbeiding av romprogram 

i 2001 og politisk behandling av disse. Planen avdekket omfattende kvantitative og kvalitative 

mangler ved skolelokalene. Det ble også antatt at elevtallsveksten ville bli betydelig i 

perioden. Det ble utarbeidet romprogram for første byggetrinn (for småskoletrinnet) av 2-

parallellers barnetrinnskole ved Våk skole og Kirkebygden skole. Rådmannen ble gitt i 

oppdrag å starte reguleringsarbeid for slik skoleutbygging. Vedtaket var imidlertid betinget av 

bevilgning i årsbudsjettet; slik ble ikke gitt. 

 

Kap. 3 behandler utviklingen i perioden 2000-2012. Det refereres at behovene for 

skolelokaler i stor utstrekning forløpende ble søkt løst med frittliggende, prefabrikkerte 

paviljongbygg i perioden. Disse har gjennomgående små, tradisjonelle klasserom og i 

varierende grad grupperom og garderobefasiliteter; de bidrar i liten grad til funksjonelle, 

helhetlige skoleanlegg. Permanente lokaler er bygd ved en mindre utvidelse av Våk skole 

(primært personell og administrasjonslokaler) og ved realisering av første byggetrinn for ny 

barnetrinnsskole i Kirkebygden. Denne ble imidlertid bygd med redusert kapasitet (marginalt 

over 30 elever per årstrinn) i forhold til ambisjonen fra 2000/2001. Dette speiler at 

elevtallsutviklingen i perioden også ble noe lavere enn forventet. En del andre utviklingstrekk 

innebærer imidlertid at ubalansen mellom elevtall/oppgaver og tilgangen på tjenlige lokaler 

består og til dels ble forsterket i perioden. Dette er ikke minst påtakelig når det gjelder 

behovet for areal til skolefritidsordning. 

 

Kap. 4 angir status når det gjelder arealomfang, standard og behov med nåværende elevtall. 

Dels er det gitt en generell oversikt, dels er det mer spesifikke oversikter for hver enkelt skole. 

Rektorenes vurdering er også referert.  

 Ved Svinndal skole er arealmanglene særlig knyttet til kroppsøvingsavdeling, areal for 

skolefritidsordning og 1. årstrinn, og lager for eksterne brukere.  

 Ved Kirkebygden skole er det mangel særlig på baseareal (klasserom) og grupperom. 

Rommene er også gjennomgående for små med dagens elevtall og aktiviteter; tidligere 

utfaset frittliggende paviljong og opprinnelig inspektørbolig er igjen tatt i bruk. Økt antall 
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brukere, lite eget areal og lite funksjonell sambruk av lokaler med 1. årstrinn innebærer 

også her at arealsituasjonen er meget krevende for skolefritidsordningen.  

 Ved Våk skole er det tilsvarende mangel på baseareal og grupperom med dagens 

elev/klassetall, og særlig krevende situasjon ved avdeling for skolefritidsordning og 1. 

klassetrinn – som i tillegg til knappe og lite funksjonelle rom i utgangspunktet i dag også 

har to paralleller på dette årstrinnet. 

 

Kap. 5 drøfter befolkningsutvikling og gir estimater for elevtallsutvikling i perioden. Det 

refereres ulike kilder/tilnærminger til anslag for elevtallsutvikling ved de ulike skolene (gitt 

nåværende opptaksområder). Elevtallsutviklingen synes klart å blir sterkest relativt sett ved på 

barnetrinnet på Kirkebygden skole; det bør imidlertid dimensjoneres for to parallelle 

klasser/baseisgrupper på hvert årstrinn ved barnetrinnene både ved Våk skole og Kirkebygden 

skole. Det bør allerede i slutten av planperioden være rom for gjennomsnittlig ca. 35 – 38 

elver. Elevpotensialet fra ennå ikke regulerte felt og ev. ordinær mottaksdrift ved 

Nordbybråten vil klart å bli sterkest ved Kirkebygden skole. For Svinndal skole synes ikke 

elevtallsutviklingen i seg selv å innebære behov for utbygging i perioden. Tilsvarende bør 

opprinnelig bygningsmasse ved Kirkebygden skole ha rimelig god kapasitet for å huse et rent 

ungdomstrinn – dersom hele barnetrinnet samles i egen skole. Det pekes på muligheten for å 

styre rekkefølge for boligbygging i hhv. Våk og Kirkebygden området. 

 

Kap. 6 behandler ulike andre parametere. Dels foretas en gjennomgang av generelle 

utviklingstrekk når det gjelder nasjonale krav til innholdselementer i opplæringen, 

læringsutbytte, kvalitetskrav, utvikling av undervisningstimetallet, arbeidstidsordning m.m.; 

disse innebærer sammenfattende behov for ytterligere- og mer fleksibelt areal til 

undervisningsformål. Videre gjøres det en vurdering av  

 skolenes opptaksområder; disse foreslås videreført, 

 skolestrukturen; det tilrås at denne også videreføres, 

 organisering av undervisningsgruppene; bortfall av tidligere regler om klassedeling 

har ikke i noe omfang implikasjoner for behovet for undervisningslokaler, 

 tidligere vedtatte arealnormer; disse er med mindre modifikasjoner fortsatt egnet som 

utgangspunkt for romprogram/prosjektering. 

 

Kap. 7 gir innledningsvis en oversikt over forhold/premisser som etter rådmannens vurdering 

bør være relevante ved vurdering av omfang og rekkefølge for utbygging av skoleanleggene. 

Det gis videre en overordnet prioritering når det gjelder utbygging, og gis deretter en 

prioritering av enkelttiltak med kostnadsskisse. Sammenfattende tilrås det konkret at en første 

halvdel av planperioden i prioritert rekkefølge søker å realisere: 

 Ved Kirkebygden skole: Annet byggetrinn (for årstrinnene 5-7) og en økning av 

kapasiteten til gjennomsnittlig ca. 40 elever per årstrinn for hele barnetrinnet. Det pekes 

på utfordringer knyttet til ikke fullt ut å dimensjonere for to parallelle klasser/basisgrupper 

(tilsvarende drøyt 55 elever) per årstrinn. 

 Ved  Våk skole: Tilbygg med ett spesialrom, eget areal for skolefritidsordningen og 

baseareal for 1. årstrinn. 

Samlet anslås investeringskostnaden til ca. 64 mill. kr. Det pekes på at hensynet til funksjonelt 

bygg, hensiktsmessig undervisningsorganisering og kapasitet også til elever fra ennå ikke 

regulerte felt hadde gjort det ønskelig med dimensjonering for ytterligere elevtallsvekst.  

Sekundært tilrås noe mindre omfattende utbygginger med anslått kostnad på ca. 53 mill. kr. 

Det foretas ellers en eksemplifiserende gjennomgang av driftskostnader og finansierings av 

investeringskostnader. 
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Kap. 2 Tidligere utredninger 
 

Tidligere, mer omfattende vurderinger av skolekapasitet med relevans for denne 

skolebruksplanen ble foretatt i 2000 og 2001. Kommunestyret behandlet i sak 74/00 

Planlegging av økt skolekapasitet; saksframlegget var ledsaget av en relativt omfattende 

analyse av ”Behov for utbygging, omdisponering m.v. i grunnskolene---”. Denne ble i k-sak 

63/01 fulgt opp med mer konkret sak om ”Utbygging av Våk og Kirkebygden skoler – 

romplan”.  

 

2.1 Planlegging av økt skolekapasitet 

 

Sentrale innholdselementer i analysen knyttet til sak 74/00 var  

angivelse og vurdering av status for arealdekning (kvantitativt og kvalitativt) i grunnskolene 

med elevtall og undervisningsoppgaver per dato 

vurdering av endringer i arealbehov knyttet estimert elevtallsutvikling (fram til 2020) og 

forventing om utvikling i lærestoff, arbeidsmåter m.v. 

vurdering/fastsetting av arealnormer for skolebygg (primært i samband med nybygg/-

rehabilitering) 

valg av fremtidig skolestruktur 

prioritering av framdrift for utbygging av skoleanlegg og skisse til kostnad. 

 

Hovedkonklusjonen i analysen var at skolekapasiteten i 2000 hadde klare mangler både 

kvantitativt og kvalitativt. Både Kirkebygden og Våk skole hadde således behov for mer areal 

– både i forhold til elevtall per dato og i forhold til estimert økning i elevtallet. 

 

Arealene i skolene ble – primært for å ha en hensiktsmessig klassifisering i ulike brukstyper – 

sammenholdt med de siste statlige normkrav (fra 1978 – rundskriv F-100/78 fra kirke- og 

undervisningsdepartementet) for skolearealer til ulike aktiviteter. 

 

Det generelle bilde var at samtlige skoler med faktisk elev/klassetall i 2000 hadde reelt lavere 

areal både til undervisnings- og personal/administrasjons formål enn det som framgikk av den 

tidligere normen. Det ble videre referert en rekke utviklingstrekk etter 1978 som innebar at 

dekningsgraden for skoleareal reelt var lavere enn det som framkom ved direkte å 

sammenholde faktisk areal med den drøyt 20 år gamle normen. 

 

Estimater for befolkningsutvikling ble foretatt fram til 2020. Disse bygde dels på SSB’s 

prognoser; dels på utbyggingsavtaler for boligfelt sammenholdt med forventningstall for 

antall elever per 10 hus (forutsatt eneboliger) på nye boligfelt. Det fremgikk at elevtallet 

(korrigert for elever fra statlig mottak) var 619 per 01.01.2000. SSB’s prognose (middels 

vekst) viste økning  mot ca. 660 elever i 2010 og deretter gradvis reduksjon mot 625 i 2020. 

Det ble understreket at anslag for faktisk vekst knyttet til nye boligområder ville måtte bli 

usikkert. Med dette forbehold var vurderingen sammenfattende: 

For Våk skole at: ”---skolen allerede om 2 år sannsynligvis vil ha behov for ytterligerere 2 

klasserom/baseareal, og i et lengre tidsperspektiv på ca. 10 år synes det ytterligere å være 

behov for en 2-parallellers skole.” 

For Kirkebygden skole at: ”---skolen i 4-6 års perspektiv vil ha behov for ytterligere baseareal 

til 3 klasser på barnetrinnet, og i et lengre tidsperspektiv på ca. 10 år synes det å være behov 

for et 2-parallellers barnetrinn.----På ungdomstrinnet synes det både i det korte og lange 

tidsperspektivet å være behov for (iallfall) tre paralleller. Dette tilsvarer---det klassetall 
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ungdomstrinnet i dag har. Når det blir ytterligere ca. 20 elever pr. trinn uten at det utløser nye 

klasser, skyldes det at årgangstallene på alle trinn bare er litt over 60 elver i dag---”. 

For Svinndal skole: ”---vil elevtallet synke noe i kommende 5-6 periode, dersom ikke takten i 

salg av boligtomter blir økt. Det vil imidlertid---kunne bygges ca. 100 boenheter før det 

gjennomsnittlige årgangstallet innebærer at det blir behov for klassedeling.” 

  

Utbyggingsbehov knyttet til ulike valg for skolestruktur ble vurdert for to alternativ:  

Fortsatt samling av alle ungdomtrinnselever på Kirkebygden som hittil. 

Etablering av 1-10 skole på Våk ved at ungdomstrinnselevene herfra fortsatt på denne skolen.  

Det ble tilrådd videreføring av organiseringen med felles ungdomstrinn for hele kommunen 

ved Kirkebygden. Sentrale elementer i vurderingen hensynet til å ivareta forsvarlig faglig 

bredde/dybde hos fagpersonalet på ungdomstrinnet, og høyere investerings- og 

driftskostnader knyttet til å etablere og drive to skoler med ungdomstrinn. Gitt slik 

videreføring av strukturen ble utbyggings/tilretteleggingsbehovet beskrevet som følger:” 

Kirkebygden skole gjøres om til en ren ungdomsskole, med 3 paralleller. 

Ny 2-parallellers barneskole bygges for Kirkebygden skolekrets---. 

Inspektørboligen/nåværende SFO frigjøres til andre formål---.  

Våk skole bygges ut til 2-parallellers barneskole---. 

Svinndal skole fortsetter som 1-parallell barneskole, men bygges om og gis lik standard som 

de øvrige barneskoler. (Bygging av ny gymsal og elevgarderober, gml. gymsal omgjøres til 

bibliotek m.m.)” 

Annen endring av skolestruktur ble, som sagt, ikke vurdert. (Avvikling av Svinndal skole ble 

vurdert i 2008 som budsjettavlastende tiltak, jf. k-sak 31/08.) Ved den politiske behandlingen 

av k-sak 74/00 ble det gitt tilslutning til at alternativet med felles ungdomstrinn skulle legges 

til grunn for arbeid med funksjonsanalyse/romplan.  

 

Arealnormer ble foreslått for ulike undervisnings- og personalformål. For under-

visningsformålene bygde disse på m
2
 per elev på ulike årstrinn til baseareal/klasserom og til 

skolefritidsordning. Tilsvarende gjaldt noen typer personalareal. For grupperom, 

elevgarderober, møterom og kroppsøving ble arealbehovet dels knyttet til antall klasser eller 

type skole. For øvrige spesialrom ble det lagt til grunn at disse skulle vurderes særskilt ved 

konkret utbygging. Det ble forutsatt at baseareal burde kunne reduseres noe dersom 

gjennomsnittlig elevtall i klassene med sikkerhet ville bli relativt lavt. Endelig ble det også 

lagt til grunn at normene burde kunne justeres i dialog med brukerne ved konkret arbeids med 

funksjons-/romprogram. Arealnormene ble ikke realitetsbehandlet gjennom vedtaket i k-sak 

74/00. De ble imidlertid lagt til grunn for vedtak om romplan for nytt barnetrinn ved 

Kirkebygden skole i 2005 (sak 04/05 i byggekomitéen). 

 

Prioritering av skoleutbygging ble tilrådd som følger:” 

Svinndal skole – primært avdeling for kroppsøving----noe økt areal til grupperom. 

Våk skole – påbygg og tilpasning for 2-parallellers barnetrinnsskole - evt. med bygging av ny 

avdeling for 1. – 4. klassetrinn----og tilrettelegging av nåværende bygningskropp for 5. – 7. 

trinn (mellomtrinnet)---. 

Kirkebygden skole – bygging av ny 2-parallellsers barnetrinnsskole og tilrettelegging av 

nåværende bygningskropp for 3-parallellers ungdomstrinn for hele kommunen---” 

Det er imidlertid understreket at oppgradering av Våk og Kirkebygden burde skje nært i tid.  

 

2.2 Romplan for utbygging av Våk - og Kirkebygden skole 

 



 9 

Dels med utgangspunkt i sak 74/00, dels med bakgrunn i k-sak 44/01 (som omhandlet 

utbygging av skolefritidsordning m.m. ved Kirkebygden skole og hvor rådmannen ble pålagt 

å utarbeide ”----tidfestet plan om utbygging av eventuelt første modul av en barneskole---”)  

ble det i k-sak 63/01 utarbeidet romplan for utbygging av Våk og Kirkebygden skoler. 

 

Som premisser for arbeidet ble strukturvalget med fortsatt felles ungdomstrinn og 

arealnormene fra sak 74/00 lagt til grunn.  

 

I tillegg ble det vurderingen av forventet elevtallsutvikling oppdatert. Det ble også her 

konkludert med at det ville være behov for to paralleller per årstrinn på barnetrinnet ved 

begge skolene, men at elevtallet per klasse nå ville bli relativt lavt.  

 

Videre ble skolenes opptaksområder behandlet. Sentralt var rekkevidden av opplæringslovens 

bestemmelse om at elever har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller som de 

sokner til. Det ble videre referert at de fastsatte (og stadig gjeldende) opptaks-områdene for 

skolen hadde ”gråsoner” hvor elevene kunne gå til den ene eller andre skolen. 

Primært med henvisning til den planlagte boligbyggingen ved både Våk og Kirkebygden 

skole var forutsatt å skje ”i umiddelbar nærhet” av de aktuelle skolene, og at gråsonene var ”--

-smale soner med spredt bosetting ”midt mellom” skolene---” hvor det ville gi liten effekt å 

flytte disse, ble det tilrådd at opptaksområdene i hovedsak ble videreført. Følgelig burde  

”---en også mest mulig parallelt bygge ut begge skolene slik at de kan ta imot økt elevtall fra 

de nye boligfeltene som klart ”soknar til” den aktuelle skolen.”  

 

 Utbyggingsomfanget ble i første omgang foreslått begrenset til et første byggetrinn med 

senere utvidelse til full utbygging av både Våk og Kirkebygden til 2-parallellers 1-7 skoler. 

Dette ble begrunnet dels i at den forventede økningen i elevtall ville komme gradvis; dels i at 

det økonomisk ikke framstod som realistisk samtidig å foreta en fullstendig utbygging av 

barnetrinnene på begge skolene. For begge skolene ble det tilrådd å bygge ut/tilrettelegge for 

to paralleller for 1.-4. årstrinn; for Våk skole ble det i denne sammenheng også pekt på 

betydelige kapasitetsutfordring for skolefritidsordningen. 

 

Prioritering av utbyggingen mellom skolene framstod som vanskelig med de parametere som 

forelå. Disse tilsa  

”---at delutbygginger som skissert ovenfor så langt mulig søkes realisert samtidig. I den 

utstrekning en vil prioritere mellom utbyggingene, tilsier trolig hensynene referert ovenfor i 

sum at Kirkebygden bør prioriteres.---I den utstrekning det ikke er mulig eller ønskelig med 

slik samtidig utbygging av skoleanleggene, vil en imidlertid med stor grad av sannsynlighet 

måtte nytte provisoriske løsninger - som ikke uten videre vil være faglig særlig funksjonelle 

eller på sikt økonomisk effektive. ” 

   

Romprogrammene spesifisert på de samme arealkategorier og med de samme arealnormer 

(modifisert noe for forventet relativt lavt antall elever per klasse med 2 paralleller) som i sak 

74/00 viste behov for 1.535 m
2
 for et første byggetrinn av ny 2-paralleres 1-7 skole i 

Kirkebygden og 695 m
2 

for påbygg til 2 paralleller for 1.-4. årstrinn ved Våk skole. Det ble 

lagt til grunn at SFO arealene burde dimensjoneres for 2/3 av elevgruppen. 

 

Avslutningsvis ble det gitt kostnadsestimater - og skissert mulig framdrift for slik utbygging, 

og det ble referert uttalelser fra arbeidstakerorganisasjonene og rektorene til tilnærmingen 

skissert ovenfor.  
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Den politiske behandlingen gav m.a. tilslutning til reguleringsarbeid (som var nødvendig ved 

Kirkebygden skole) for et første byggetrinn (for 1.-4. årstrinn) for 2-parallellers 1-7 skole ved 

Våk skole og ny skole i Kirkebygden. Oppdraget var imidlertid betinget av bevilgning i 

årsbudsjettet; slik bevilgning ble ikke gitt – og arbeid med bygging av permanente 

skolelokaler ble først iverksatt i 2005, jf. kap. 3. 

 

2.3 Oppsummerende vurdering kap. 2 

 

”Plan for økt skolekapasitet---” ble utarbeidet i 2000. Planen konstaterte at det var betydelige 

kvantitative mangler ved skolelokalene både når det gjaldt areal til undervisnings- og til 

personalformål – også i forhold til eldre statlig arealnorm. Tilsvarende var betydelige 

kvalitative mangler ved lokalene. Manglene var i utgangspunktet relatert til det elevtallet 

skolene allerede hadde. 

 

I planen ble det også forventet betydelig vekst i elevtallet – noe skolene ikke hadde kapasitet 

til å møte. Opptaksområder og skolestruktur ble vurdert; det ble tilrådd å videreføre disse. 

Videre ble det foreslått fastsetting av konkrete arealnormer for skoleutbygging. Det ble tilrådd 

å bygge ny, 2-parallellers barnetrinnskole ved Kirkebygden skole og utvide Våk skole til 2-

parallellers skole. For begge ble det tilrådd å begynne med etablering av slik skole for 

småskoletrinnet (1.-4. årstrinn) som første byggetrinn: ideelt sett burde utbyggingene skje 

samtidig.  

 

I forlengelsen av denne planen ble det i 2001 utarbeidet romplan for første byggetrinn med 

slik 2-parallellers skole for 1.-4.årstrinn både ved Kirkebygden skole og Våk skole. Saken 

omfattet også med kostnadsestimat og framdriftskisse. I tillegg ble det gitt en ny vurdering av 

elevtallsutvikling (og opptaksområder); det ble her pekt på at elevtallet per klasse ville bli 

relativt lavt med to klasser per trinn. 

 

Ved politisk behandling høsten 2001 ble rådmannen m.a. gitt i oppdrag å starte 

reguleringsarbeid for utbygging av slike 2-parallellers 1-4 skoler både i Våk og Kirkebygden; 

reguleringen skulle også ”---tilrettelegge for senere fullstendig utbygging av Våk skole og ny 

skole i Kirkebygden til 2-parallellers 1-7 skoler.”. Vedtaket var imidlertid betinget av 

bevilgning i årsbudsjettet. 

 

Slik bevilgning ble ikke gitt.  
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Kap. 3 Utviklingstrekk i perioden 2000 - 2012 
 

Det har vært relativt beskjedt omfang kvantitativt og kvalitativt når det gjelder endringer 

m.h.t. faste skolelokaler i perioden etter 2000. Elevtallet ble gradvis redusert først i perioden 

for i siste del å øke om lag til nivået i 2000; en sentral årsak her er at den sterke økning i 

boligbygging som ble forventet først fant sted fra annen halvdel av perioden. Dette innebærer 

at den ubalanse som ble konstatert i 2000 i hovedsak består – og ventelig vil bli forsterket av 

økt elevtall i framtiden, jf. kap. 5. Økt undervisningstimetall, arbeidstidsavtaler som i større 

grad binder arbeidsoppgaver til skolene også utenom den rene undervisning, økt etterspørsel 

eller skolefritidsordning, endrede læreplaner og arbeidsmåter har også i perioden øke 

ubalansen mellom tilgjengelige/hensiktsmessige lokaler og behov.  

 

3.1 Skolelokaler 

 

I noen grad er arealbehovene søkt løst med frittstående (prefabrikerte) paviljonger ved Våk 

skole og Kirkebygden skole i perioden, se pkt. 3.1.1 og 2 nedenfor. Disse har latt seg realisere 

relativt raskt når behovene har blitt akutte og anskaffelseskostnaden for den enkelte paviljong 

har vært relativt lav. De gir imidlertid lite faglig funksjonelle skoleanlegg og er heller ikke 

særlig rasjonelle når det gjelder driftsøkonomi. 

 

Arbeid med utbygging av permanente skolelokaler som skissert i sak 63/01, ble først iverksatt 

i 2005 med ferdigstilling i 2007 av et første byggetrinn for 1-7 skole ved Kirkebygden skole. 

Høsten 2008 ble mindre påbygg/rehabilitering (primært adm./personalavdeling og garderobe 

ved skolefritidsordning) foretatt ved Våk skole, se pkt. 3.1.3 og 4 nedenfor. 

 

3.1.1 Paviljongbygg - Kirkebygden skole 

Høsten 2000 ble det anskaffet en brukt brakkerigg bestående av 4 klasserom/baseareal. 

Bakgrunnen var dels den generelle underdekning på undervisningsareal, dels at etablering av 

mottak året før for flyktninger fra Kosovo gav ytterligere press på undervisningsareal. 

Klasserommene var små (under 60m
2
); det var ikke grupperom.  

 

Denne ble etter kondemnering erstattet av ny paviljong (stadig basert på prefabrikerte 

moduler) høsten 2005, jf. k-sak 16/05. Denne gir (innenfor et brutto areal på ca. 350 m
2
) plass 

for tre klasserom/baseareal på drøyt 60 m
2
 og to grupperom på hhv. drøyt 20 m

2 
og 31 m

2 
– i 

tillegg til toaletter, tekniske rom og kombinert trafikkareal/elevgarderobe.  

 

Ved ferdigstilling av ny 1-4 skole høsten 2007 ble denne paviljongen utfaset til 

undervisningsformål. Den ble deretter leid ut til midlertidige lokaler for nyetablert ikke-

kommunal barnehage fram til høsten 2008.  

 

Ytterligere etterbruk ble politisk vurdert våren 2008; det ble besluttet å ha den frigjorte 

brakkeriggen i beredskap til ev. barnehageplasser fram ”---til ny permanent barnehage var 

etablert på Augerød. Ved frigjøring---vurderes de flyttet til Våk skole som supplement til 

opplæringsarealet.”, jf. k-sak 21/08. Det har så langt ikke vist seg å være behov for å etablere 

barnehageplasser her, og det har ikke framstått som aktuelt med flytting til Våk skole.  

 

Fra 2010 ble det igjen vært behov for å ta deler (ca. 60 m
2
) av riggen i bruk til 

undervisningsformål (spesialundervisning) ved Kirkebygden skole; resterende del nyttes til 
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lager m.m. for eiendomsdriften. Høsten 2012 tas ytterligere deler i bruk til undervisning, jf. 

kap. 4. 

 

3.1.2 Paviljongbygg - Våk skole 

Ved kartleggingen av arealstatus i 2000 hadde Våk skole 157 elver og én klasse på hver av de 

7 årstrinnene – som samsvarte det antall klasserom/baseareal skolen disponerte. Høsten 2001 

var det 171 elver og 8. klasser. Baseareal til ”den 8. klassen” ble fremskaffet ved bruk av et 

spesialrom. Med utsikt til ytterligere en klasse fra skoleåret 2002/2003 ble det sommeren 

2002 anskaffet en ”provisorisk paviljong”. Denne gav (innenfor et brutto areal på drøyt 160 

m
2
) rom for to klasserom (på 60 m

2
) og garderobe, jf. k-sak 29/02. 

 

Samlokalisert (men ikke sammenbygd) med denne ble det høsten 2005 etablert ytterligere én 

paviljong ved skolen. Bakgrunnen var dels at det var behov for å gjenskape ett av skolens 

opprinnelige klasserom som måtte omdisponeres til andre formål (baseareal for elev med 

store, sammensatte behov), dels at stadig stigende elevtall gav behov for ytterligere klasserom 

for ordinær undervisning. Denne nye paviljongen gav (innenfor et brutto areal på snaut 190 

m
2
) rom for to klasserom (på 60 m

2
), relativt romslig garderobe og toalett, jf. k-sak 03/05. 

 

Begge disse paviljongene er i dag fullt ut i drift (– ”provisoriene” har således, som så ofte, vist 

seg relativt å bli relativt permanente). Dette innebærer at det netto skulle være framskaffet 3  

klasserom/baseareal ut over de 7 skolen hadde i 2000. Det er således nå i utgangspunket rom 

for 2 paralleller på 3 av de 7 årstrinnene. I likhet med de opprinnelige klasserommene er 

imidlertid også supplerings rommene i paviljongene små (60 m
2
 eller mindre); ett av dem er 

reelt heller ikke anvendelig som baseareal, jf. kap. 4.  

 

3.1.3 Permanente bygg – Kirkebygden skole 

Første byggetrinn av ny, frittliggende 1-7 skole nord for opprinnelig bygningskropp ved 

Kirkebygden skole ble prosjektert og bygd i perioden 2005-2007, jf. (m.a.) k-sak 48/04. 

Første byggetrinn omfattet baseareal for årstrinn 1-4, noe eget areal til skolefritidsordning og 

administrasjons/personalavdeling dimensjonert også for et senere påbygg for årstrinn 5-7.  

 

(Det ble også vedtatt romprogram for slikt annet byggetrinn, og som en del av konkurranse-

grunnlaget for prosjekteringen ble det også utarbeidet skisseprosjekt for annet byggetrinn. 

Dette omfattet klasserom/baseareal for 5-7 årstrinn og spesialrom som ikke hensiktsmessig 

kunne dekkes opp i den eksisterende bygningskroppen. Entreprenøren leverte for øvrig også 

pristilbud med tre års opsjon på annet byggetrinn – snaut 14 mill. 2006 kr ekskl. mva. fram til 

juli 2009.) 
 

Ved utarbeiding av romprogrammet ble normene/dimensjoneringen fra sakene 74/00 og 63/01 

forutsatt lagt til grunn. Basearealene ble dimensjonert for drøyt 30 elever per årstrinn. Dels 

med bakgrunn i at de tidligere klassedelingstallene (28 på barntrinnet) ikke lenger gjaldt, dels 

med bakgrunn i at elevtallsestimatet ble nedjustert til marginalt over 30 per årstrinn, ble det 

imidlertid bare bygd ett – rett nok relativt stort – klasserom/baseareal per trinn. Sentrale 

elevareal i dette første byggetrinnet er således (innefor et totalareal på drøyt ca. 1.300 m
2
)
 
4 

basearealer på ca 90 m
2
, 6 grupperom på hhv. ca 22 m

2
 og 13 m

2
, og tilleggsareal til 

lek/opphold i SFO på 80 m
2 

– i tillegg til garderober og trafikkareal. Adm. og personal-

avdelingen er, som sagt, dimensjonert med møterom, kontorer, pauserom og temarom m.v. 



 13 

også for en fullstedig barnetrinnskole med det elevtall på drøyt 30 per årstrinn som en la til 

grunn i prosjekteringen. Utearealene ble opparbeidet som en del av byggeprosjektet.  

 

Som tidligere referert innebar etablering av denne ny 1-4 skolen en foreløpig utfasing av 

paviljongen fra 2005 innholdende tre klasse- og to grupperom. Tilsvarende ble også lokaler til 

skolefritidsordning i opprinnelig inspektørbolig utfaset. Hva angår elevareal innebar således 

etableringen netto tilgang på ytterligere ett klasse- og to grupperom. Størrelse og 

funksjonalitet ble dog vesentlig bedret for basearealene til årstrinn 1-4. Ved årsgangstall 

vesentlig høyere enn 30 vil imidlertid både totalarealet og begrensning til 4 klasserom bli en 

utfordring. Økning av elevtallet generelt og økt etterspørsel etter skolefritidsordning 

innebærer at presset på denne avdelingen er betydelig – selv med forutsatt bruk av tilstøtende 

klasserom som avlastningsareal. Adm./personalavdelingen fremstår som funksjonell; 

manglende realisering av annet byggetrinn innebærer at denne framviser en arealrikelighet 

som ellers er ukjent i våre skoleanlegg. 

 

3.1.4 Permanente bygg – Våk skole 

Etter bevilgning i årsbudsjettene for 2007 og 2008 og tilleggsbevilgning i k-sak 37/08 ble det 

foretatt påbygg og ombygging ved Våk skole. Arbeidet ble ferdigstilt høsten 2008. 
   

De sentrale elementene i tiltaket var  

tilrettelegging/framskaffing av personalrom (arbeids- og pauserom for lærere), kontor, 

garderobe, møte/grupperom og ventilasjon i skolebygningen og  

påbygg (primært garderobe, tørkerom, toalett) og ombygging av lokalene til 

skolefritidsordningen. 

Omfanget av tilbygg var ca. 140 m
2 

– fordelt med 110 på skolebygningen og 30 på SFO-

delen. 

 

Personal- og administrasjonsdel av skoleanlegget framstår etter dette som dekkende og 

funksjonelle for det antall ansatte skolen nå har. SFO anlegget fikk mer funksjonell 

garderobe/toalettløsning, men ikke i noe omfang mer kapasitet – og framstår etter sterk 

økning i etterspørsel etter tilbudet i perioden, jf. pkt. 3.2, nå som klart underdimensjonert.   

 

3.2 Elevtall – og skolefritidsordning 

 

3.2.1 Elevtallsutvikling 

Som referert under kap. 2 ble det i sak 74/00 prognosert en endring i elevtallet over perioden 

2000 – 2010 – 2020 som følger: 619 – 660 – 625 basert på SSB’s prognose for ”middels 

nasjonal vekst”. Fordelingen på barne- og ungdomstrinn var som følger: 

Utdrag fra SSB`s tabell 2a (RS Østfold 1/00) Befolkningsframskrivninger for kommuner etter 

alder, ved ”Middels nasjonal vekst”: 

År: 6 – 12 år  

(barnetrinnet) 

13 – 15 år  

(ungd.trinnet) 

Sum gr.skolen 

1. – 10. kl 

2000 425 188 613 

2005 465 201 666 

2010 454 208 662 

2015 437 200 637 

2020 434 191 625 
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Basert på en forventning om at 10 hus på nye byggefelt ville utløse 0,7 elever per årstrinn og 

kjente utbyggingsavtaler (Rød I, Augerød I, Folkestad II og Fosseberget II) ble det estimert en 

økning i elevtallet på: 

Våk skole: ”---etablering av 70-125 hus, medføre en økning i elevtall pr. klasse på mellom 4,9 

– 8,75 elever. Dette vil utløse behov for nye klasserom på de fleste klassetrinn ved Våk 

skole.”   

Kirkebygden skole: ”150 nye hus på Folkestad kunne medføre en gjennomsnittlig økning av 

elevtall pr. klassetrinn på Kirkebygden skole på 10,5 elever.  Tallet er imidlertid usikkert ved 

så lang utbyggingstid som det her r tale om.--- vil ungdomstrinnet kunne få en tilvekst på 

ytterligere 5 – 9 elever pr. klassetrinn---lite sannsynlig at Kirkebygden vil få flere enn 3 

paralleller på ungdomstrinnet.”   

Svinndal skole: ”---ikke kortsiktig kan påregnes noen økning av betydning i elevtallet ved 

skolen som følge av økt boligbygging.”  

 

Den faktiske økning i elevtallet har vist seg å være langt lavere enn forutsatt i første halvdel 

av 20 års perioden 2000-2010 - trolig er et sentralt forklaringsmoment at den forventede 

økningen i etableringen av boliger først fant sted fra 2005/2006. Faktisk elevtallsutvikling* 

(fordelt på skolenes opptaksområder) har således vært som følger: 

År: 

 

 

Svinndal skole Våk skole Kirkebygden 

skole-barnetr. 

Kirkebygden 

skole-ungd.tr. 

 

Sum 

gr.skolen 

1. – 10. årstr. 

2000 122 155          188** 201 666 

2005 109 171 154 215 649 

2007 90 183 149 205 627 

2010 77 179 148 188 592 

2011 77 188 162 183 610 

*GSI per 1. oktober.  ** Betydelig innslag av barn fra statlig mottak – som var avviklet i 

2005. 

 

Gjennomsnittlig årgangstall for aldersgruppen 0 – 5 år har i perioden gjennomgående vært (til 

dels godt) under 60 og med relativt liten spredning. 1. januar 2011 var gj.snittet 59; 1. januar 

2012 var det 62. 

 

3.2.2 Bruk av skolefritidsordning 

I planen knyttet til sak 74/00 var det lagt til grunn behov for eget SFO areal (på 3,5 m
2
 per 

elev) for ca. halvparten av årskullene 1-4; dette tilsvarte omfanget av etterspørselen høsten 

2000. 

 

Etterspørselen etter SFO plass har i ettertid gradvis steget ikke ubetydelig. Høsten 2011 var 

det således ca. 2/3 av disse elevkullene (171 elever) som benyttet tilbudet – varierende fra 

snaut 60% ved Kirkebygden skole til 82% ved Svinndal skole. Dette innebærer sterkt press på 

SFO arealene etter skoletiden (det er en helt marginal andel av elevene som bare har 

morgenopphold). Både i grunnlagsdokumentene fra 2000-2001 og ved den konkrete 

byggingen av ny paviljong for 1-4 årstrinn ved Kirkebygden skole i 2007 ble det forutsatt at 

basearealene for de laveste årstrinnene kunne nyttes som tilleggsareal til SFO. Erfaringene 

viser imidlertid at dette med nåværende elevtall er en krevende løsning – dels er ikke 

basearealene organisert/utrustet for SFO aktiviteter, dels innebærer utstrakt bruk av dem at 

basisbemanningen på 1 arbeidstaker per 15 barn blir lite effektiv når elevene og personalet 

deles på ulike oppholdsareal. 



 15 

 

3.3 Oppsummerende vurdering kap. 3 

 

Kvantitative og kvalitative mangler ved skoleanleggene referert i kap. 1 ble bare i beskjeden 

grad avhjulpet ved etablering av helhetlige skoleanlegg med faste bygg i perioden.  

 

Elevtallsøkningen viste seg å bli mer beskjeden i perioden 2000 – 2010 enn forutsatt i sakene 

om skoleutbygging i 2000 og 2001; hovedårsaken var trolig at boligbyggingen (på regulerte 

felt) først fikk noe omfang i siste del av perioden. 

 

Permanent skolebygg bli etablert i 2007 ved Kirkebygdens skole for 1.-4. årstrinn og 

gjennomsnittlig marginalt over 30 elever per årstrinn. Presumptivt skulle dette være et første 

byggetrinn for fullstendig skole for hele barnetrinnet. Første byggetrinn ble således 

dimensjonert med personal- og adminstrasjonslokaler også for annet byggetrinn; planløsning 

med pristilbud forelå også for annet byggetrinn. Undervisnings- og personalarealene framstår 

- med noen begrensninger ved elevtall rund 30 i basisgruppene - i stort som hensiktsmessige. 

Det er imidlertid klare ulemper når det gjelder arealet til skolefritidsordningen, jf. også kap. 4. 

Ved Våk skole ble det foretatt et mindre påbygg og noe ombygging i 2008; arbeidene tok 

primært sikte på å løse behov knyttet til personal- og adminstrasjonsformål. 

 

For øvrig er arealbehovene mer akutt løst ved anskaffelse av frittliggende, prefabrikkerte 

paviljonger – to ved Våk skole og én ved Kirkebygden skole. Paviljongen ved Kirkebygden 

ble utfaset da den nye faste 1-4 skolen var ferdig i 2007. Den er senere igjen i stor utstrekning 

tatt i bruk – dels som baseareal til en klasse; dels til spesialundervisning. Paviljongene har 

gjennomgående små baseareal, til dels få grupperom, innebærer at de totale skoleanleggene 

blir lite funksjonelle, og er til dels lite driftsøkonomiske. Anskaffelseskostnadene har 

gjennomgående vært lave, og paviljongene har latt seg etablere med meget kort tidshorisont. 

 

Både ved Våk og Kirkebygden skole er baseareal til én klasse i de opprinnelige 

skolebygningen omdisponert til undervisningslokaler for elever med store, sammensatt behov. 

 

Ubalansen mellom behov og tilgjengelige undervisningslokaler konstatert i 2000 består. 

Utviklingstendenser i perioden innebærer at behovene i noen sammenhenger har økt. 
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Kap. 4 Status 2012 
 

 

4.1 Generelt om arealomfang, standard og behov med nåværende elevtall 

 

Med utgangspunkt i historikken beskrevet i kap. 2 og 3 er det grunnlag for å fastslå at 

skolekapasiteten i Våler er per i dag har klare mangler kvalitativt og kvantitativt. Både 

Kirkebygden og Våk skole har behov for mer - og kvalitativt bedre areal – både relatert til det 

elevtall en nå har (og som vil øke, jf. kap. 5) og relatert til at eksisterende behov for plass i 

dag er løst i form av provisorier. Disse provisoriene fremstår ikke være noen varig løsning når 

det gjelder å dekke behov for klasserom, grupperom o.a. Ved Svinndal skole er det ikke 

udekket arealbehov til klasserom/baseareal, men i utgangspunktet meget mangelfullt areal og 

standard til kroppsøving; skolebibliotek og skolefritidsordning preges også av arealknapphet.   

 

Kommunestyret vedtok i sak 74/00, ”Planlegging av økt skolekapasitet” bl.a. å utarbeide 

funksjonsanalyse og romplan for utbygging, og gikk bl.a. inn for at den framtidige 

skolestrukturen skulle være en videreføring av dagens skolestruktur, men at Kirkebygden 

skole skulle gjøres om til en ren ungdomsskole for hele bygda, mens ny 2-parallellers 

barneskole  skulle bygges ved Kirkebygden ( i to utbyggingstrinn, første trinn skulle gjelde 1. 

– 4. kl.trinn), Våk skulle bygges ut til to-parallellers barneskole og Svinndal skulle bygges om 

og gis samme standard som de andre barneskolene. 

 

Utbyggingsambisjonen det ble gitt politisk (økonomisk betinget) tilslutning til i sak 63/01 er 

bare i begrenset grad gjennomført. Ambisjonen innebar, som sagt, på sikt en fullstendig 

utbygging av Våk skole og en ny skole i Kirkebygden til 2-parallellers 1-7 skole. Både for 

Våk og Kirkebygden ble det lagt til grunn at en i første omgang skal bygge/utvide skolen til 2 

paralleller på 1. – 4. klassetrinn – som innebar utbygging med nettoareal på 1535 m
2 

 ved 

Kirkebygden og 695 m
2
 ved Våk.  

 

Reell underdekning er imidlertid økt – dels med 

ny teknologi (ikke minst IKT) og mer variert undervisningsorganisering,  

nye tiltak som valgfag, Ny GIV (tiltak på 10. årstrinn for bedret gjennomføring av 

videregående utdanning), Trygg oppvekst m.m.,  

ikke minst betydelig økning i omfang og art av spesialundervisning (særlig større innslag av 

elever med store, sammensatte behov som krever eget areal),  

vesentlig større innslag av fremmedspråklige elever, 

arbeidstidsavtale for undervisningspersonell som betinger økt stedlig nærvær og arbeid i team, 

betydelig økt innslag av andre arbeidstakergrupper (assistenter, fagarbeidere, vernepleiere) 

som også har behov for noen type ”kontorarbeidsplasser”. 

 

Gjennomgående er årgangstallene relativt høye både på Våk (nær- og på tre årstrinn over det 

tidligere klassedelingstallet på 28 elever) og Kirkebygden (til dels godt over 20 og på ett 

årstrinn over 28), jf. kap. 5. Klasserommene/basearealene har – med unntak av første 

byggetrinn av ny barnetrinn ved Kirkebygden skole – gjennomgående ”gammel” 

dimensjonering på 60 m
2
 eller noe mindre. Det innebærer at det ikke i noe omfang er rom for 

ytterligere vekst i elevtallet uten økning av kapasiteten til baseareal/grupperom; i noen 

utstrekning vil det tilsvarende bli økt trykk på spesial- og personalrom. Svinndal skole viser 

samme bilde når det gjelder tilgang på baseareal – også her er det areal til de 6-7 klassene det 

nå og i relativt nær framtid er realistisk se for seg; her er imidlertid årgangstallene så vidt lave 
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at disse basearealene (med noe unntak for grupperom) vil kunne ta imot ytterligere 5 til snaut 

10 elever.  

 

 

4.2 Spesifikt om Våk skole 

 

Våk skole har i dag 10 klasser – mot 7 i 2000. Etablering av paviljonger og påbygg har økt 

bruttoarealet med ca. 490 m
2
. Økningen i nettoareal er altså langt mindre enn forutsatt for to 

paralleller på 1.-4. årstrinn, og den økningen har i all hovedsak kommet ved bruk av 

frittliggende paviljonger. Netto har antallet klasserom økt med 2 – ved at det reelt er etablert 3 

funksjonelle klasserom i paviljonger mens ett opprinnelig klasserom er omdisponert til andre 

formål. Det er funnet rom til ”den siste” klassen ved å nytte areal opprinnelig tiltenkt én 

klasse på 1. årstinn og skolefritidsordning i nybygg fra –97 til baseareal også for ytterligere én 

klasse på dette klassetrinnet. Lokaliteter til personal- og administrasjonsrom framstår som 

tilfredsstillende med nåværende bemanning.  

 

Rektor ved skolen har i notat mottatt 07.03.2012 gitt mer spesifisert vurdering av areal-

omfang, –status (og behov knyttet til forventet elevtallsøkning). Det pekes her m.a. på at: 

”Skolen har 188 elever fordelt på 10 klasser, og har i dag  behov for 10 klassebaser med 

tilhørende grupperom,  garderobeplass og toalett de kommende 2-3 skoleårene.----  

Beregninger som gjelder antall førskolebarn viser  behov for  et økt antall 

barnehageplasser på Augerød, og det er sannsynlig at elevtallet på Våk  skole vil øke 

ytterligere. Behovet for klassebaser vil trolig være 12-14 om få år.  

Klasserom: 

Klasserommene på Våk  skole er  små sammenliknet med normen for klasserom.--- 

Klassebasene/SFO har et areal på ca. 54m
2.

 Et  klasseromsareal på rundt ca 60 m
2
  har 

ikke plass til flere enn 28 elever.  

Små klasserom  gjør det vanskelig å være fleksibel i organiseringen av undervisningen. I  

klasserommene der det er mer enn ca 24 elever er det ikke plass til lesekrok, PC krok og 

samtalering som er noe av det en moderne undervisning krever. 

 

I hovedbygget er det 5 klasserom under 60 m
2
. Standarden på klasserommene varierer. 

Det er behov for oppgradering av noen av rommene. Enkelte klasserom har ikke varmt 

vann. Et rom har ikke vask og vann inne på rommet, men i gangen på utsiden.  

 

Brakker ---Det er dokumentert i HMS rutinene ( ROS – analyse og vernerunde) ulemper 

og uheldige konsekvenser( kaldt  og glatt å gå over gårdsplassen) for lærere  som har 

undervisning i brakkene.--- 

 

I det nye 97- bygget er det en klassebase beregnet for 1. klasse.  Med store elevkull i 1. 

klasse er det  behov for også å bruke SFO basen som klasserom. Begge rommene er 

imidlertid for små etter areal normen. Klasserommet til 1. klasse er  54,6 m
2
 og SFO 

arealet som sambrukes til klasserom er 53 m
2
. Det er en hems på 44 m

2
 over hver av disse 

rommene. Konsekvensene av den bygningstekniske løsningen---er av en  slik karakter at  

arealet på hemsen  ikke er egnet for undervisning. Det er ikke tilstrekkelig lys, luft  i 

arealene. Det er også for dårlig lydskjerming mellom hemsene og arealet under slik at all 

aktivitet på hemsen er sjenerende i klassearealene. 

 

97- bygget er utformet med 1. klasse og 6-åringene som målgruppe. Arealet er derfor lite 

egnet til andre klassetrinn uten å skifte ut det meste av inventaret.  Tilpasninger til SFO 
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starttider tilsier at det bare er 1. og eventuelt 2. klassetrinn som kan ha 97-bygget som 

klassebase fordi alle andre klassetrinn har undervisning i deler av åpningstiden på SFO.--- 

 

For skolens drift er et sambruk med SFO uheldig fordi arealet er mer uoversiktlig og 

åpent enn et vanlig klasserom. Elevene blir forstyrret av aktivitet fra SFO ansatte. De 

praktiske konsekvensens ved sambruk hindrer både lærere og SFO ansatte en effektiv 

bruk av arealene. 1. klasse avslutter ikke sin undervisning før SFO –tiden begynner. De 

ansatte har  derfor ikke arealet til sin disposisjon til forberedelser av mat, aktiviteter osv. 

Lyd skjerming mellom SFO arealet og 1. klasserommet er dårlig og må utbedres. 

 

Grupperom:  

Arealnormen viser til at det bør være et grupperom pr. klasse på 12 m2. Det tilsvarer at 

arealet burde vært 120 m2. Flere av skolens grupperom er opptatt store deler av dagen til 

elever med særskilte behov og kan ikke brukes til ordinær gruppeundervisning.  

 

Hovedbygget: De fem klassene har to grupperom som kan brukes til ordinær 

gruppeundervisning. I hovedbygget er det  samlede arealet grupperom til ordinær 

gruppeundervisning på 30,73 m
2
. Et grupperom på 24 m

2
 kombineres også som datarom. 

Dette rommet og et tilliggende grupperom ligger mellom to klasserom. Veggene mangler 

god nok lydisolasjon og det er for lytt til at grupperommene  kan brukes optimalt.   

En base på 50 m
2
 og et grupperom på 16 m

2
 brukes av elever med særskilte behov---Til 

sammen har Våk skole 54 m
2
 til klassenes undervisning i grupper. 

 

Brakkene: Tre klasser skal dele på et grupperom/klasserom som er kombinert datarom( 

60 m2). Rommet brukes i store deler av uken til elever med særskilte behov, og er lite 

tilgjengelig for vanlig gruppeundervisning.   

 

97-bygget: I dette bygget er det et rom som brukes som hobbyrom av SFO og brukes som 

grupperom for den ene 1. klassen ( 29 m
2
). Den andre klassen bruker en del av garderobe-

arealet til gruppeundervisning. --- 

 

     Toalett forholdene:  

Moderne skolebygg har ofte 2  toaletter  knyttet til hvert klassetrinn.  

 

Hovedbygget: To toalett og ett HCW i tilknytning til 5 klasserom. Det er toalett i 

underetasjen ved inngangen til gymsalen,og to toaletter i underetasjen knyttet til  

formingsavdelingen. Elevene har også tilgang til to toaletter med inngang fra 

skolegården. 

  

Brakkene: To toalett, en i hver brakkerigg til tre klasser.  

 

97 – bygget: Fire toalett på to klasser. 

 

Fellesareal/ spesialrom: 

Skolekjøkkenet bærer preg av stor slitasje og det er et stort behov for renovering av 

kjøkkenet. Kjøkken området / arbeidsplassene føles for trangt. Det er liten plass til flere 

enn tolv elever om gangen . 
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Kunst & Håndverk---savdelingen holder til i skolens underetasje. Lokalene er trange med  

liten plass til store elevgrupper. Det er ikke tilrettelagt adkomst for bevegelseshemmede--

-. Lokalene og inventaret bærer preg av slitasje-----. 

 

Datarom---et på 50 m
2
 med plass til 18 datamaskiner. Trykket på datarommet er stort, og 

det er behov for å utvide kapasiteten slik at elevene kan få et bedre IKT tilbud. 

 

Aulaen---er opprinnelig tenkt som skolens musikkrom og---samlingsrom. Elevtallet er nå 

ca 188 elever og det er  for liten plass i aulaen på fellessamlingene våre. Aulaen brukes 

også som et avlastningsareal for SFO. Sambruk skole/SFO  medfører større slitasje på 

rom og utstyr---. 

 

Gymsal: I følge normen skulle skolen hatt et areal på 240 m
2
. Gymsalen er 154 m

2
 med et 

garderobeareal på 73 m
2
. For få og for trange rømningsveier gjør at vi har fått pålegg om 

begrensninger på antall personer i gymsalen---. Dette medfører at vi  ikke lengre kan 

samle hele skolen (188 elever+ 25 ansatte) i gymsalen selv med særskilte 

sikkerhetstiltak.---  

 

SFO: ---er den avdelingen av Våk skole som merker økt elevtall sterkes og opplever flest 

uheldige konsekvenser i det daglige. Trangboddhet og plassmangel er en stor 

slitasjefaktor for de ansatte i det daglige.  

 

For fire år  siden hadde SFO ca. 50 elever og inneværende skoleår har vi hatt over 80 

elever innom SFO.---Ved skolestart 2012 er det beregnet at 85 elever vil ha behov for 

SFO plass på Våk  skole, og det er stor grunn til å tro at det i årene fremover vil være et 

like stort om ikke større antall elever som har behov for SFO plass.  

 

Arealnormen viser til at det  skal være 3,5 m
2
 pr. elev og med  85 elever vi det tilsi et    

areal på 297,5 m
2
. Det nåværende totale arealet er på 138 m

2
. Arealet inkluderer baseareal 

på 53 m
2
 (sambruk 1. klasse), kjøkken 20,04 m

2
, hobbyrom 29 m

2 
(sambruk som 

grupperom 1. klasse), garderober 36,2 m
2
. Hemsarealet 88 m

2
 er ikke medregnet da det 

har som tidligere beskrevet store begrensninger og kan egentlig ikke brukes til formålet.  

 

---En stor del av den daglige driften på SFO er påvirket av flere elever og sambruket med 

skolen. Det er liten plass på kjøkkenet når det skal lages mat til 85 elever. Det er trangt i 

garderoben, og situasjonen er til tider uholdbar med mange elever og liten  garderobe---.  

Sambruket påvirker de ansattes mulighet til å forberede aktiviteter, måltid osv før elevene 

kommer på SFO.---  

 

Personal:  

Skolens personalavdeling ble bygget ut i 2008. Lokalene er moderne, lyse, luftige  og 

fungerer godt til formålet. I utbyggingen ble det tatt høyde for en fremtidig elevtilvekst 

med påfølgende økning av ansatte. Det er enda noen arbeidsplasser ( 2-3stk) disponible, 

men med flere elever og klasser vil det være behov for flere ansatte. Det er også i økende 

grad andre arbeidsgrupper (vernepleier, assistenter) som arbeider med elevene på skolen 

og som har behov for egne arbeidsplasser. Dette tok ikke utbyggingen i 2008 høyde for.--

- 

 



 20 

Ved påbygging/ombyggingen i 2008 fikk de ansatte på SFO egen garderobe (8,3 m
2
). Økt 

antall elever på SFO øker også behovet for mer garderobeplass for de voksne på SFO. 

Garderobearealet burde vært 13 m
2
 med det antall ansatte vi har pr. i  dag. 

 

Behov for renovering: 

Skolekjøkkenet har behov for renovering. Det er behov for å bytte ut 

kjøkkeninnredningen. Behov for renovering  av kunst og håndverk samt fornying av 

inventar. Behov for flere og bredere rømningsveier i gymsalen slik at rommet igjen kan 

fungere som skolens storstue.” 

 

4.3 Spesifikt om Kirkebygden skole 

 

Kirkebygde skole har i dag 16 klasser – tilsvarende klassetallet i 2000 (ekskl. elever fra statlig 

mottak).  

 

Ved den byggingen av første byggetrinn (1.-4. årstrinn) for ny barnetrinnsskole høsten 2007 

ble, som sagt, ambisjonen fra sak 63/01 om fullstendig utbygging for to paralleller på hvert 

trinn forlatt; en nøyde seg med å dimensjoner for inntil ”en stor klasse”, drøyt 30 elever, for 

hvert av de fire årstrinn. Selv om dette byggetrinnet innebar en betydeling standardhevning 

for base- og gruppeareal til 1.4. årstinn, gav ikke utbyggingen netto økning i antall  

klasserom/baseareal  – ved at de 3 mindre klasserom i brakkeriggen ble utfaset og kombinert 

rom for 1. klassetrinn og skolefritidsordning i gammel bygningskropp ble omdisponert til 

grupperom for spesialundervisning. Fra høsten 2012 vil ytterligere ett av klasserommene bli 

omdisponert – til elever med store, sammensatte vansker, herunder bevegelseshemning.  

 

Etter dette står det i utgangspunket 16 klasserom til disposisjon for de 16 klassene. Elevtallet 

per årstrinn er imidlertid gjennomgående høyt på barnetrinnet (meget nær det tidligere 

delingstallet på 28) og klasserommene de 12 klasserommene i opprinnelig bygningskropp er 

med ett unntak 60 m
2 

 eller mindre. Det innebærer at det fra høsten 2012 er behov for å ta i 

bruk ytterligere ett av klasserommene i den presumptivt midlertidige brakkeriggen fra 2005 

for i praksis å kunne tilby en forsvarlig læringsarena for ett av de største årskullene på 

barnetrinnet. 

 

(I denne - presumptivt midlertidige - brakkeriggen fra 2005 er, som sagt, allerede  under-

visningsareal på ca. 60 m
2
 igjen tatt til brukt til spesialpedagogiske tiltak. Det tas nå i bruk 

ytterligere ett av de tre klasserommene. I tillegg vil skolens helsestasjonen – etter at den er 

stengt p.g.a. defekt inneklima – bli reetablert i brakkeriggen i 2012. Dette innebærer i praksis 

at denne igjen tilnærmet fullt ut er tatt til i bruk til undervisnings- og helseareal. Tilsvarende 

ble tidligere inspektørbolig med areal til skolefritidsordning på drøyt 80 m
2
 utfaset ved 

etablering av første byggetrinn av ny barnetrinnskole i 2007; også her er deler av dette arealet 

igjen tatt til bruk – til spesialundervisning for større grupper.) 

 

For de 16 klassene står det til disposisjon 10 grupperom – 4 i nybygget for barnetrinnet, 3 i 

gammelt hovedbygg og ett i brakkeriggen. Det er i tillegg 3 større grupperom til spesial-

undervisning i hovedbygg.  

 

Spesialrom ble ikke etablert i nybygget for barnetrinn; opprinnelig spesialrom i hovedbygg 

har fortsatt samme funksjonalitet. Rommene til faget Kunst- og håndverk har ikke fullt ut 

kapasitet etter nåværende læreplan; behovet knyttet barnetrinnet var presumptivt tenkt 

ivaretatt ved i 2. byggetrinn for ny barnetrinnskole. Reetablering av tilbud om valgfag fra 
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høsten utløser ytterligere behov for spesialrom. Personal- og administrasjonsrom i 

hovedbygget har heller ikke undergått endringer siden 2000 – hvor skolen med 16 klasser 

hadde 228 m
2
 til dette formålet; den statlig norm fra 1978 var til sammenlikning 360 m

2 
for 18 

klasser. Trykket på disse arealtypene er imidlertid noe redusert ved etablering av personalrom 

for 1.-4. trinn i nybygget fra 2007. Dels ved at disse er bygd etter mer tidsmessige normtall, 

dels ved at de er  dimensjonert for en 1-7 skole, framstår omfang og standard på her som 

meget bra. 

 

Rektor ved skolen har i notat av 01.03.2012 gitt mer spesifisert vurdering av areal-omfang, –

status (og behov knyttet til forventet elevtallsøkning). Det pekes her m.a. på at: 

” 2. Behov for øket areal.  

5. – 10. trinn:  

Elevtallet viser at selv om vi per i dag vipper rundt 60 elever på hvert trinn 8 - 10, vil vi i 

nær fremtid igjen stige i elevtall på ungdomstrinnet. Dette innebærer at vi må se for oss at 

9 klasserom settes av til ungdomstrinnsklasser. Da vil det kun være 3 klasserom igjen til 

mellomtrinnet. Vi ser også at elevtallet i de yngste klassene , bl a. 2005 og 2006-kullene, 

er for store til å få plass i ett av disse klasserommene. Dette betyr at vi i allerede skoleåret 

12/13 må beregne å plassere faste grupper i brakka, noe vi ikke har behøvd på flere år.----

- 

 

Arealnormen---tilsier at det skal benyttes 2,5 m
2
 per elev på 5. – 10. trinn. En elevgruppe 

på 26 5. klassinger skal da disponere 65 m
2
. Det er ingen rom som er så store, og det er 

heller ingen rom i ungdomstrinnsdelen av skolen som rommer 30 elever, tilsvarende 75 

m
2
, rommene er rett og slett 20% for små! Dette er også et argument for at U-trinnet, 

uansett må fordeles på 9 rom.---- 

 

Den aller største knapphet gjelder grupperom. Grupperom bør være tilgjengelig til mange 

formål:  

Spesialundervisning av grupper som er parallellagt med fag i klasser. 

Ulike grupper innenfor rammen av tilpasset opplæring. 

Prosjektarbeid og lignende. 

Elevsamtaler. 

 

Når 12 klasser skal dele på 3 grupperom, er det trangt om plassen, og vi finner for ofte 

elever i korridorer, trapper og andre kriker og kroker.  

 

1. – 4. trinn 

Selv om klasserommene her er noe større, er det vanskelig å finne plass til alle elevene 

når antallet passerer 26. Dette har bl.a. ført til at årets 1. trinn har måttet rydde vekk alt 

IT-utstyr for å få plass til elevene. Base 3 og 4 har to grupperom til hvert klasserom, noe 

som bedrer den totale situasjonen.  

 

Arealet på SFO er det mest problematiske. Avdelingen er klart for trang til å romme det 

elevtallet som er der per i dag. Dette fører til høyere belastning på ansatte og flere 

konflikter og mer rigid hverdag for barna. Selv om SFO i teorien kan benytte mye av 

skolens areal etter skoletid, er dette lite praktisk fordi disse rommene er til dels 

overmøblert, samt at det ligger skolesaker tilhørende elevene i hyller og skap--- 

Bemanningen er slik at elever må være alene i grupper dersom de skal spres over store 

deler av skolen, og av hensyn til personvern for de elevene som har sine saker i 

klasserommet, har vi ikke gjort dette så langt. Vi vurderer å fjerne skranken i 
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resepsjonsarealet midlertidig, og bruke dette til måltidsareal for en SFO-gruppe som en 

midlertidig løsning, men det er langt fra optimalt. P.t. er det 55 elever i SFO, og vi 

forventer en stigning med 10 – 15 elever kommende skoleår pga. øket klassestørrelse. 65 

elever krever etter arealnormen ca 330 m
2
. Dagens areal er 128,4 m

2
 innkl. 

garderobeareal. Om vi innlemmer grupperom og base 1, som er i bruk i SFO-tida, er 

dagens areal på 236,6 m
2
. Dette betyr at det fremdeles mangler rundt 100 m

2
.  

 

Spesialrom generelt 

Standarden på spesialrommene er for det meste ok, men det er for få rom til kunst- og 

håndverk. Elevene på Kirkebygden ser ikke en sløydbenk før de går på 5. trinn.--- 

  

Musikkrommet er relativt stort, men uegnet til undervisning etter kunnskapsløftet. Det er 

et stort behov for grupperom og øvingsmuligheter for mindre grupper. Dette er ikke 

ivaretatt i dagens løsning. 

 

Areal - standard 

Det er varierende standard på rommene. Klasserommene i kjelleren i 92-bygget oppleves 

som trange fordi det er lavt under taket. Himlingen burde vært skiftet – da med et helt 

annet materiale som ikke så lett lar seg ødelegge. Rom 14 og 15 er rommene med lavest 

standard per i dag, men nå skal i hvert fall rom 15 helrenoveres i tilknytting til endring av 

bruksområde.  

 

Det vi er mest fornøyd med på Kirkebygden er kroppsøvingsfasilitetene. De mener vi vil 

være av god nok standard for hele skolen, også i tiden framover.  

 

Det er varierende vinduskvalitet.--- 

  

Inspektørboligen er tatt i bruk til spesialundervisning. Dette arealet har svært lav 

standard---Likevel er rommenes størrelse, og det faktum at det finnes et kjøkken der, det 

som har ført til at arealet er tatt i bruk. Denne undervisningen er alternativ på mange 

måter.--- 

  

Standarden på 1. – 4. avdelingen er ok.  

 

Annet 

Kortsiktig er det viktig for oss at ingen fjerner brakkeriggen.--- 

 

Lærerarbeidsplasser 

Det er trangt, og vi sliter hver høst med å finne fornuftig plassering for alle i 5 – 10 –

avdelingen. I tillegg er det ene lærerarbeidsrommet langt vekk fra de andre, og det er 

svært lytt til klasserommet vegg i vegg. Dette rommet, som opprinnelig var en del av et 

skolebibliotek, er mest egnet som elev-grupperom, og det hadde vært ønskelig å ta rom 2 

eller 3 til lærerarbeidsrom isteden, men det er altså ikke mulig per i dag.  

 

Lagerplass 

Generelt er det for lite lagerplass på skolen. I tillegg til skolen selv er det stadig ulike lag 

og foreninger som etterspør lagerplass, noe det er vanskelig å imøtekomme da skolen selv 

har behov for mer enn det vi har. Pga. lite lagerplass opplever vi også at utstyr i for stor 

grad blir ødelagt eller forsvinner fordi det er lagret innen elevenes rekkevidde.” 
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4.4 Spesifikt om Svinndal skole 

 

Svinndal skole har - etter skoleåret 2011-2012 å ha vært femdelt - høsten 2012 6 klasser;  

elevene på 4. og 5. årstrinn er slått sammen. Skolen var i 2000 fulldelt med én klasse på hvert 

trinn. 7(ekskl. elever fra statlig mottak); med kjent elevtall vil skolen fra høsten 2015 igjen 

være fulldelt. 

 

Det er ikke foretatt bygningsmessige tiltak ved skolen siden slutten av 90-årene. Dette 

innebærer at arealstatus i hovedsak er som referert i sak 74/00. Arealspesifikasjonen som 

fulgte sak 74/00 viste at skolen (med sine 7 klasser) hadde et nettoareal på 1150 m
2 

– mens det 

statlige normtallet fra 1978 tilsa 1245 m
2
 for 6 klasser. Ved ny arealgjennomgang våren 2012 

viser det seg at arealet er ytterligere noen mindre – 1071 m
2
. Reduksjonen skyldes i hovedsak 

at brannpålegg har redusert lagerrom fra drøyt 120 m
2 

til 60 m
2
; i tillegg ble 20 m

2
 trafikkareal 

i 2000 feilaktig registrert som administrasjons- og personalareal. 

 

Konkret innebærer dette at dagens 6 klasser har alle sitt eget klasserom/baseareal. 

Klasserommene for 2. til 7. trinn har gjennomgående den tidligere standard på drøyt 50m
2 

til 

ca. 60 m
2
; dette innebærer etter normtallene i sakene 74/00 og 63/01 at det selv med 

tidsmessige arbeidsmåter bør være rom for ca. 20 elever. Årgangstallene er nå  

gjennomgående relativt lave (10-16 elever); det er således rom for en ikke ubetydelig økning  

av elevtallet (5 til snaut 10 elever per trinn) innenfor den klasseromskapasiteten skolen har. 

Grupperomskapasiteten (tre rom på samlet drøyt 60 m
2
) er mer tilpasset det elevtall en i dag 

har.  

 

Når skolen igjen blir fulldelt, vil det imidlertid igjen også bli sambruk av arealet til 

skolefritidsordning og 1. klasse; dette er klart underdimensjonert (66 m
2
) i forhold til  

arealstandarden angitt ovenfor. Når det gjelder spesialrom er underdekningen uten 

sammenlikning mest påtrengende når det gjelder kroppsøvingsanlegget. 

 

Rektor ved skolen har i notat mottatt 17.02.2012 gitt mer spesifisert vurdering av areal-

omfang, –status (og behov knyttet til forventet/potensiell elevtallsøkning). Det pekes m.a. på 

følgende behov før økt areal/standard (understreket her): 

”Kroppsøvingsanlegget framstår som underdimensjonert. Både forholdet til normene, 

funksjonen som ”nærmiljøanlegg” og kvaliteten på bygget gjør at vi  gjentar ønsket om 

kraftig forbedring av dette. Ønske: Nytt kroppsøvingsanlegg. 

SFO/1.klasse. Med 7 klasser (mulig fra høsten –14) er sambruket 1.klasse /SFO noe 

problematisk, og særlig de alt for små garderobefasilitetene skaper store driftsproblemer. 

Ønske: utbygging av SFO-garderoben. 

Bygningen fra –39, 1. Branntilsynet har, ved tilsyn 15. februar – foreløpig muntlig, 

antydet at bygningstekniske løsninger i bygget fra –39 og særlig grad rømningsvegene i 

2. etg. kan  ende med pålegg om forbedringer og eventuelt stenging av 2. etg. fram  til 

utbedringer er utført. Ønske: vurdering av byggets tekniske kvaliteter og funksjonalitet i 

forhold til utbedring / nybygg. 

Bygningen fra –39, 2. Inneklimaet (ventilasjonssystem fra –39/-66/-97)  er svært dårlig. 

Ønske: Betydelige utbedringer. 

Universell utforming. Høsten –13 vil vi ha---STORE behov for bygningsmessige 

endringer/tilpasninger. Behovet er formidlet---Ønske: universell utforming. 

Nærmiljøskole. Som nærmiljøskole med betydelig bruk av bl.a. skolekorp og 4-H har vi 

ikke mulighet til å tilby lagerrom for musikkinstrumenter og andre effekter i tilstrekkelig 

og praktisk omfang. Ønske: utbygging av funksjonell lagerkapasitet.” 
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4.5 Oppsummerende vurdering kap. 4 

 

Det er gjennomgående betydelige kvalitative og kvantitative mangler ved alle skoleanleggene. 

I det vi viser til innledende sammenfatning for hver skole ovenfor og rektors vurdering, synes 

hovedutfordringene å være som følger:  

 

Ved Svinndal skole framstår omfanget av baseareal og spesialrom gjennomgående som 

tilfredstillende med dagens elevtall. Det er imidlertid stadig omfattende arealmangler knyttet 

til kroppsøvingsavdelingen; tilsvarende vil gjelde for sambruk av areal til 1. klassetrinn og 

skolefritidsordning når det igjen blir 7 klassetrinn ved skolen. I tillegg er det mangelfull 

lagerkapasitet for nærmiljøaktiviteter. Opptak av elev med særlige behov utløser relativt 

umiddelbart behov for bedret fysisk tilgjengelighet/funksjonalitet. Inneklimaet oppleves – til 

tross for godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager - som 

utilfredsstillende i den eldste del av skoleanlegget. 

 

Ved Kirkebygden skole er det mangelfullt omfang av baseareal til det antall elever/klasser 

skolen i dag har – dels er antall klasse- og ikke minst grupperom for få, dels er klasse-

rommene også i stor grad for små til dagens elevtall og tidsmessige aktiviteter. Dette 

innebærer at store deler av tidligere utfaset brakkerigg og deler av opprinnelig inspektørbolig 

igjen er tatt i bruk til hhv. eget areal for spesialundervisning og baseareal for ett klassetrinn. 

Presserende underdekning er i tillegg knyttet til skolefritidsordningen – som følge av økt 

antall brukere, lite eget areal og ulemper/begrensninger knyttet til sambruk med tilstøtende 

undervisningsareal. For 5.-10 årstrinn er det klare mangler knyttet til størrelse og lokalisering 

av lærerarbeidsplassene. Endelig er lagerkapasiteten mangelfull – også her ikke minst når det 

gjelder å dekke behov knyttet til utleie til lag og foreninger. 

 

Ved Våk skole er det i er det mangelfullt omfang av baseareal til det antall elever/klasser 

skolen i dag har – som ved Kirkebygden er dels er antall klasse- og ikke minst grupperom for 

få, og dels er klasserommene også her for små til store klasser og tidsmessige aktiviteter. 

Utfordringene knyttet til arealknapphet er uten sammenlikning størst ved bygningsdel fra 

1997 som opprinnelig var forutsatt å dekke behov for 1. klassetrinn og skolefritidsordning (og 

aula) - som følge av betydeling økning i antall brukere av SFO, behov for også å lokalisere 2. 

klassetrinn i denne enheten, og også her klart opplevde ulemper/begrensninger knyttet til 

sambruk mellom areal til SFO og tilstøtende undervisningsareal. Også spesialrom – særlig for 

fagene Kunst og håndverk og Mat og helse – preges også av arealknapphet ved store årskull 

og generelt behov for rehabilitering. Endelig reduseres funksjonaliteten av skoleanlegget ved 

at tre klasserom er lokalisert i egne, frittliggende paviljonger. 
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Kap. 5 Befolkningsutvikling / Estimat elevtall 
 

Tidligere elevtallsestimater og faktisk utvikling i elevtall som er referert i kap. 3, indikerer at 

det er en krevende øvelse med grad å gi treffsikre anslag for elevtallsutviklingen. Det 

framgikk ovenfor at SSB’s prognoser for befolkningsutvikling, kunnskap om 

lokalutbyggingstakt regulert gjennom utbyggingsavtaler og erfaringstall for antall elever per 

boligenhet (på nye felt) var sentrale i anslaget i planen for skolekapasitet i 2000.  

 

Det fremstår denne gang som nærliggende å ta utgangspunkt i kommuneplanen vedtatt i 2011, 

jf. k-sak19/11, som jo også gir anslag for elevtallsutvikling i planperioden. Anslagene gis av 

to ulike eksterne fagmiljøer; det ene anslaget er også brutt ned på nåværende opptaksområder 

for skolene. De to anslagene spriker imidlertid betydelig – også innenfor den kortere 

planperioden for skolebruksplanen – og framstår til dels som foreldet i forhold til den faktiske 

elevtallsutviklingen allerede våren 2012.  

 

Rådmannen fant på denne bakgrunn våren 2012 å ville engasjere den ene av disse aktørene, 

COWI AS, til å gi oppdatert prognose.– med utgangspunkt i faktisk befolkning per jan. 2012, 

spesifisert for befolkning i skolepliktig alder, planperioden fram til 2022, nåværende 

opptaksområder, boligbyggeprogram med utgangspunkt i vedtatte reguleringsplaner/-

utbyggingsavtaler og forutsetning om erfaringsbasert årlig netto innflytting på kommunenivå.  

 

I tillegg vil tilgang på boligtomter som ennå ikke er bebodd/innflyttet på regulerte områder og 

faktisk antall barn under skolepliktig alder være relevante kilder for vurdering av 

elevtallsutvikling. 

 

5.1 Ymse elevtallsestimat 

 

5.1.1 Skolekretstabell 

Skolekretstabell fra SSB per 01.01.2012 beskriver elevtall de nærmeste årene basert på barn 

som nå faktisk er bosatt - og ligger til grunn i skolenes kortsiktige planlegging. 

 

 Antall barn pr skolekrets  

Folkemengden etter kjønn og alder. Skolekretser aggregert fra grunnkretser. 

01.01.2012   

Skolekrets agg. fra grunnkrets  0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6-12 år 13-15 år 16-19 år 

I alt  61 56 69 57 51 78 436 195 274 

Svinndal skole  11 11 18 11 16 16 80 45 64 

Kirkebygden skole  24 29 33 27 19 28 169 79 110 

Våk skole  26 16 18 19 16 34 187 79 98 

 

Statistikken omfatter som sagt bosatte per 1. januar; høsten 2017 vil alle årskullene 0 – 5 

ovenfor være i skolepliktig alder. Elevtall på barnetrinnet høsten 2017 basert på disse 

årskullene og første klassetrinn skoleåret 2011– 2012 blir som følger: Svinndal skole: 93, 

Kirkebygden skole: 198, Våk skole: 162. Faktisk elevtall på barnetrinnet per 01.10.2011 var 

til sammenlikning hhv. 77, 162 og 188. Eller i tabellform: 

 

Skole: Svinndal Kirkebygden Våk 

Elevtall høst 2011 77 162 188 
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Elevtall høst 2017 basert på bosatte per 01.01.2012 93 198 162 

Differanse + 16 + 36 - 26 

Om vi bortser fra elevtallsendringer knyttet til endret bosetting i perioden, er det således et 

klart utviklingstrekk i første halvdel (2012 – 2017) av planperioden at elevtallet på 

barnetrinnet ved Kirkebygden skole og Svinndal skole vil øke relativt betydelig, mens Våk 

skole vil i løpet av få år tilsvarende vil få noe færre elever.  

 

Slik elevtallendring vil greit fanges opp av eksisterende kapasitet ved Svinndal skole. Våk 

skole vil i all hovedsak bare ha én klasse per trinn og kunne klare seg med nåværende 

kapasitet hva angår klasserom/baseareal. Ved Kirkebygden skole vil det (med 28 som 

delingstall) bli to paralleller på flere trinn (også 7. årstrinn som ikke er angitt spesifikt i 

tabellen ovenfor); på de resterende skal det lite av elevtallsøkning til før det også her bli to 

paralleller – det har ikke skolen klasserom/baseareal til. 

 

5.1.2 Kommuneplan – COWI og Østfold analyse 

Kommuneplanen med en arealdel med  plankart og tilhørende bestemmelser ble i k-sak 19/11 

gjort gjeldende frem til 2022. Våk og Kirkebygden er i kommuneplanen nevnt som naturlige 

vekstområder, samtidig betegnes Svinndal som et viktig senter i kommunen, og det er ønsket 

en utvikling av Svinndal for å opprettholde et velfungerende lokalsamfunn.  

 

I planen er det referert folketallsberegninger fra COWI AS og Østfold analyse fram til 2032. 

De ulike prognosene bruker ulike faktorer både i forhold til årstall og gruppestørrelser, og det 

er derfor vanskelig dirkete å sammenlikne tallene. (En sentral metodisk forskjell er at COWI 

presumptivt bygger på faktiske reguleringsplaner og utbyggingsavtaler, mens Østfold analyse 

framskriver befolkningsutviklingen de 5 foregående årene). Tabellene og beregningene 

framstår likevel som relevante utgangspunkt for analyse av utviklingstrekk i Våler:  

 

Elevprognose fra Østfold analyse: 

 2015 2020 2025 2030 

0 - 5 år 382 431 468 500 

6 -15 år 651 731 805 878 

16 – 19 år 254 261 294 317 

 

Elevprognose fra COWI 

 2016 2022 

0 – 5 år 344 354 

6 – 12 år 427 439 

13 – 15 år 180 179 

 

Som det fremkommer av tabellene, har disse kalkylene stor variasjonsbredde, og det er tydelig 

at det er vektlagt ulike variabler i beregningene. Hvis vi ser på aldersgruppen 0–5 år for hhv. 

år 2020 (Østfold analyse) og år 2022 (COWI) ser vi et avvik på 80 barn. Dersom disse tallene 

skal legges til grunn for skoleplanlegging, vil det derfor være snakk om helt ulike løsninger 

etter hvilken av prognosene man vektlegger.  

 

I en annen tabell fra COWI er det også gjort en beregning på antall elever per skolekrets og 

skoleår. Ut fra disse tallene er det Svinndal som i et langtidsperspektiv får den største 

prosentvise økningen på elevmassen – tilsvarende 14 elever. Elevtallet ved Kirkebygden vil 
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øke med om lag 15 elever på barnetrinnet i perioden frem mot 2022; på ungdomstrinnet vil 

det være tilnærmet stabilt. På Våk skole elevtallet vil bli redusert med ca. 10 elever: 

  

Skole 2012 – Reelt 2012 – Prognose 2017 – Prognose 2022 - Prognose 

Svinndal 84 71 95 95 

Kirkebygden b. 170 156 163 171 

Våk 192 183 175 173 

Kirkebygden u. 174 188 170 177 

Sum 620 598 603 616 

Ser vi på fordelingen per årstrinn i 2022, har i gjennonsnitt 

 Svinndal stabilt:  13 – 14 elever per årstrinn 

 Kirkebygden, barnetrinnet:  23 – 26 elever per årstrinn 

 Våk stabilt:   24 – 25 elever per årstrinn 

 Kirkebygden, ungd.trinnet: 56 – 65 elever per årstrinn 

Som sentral funn her fremstår at  

 årskullene på barnetrinnet på Våk og Kirkebygden er tilnærmet like store, og at det 

bare i meget begrenset omfang er rom for ytterligere elever før det utløses nye klasser 

(om en tar utgangspunkt i det tidligere klassedelingstall på 28 – som basearealene våre 

i all hovedsak maksimalt er dimensjonert for), 

 det må meget betydelig økning av elevtallet til før det blir aktuelt med mer enn tre 

paralleller på ungdomstrinnet (basert på det tidligere klassedelingstallet på 30). 

 

Disse anslagene fra COWI framstår imidlertid allerede som urealistisk lave. Som det framgår, 

er estimatet 616 elever i 2022; allerede 01.10.2011 var det 610 elever og per august 2012 er 

det drøyt 620 elever. Oppdatert prognose fra COWI fra august 2012 gir da også helt andre 

tall, jf. pkt. 5.1.3 nedenfor. 

 

Dersom tallene fra Østfold analyse legges til grunn, vil elevmassen som nevnt stige markant – 

til 731 elever allerede i 2020. Det vil – selv om økningen her ikke er fordelt på skolekretser – 

med sikkerhet være behov for vesentlig mer plass både på Våk og Kirkebygden skole i tiden 

frem mot 2022. Østfold analyse bygger, som sagt, på framskriving av befolkningsutvikling de 

siste 5 år; den har som kjent vært meget høy. Det er vanskelig å se for seg at økningen vil 

kunne være på samme nivå de neste 10 årene, men denne analysen framstår i alle fall i sum 

som vesentlig mer realistisk enn COWI analysen når det gjelder de første årene i 

planperioden. 

 

Det er (om vi isolert ser på disse analysene) nærliggende å anta at befolkningsutviklingen i 

aldersgruppen vil ligge et sted mellom de to refererte beregningene, men trolig klart nærmest 

den fra Østfold analyse.  

 

5.1.3 Elevtallsprognose COWI juli 2012 

Oppdatert prognose fra COWI AS som beskrevet ovenfor forelå først ultimo august 2012. Det 

framgår av følgebrev av denne er utarbeidet i ”den nye Kompas-versjonen; denne er fortsatt 

under utvikling”. Således er ikke flyttedata for 2011 med i grunnlagsmaterialet. Det antas 

imidlertid at dette ”vil nok ikke påvirke resultatene i særlig grad.”. 

 

Prognosen gir samletall for (m.a.) førskolebarn (0-5 år), barnetrinnselever (6-12 år) og 

ungdomstrinnselever (13-15 år) per år i perioden 2000 til 2022. Tallene per nå , midtveis i – 

og slutten av planperioden er som følger: 
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Skole 2012 – Reelt 2012 – Prognose 2017 – Prognose 2022 - Prognose 

Svinndal 84 89 101 99 

Kirkebygden b. 170 182 221 234 

Våk 192 199 222 253 

Kirkebygden u. 174 187 203 233 

Sum 620 657 747 819 

Ser vi også her på fordelingen per årstrinn i 2022, har i gjennomsnitt 

 Svinndal stabilt:  14 – 15 elever per årstrinn 

 Kirkebygden, barnetrinnet:  33 – 34 elever per årstrinn 

 Våk stabilt:   36 – 37 elever per årstrinn 

 Kirkebygden, ungd.trinnet: 77 – 78 elever per årstrinn 

 

Ved utarbeiding av denne prognosen er det lagt til grunn at det skjer utbygging på ennå ikke 

regulerte felt i Våk- og Kirkebygden området (hhv. Augerød IV/Rød II og Folkestad III) med 

ca. 15 boenheter per år fra 2015/2016.  

 

5.1.4 Boligbygging – i planperioden 

Det er – iallfall fra etablering av de første byggefelt i 1960 årene – en klar sammenheng 

mellom vekst i elevtall/behov for skolelokaler og økt boligmasse. Som referert er forventet 

boligbygging presumptivt ett av parameterne i den oppdaterte elevtallsprognosen fra COWI.  

 

Rådmannen har imidlertid funnet det hensiktsmessig selv å gjøre en vurdering av det det bolig 

potensialet som ligger i arealer ”klargjort” for boligbygging i planperioden gjennom vedtatte 

reguleringsplaner og utbyggingsavtaler.  

 

Bildet ser slik ut for de ulike sentrene i kommunen: 

Våk: 

Augerød (III)  - her gjenstår ca. 80 boenheter. 

Rød (I)  - her gjenstår ca. 38 boenheter. 

Spredt  - igangsettingstillatelse er gitt til  7 boenheter  

 Samlet ca. 125 boenheter. 

 

Kirkebygden: 

Folkestad (II) -   her gjenstår det ca. 16 boenheter. 

Turulia  -  her er det ca. 91 boenheter – ca. 20 primært for barnefamilier. 

Gylder  - her gjenstår det ca. 16 boenheter. 

Nordby - her gjenstår det ca. 38 boenheter 

Spredt  - ramme- og igangsettingstillatelse er gitt til 14 boenheter 

 Samlet ca. 175 boenheter. 

 

Svinndal: 

Fosseberget (II)- her gjenstår ca.   80 boenheter. 

Sæby    - her gjenstår ca. 115 boenheter. 

Ingulstad (I)  - her gjenstår ca.   60 boenheter. 

Svinndal Øst  - her gjenstår ca.   59 boenheter. 

 Samlet ca. 314 boenheter. 
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Tilgangen på regulerte tomter gir jo ikke sikkerhet for at det faktisk blir etablert bolig på disse 

tomtene av boligbygging. Basert m.a. på erfaring fra de siste 5 – 7 år og SSB’s og Norges 

banks prognoser for økonomisk utvikling i første del av planperioden synes det imidlertid 

rimelig at det er all grunn til å tro at potensialet er stort for at tomtene i Våk – og Kirkebygden 

(iallfall Turulia og Folkestad) i all hovedsak vil bli bebygd – trolig i første halvdel av 

planperioden. I tillegg har vi ovenfor også tatt med boenheter utenfor regulerte felt (se 

nedenfor) der det er gitt ramme- og igangsettingstillatelse; også disse er det grunn til å tro i all 

hovedsak vil bli ferdigstilt. Den oppdaterte prognosen fra COWI referert under pkt. 5.1.3 

indikerer også at klart at allerede regulerte felt i all hovedsak vil måtte bli utbygd. 

 

Omvendt tilsier erfaringene at rikelig tilgang på tomter i Svinndal, ikke gir noen sikkerhet for 

at det faktisk blir boligbygging av noe omfang. Her er det heller ikke p.t. gitt ramme- eller 

igangsettingstillatelser utenfor regulerte felt. Muligens kan etablering av sykehus i Sarpsborg 

gi noe økt etterspørsel etter boliger, men ev. slik effekt er ventelig liten og vil i alle fall neppe 

gi utfordringer for skolekapasitet av noe omfang. 

 

I planen fra 2000 om økning av skolekapasiteten er det referert forholdstall for antall elever 

per klassetrinn per 10 boliger basert på konkret telling på etablerte felt i slutten av hhv. 1980 

og 1990 årene. I planen ble det lagt til grunn at 10 boliger på relativt nye felt ville gi 0,7 

elever per 10 årstrinn. 

 

At det nå er åpent for mer variert boligmasse på de tilgjengelige tomtene, gir større grad av 

usikkerhet m.h.t. antall realiserte boenheter enn ved den mer ensartede bygging av eneboliger 

som preget tidligere feltutbygginger. Imidlertid synes innslaget av flere boenheter per tomt 

også å innebære en noe annen alderssammensetning (færre barn) per boenhet enn i tidligere 

utbygginger med bare eneboliger. Tidligere erfaringstall for antall elever per tomt (=enebolig) 

bør således kunne justeres noe ned ved estimat for antall elever som utløses av et antall 

boenheter. Allerede i notat ”Oppdaterte elevtallsprognoser” til k-sak 48/04 pekte for øvrig 

rådmannen på dette forholdet og antydet ”---0,5 elver pr. trinn pr. 10 hus---” som et mer 

sannsynlig gjennomsnittstall. For Turulia vil ventelig antall elever ligge noe over 

gjennomsnitt ved at drøyt 20% av kapasiteten på feltet er forutsatt nyttet til barnefamilier. 

 

Ved telling av elever og barn med barnehageplass finner i juli 2012 på nye felt med relativt 

mange boenheter (og dermed tall med presumptivt høy reliabilitet) følgende: 

 Augerød I og II (basert på 115 boenheter) : 0,44 skolebarn per årstrinn per 10 hus 

0,59 førskolebarn per årstrinn per 10 hus 

 Folkestad II (basert på173 boenheter):  0,46 skolebarn per årstrinn per 10 hus 

0,51 førskolebarn per årstrinn per 10 hus 

(På felt med færre boenheter (og dermed mindre representative tall) som Rød I og Augerød III 

finner vi større avvik – fra 0,01 elever per årstrinn per 10 hus til 1,8 førskolebarn per årstrinn 

per 10 hus.) 

 

Med disse utgangspunkt synes det rimelig å legge til grunn at 10 nye boenheter vil utløse 

behov for 0,55 elevplasser per klassetrinn ved Våk og 0,60 ved Kirkebygden. Ved denne 

vurdering har vi særlig skjelt til forholdstallet for førskolebarn referert ovenfor og tatt noe 

høyde for ikke igangsatt bygging utenfor regulerte felt ikke fanges i oppgaven over boenheter. 

Om vi legger til grunn at det potensielle antallet boenheter i Våk- og Kirkebygden området 

skissert ovenfor fullt ut blir realisert i løpet av den første halvdelen av planperioden - noe det 

er rom for innenfor utbyggingsavtalene -  vil således elevtallet på barnetrinnet øke som følger: 

Våk (0,55x7x12,5):  ca. 48 elever – eller gj.snittlig ca.  6,9 elev per trinn 
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Kirkebygden (0,60x7x17,5):  ca. 73 elever – eller gj.snittlig ca. 10,5 elev per trinn 

 

I tillegg til disse boenhetene på de regulerte områdene, er som kjent etter bestemmelsene i 

kommuneplanens arealdel anledning til samlet boligbygging utenfor regulerte felt (spredt 

boligbygging) med inntil 10% av den bygging som skjer på de regulerte feltene. Dette burde 

innebære et noe, men relativt marginalt, høyere antall elever per trinn enn angitt ovenfor. For 

Kirkebygden skole er det tvilsomt om tomtene på feltene Gylder og Nordby (full ut) vil bli 

bebygd i planperioden; ventelig vil således elevtallsøkningen her bli noe laver enn angitt 

ovenfor. 

 

I Svinndal området er det grunn til å tro at boligbyggingen fortsatt vil være relativt lav i 

planperioden. Skolen har for øvrig betydelig ledig kapasitet. Det synes således ikke å være 

behov for å søke å kvantifiser nærmere ev. elevtallsvekst i dette området ut over den som er 

referert ovenfor – som skolen med nåværende kapasitet vil kunne dekke. Dette bildet 

forstyrres neppe av adgangen til spredt boligbygging. 

 

5.1.5 Boligbygging – etter(?) planperioden 

I tillegg kommer områder som i kommuneplanens arealdel er avsatt til boligformål, men hvor 

det ennå ikke foreligger reguleringsplaner/utbyggingsavtaler, vil ventelig i begrenset grad bli 

gjenstand for omfattende utbygging i den relativt korte perioden som dekkes av denne planen.  

Det er imidlertid tale om relativt store områder – primært på Augerød (IV) og Folkestad (III) 

– og COWI’s oppdaterte prognose har som sagt, også tatt i bruk ca. 15 boenheter årlig fra 

begge områder allerede fra rett før midten av planperioden. 

 

Usikkerhet knyttet til framdrift av boligreising på disse områdene gir således ytterligere noe 

usikkerhet når det gjelder elevtallsutvikling i slutten av perioden. I tillegg bør lokalisering og 

dimensjonering av skoleutbygging i noen grad sees i lys av at disse områdene iallfall 

representerer et betydelig potensial for elevtallsøkning på et noe senere tidspunkt enn 

planperioden fram til 2022. 

 

Det er ikke holdepunkt for noe i nærheten av sikre anslag for fordeling av boliger – i antall og 

tidspunkt for ferdigstilling – mellom disse områdene. Arealeomfanget av dem tilsier 

imidlertid at det den klart største økningen vil komme i Kirkebygden – iallfall om en ser noe 

ut over planperioden. 

 

For øvrig vil rådmannen peke på at det framstår som en strukturell utfordring når det gjelder 

den manglende skolekapasitet at en har åpnet for omfattende, parallell boligbygging i 

nærområdene både til Våk skole og Kirkebygden skole. Ved mer styrt rekkefølge for 

regulering/utbygging av ennå ikke regulerte felt, bør det tilsvarende være enklere å få 

tilfredsstillende infrastruktur på plass parallelt med boligutbyggingen. Slik mulighet for større 

styring av rekkefølge bør foreligge ved behandling av ev. reguleringsplaner for Augerød IV, 

Rød II, Folkestad III m.v.. 

 

5.1.6 Ev. statlige mottak 

Barn i grunnskolealder har rett til grunnskoleopplæring når det er sannsynlig at barnet skal 

oppholde seg i riket i mer enn tre måneder. Plikt til grunnskoleopplæring inntrer når 

oppholdet har vart i tre måneder, jf. oppll. § 2-1 annet ledd. Ansvaret for å oppfylle retten 

hviler til vanlig på den kommunen hvor barnet er bosatt, jf. oppll. § 13-1 første ledd. 
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I tråd med dette har det som kjent i lange perioder (etter 1989) vært gitt grunnskoleopplæring 

for barn bosatt i statlige asylmottak i kommunen. I dag er det som kjent lokalisert ett statlig 

mottak i drift i kommunen (Kasper); dette er imidlertid et transittmottak hvor det i praksis i er 

aktuelt å gi opplæring – enten fordi ev. sannsynlig opphold ut over tre måneder vil finne sted 

på annet, ordinært mottak eller fordi barna ikke skal ha fortsatt opphold i riket.  

 

Generelt har kommunen begrenset mulighet til å forutsi/påvirke etablering av statlig mottak. 

Signaler fra Utlendingsdirektoratet våren 2012 gir imidlertid grunn til å tro at det (igjen) vil 

kunne bli etablert mottaksdrift ved Nordbybråten, jf. f-sak 13/12. Anleggets kapasitet er så 

vidt stor at denne vil kunne bli av betydelig omfang. I den utstrekning det skulle bli ordinært 

mottak, vil det måtte etableres grunnskoleopplæring for beboere i opplæringspliktig alder. 

 

Det framstår ikke som mulig nå å gi noen kvalifisert vurdering av hvorvidt ev. mottaksdrift vil 

omfatte barn som har rett til grunnskoleopplæring, når slik drift ev. vil bli etablert, eller hvor 

mange barn det (erfaringsmessig varierende) vil kunne bli i planperioden. (Eksemplifiserende 

er det i planen for skoleutbygging i 2000 referert at det var 40 elever fra statlig mottak ved 

Kirkebygden skole – tilsvarende gj.snittlig 4 elever per klassetrinn.) Det er imidlertid ikke 

tvilsomt – med nåværende opptaksområder og skolestruktur – at disse elevene vil sokne til 

Kirkebygden skole. 

 

Endringer i grunnskoleloven vedtatt våren 2012 gir nå (med samtykke fra foreldrene) 

anledning til å organisere opplæring for nyankomne fremmedspråklig barn i egne 

opplæringsgrupper for inntil 2 år når dette vil fremme læringsutbyttet, jf. oppll. § 2-8 femte 

ledd. Basert på våre erfaringer med undervisning av barn bosatt i statlig mottak er det grunn 

til å tro at slik organisering tidvis vil være hensiktsmessig – ikke minst om det er tale om en 

relativt stor språklig homogen gruppe. 

 

I tillegg til den økning i elevtallet disse elevene vil representere, er det således også grunn til å 

etablere egne, mindre undervisningslokaler for slike ”innføringsklasser”. 

 

5.2 Oppsummerende vurdering kap. 5 

 

Det er til dels betydelige avvik mellom ulike anslagene for elevtallsutvikling – og mellom 

disse og faktisk elevtall. Dette framstår som illustrerende for utfordringene knyttet til å gi 

rimelig treffsikre prognoser for befolkningsutvikling. 

 

For Svinndal skole synes det likevel å være en rimelig klar tendens i det materialet skissert 

ovenfor at det knapt vil bli elevtallsutvikling i planperioden som alene tilsier behov for 

utbygging ved skolen. 

 

For Våk skole synes prognosene å tilsi at det stabilt vil bli over 30 elever per klassetrinn 

iallfall fra siste halvdel av planperioden. Om vi sammenholder pkt. 5.1.1 og 5.1.4 ovenfor, vil 

elevtallet synke med ca. 25 elever basert på barn bosatt per 01.01.2012, mens ca 125 nye 

boenheter vil utløse snaut 50 elever. Disse forutsetningen gir et gjennomsnittlig elevtall på ca. 

30 elever per årstrinn.  

 

I COWI’s oppdaterte elevtallsprognose - hvor altså de ennå ikke regulerte feltene Augerød 

IV, Rød II og Folkestad III er tatt i bruk fra ca. 2015, jf. pkt. 5.1.3 -  er elevtallet ved Våk 

skole gjennomsnittlig snaut 32 elever per trinn i 2017 og drøyt 36 elever per trinn i 2022. (At 
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COWI har noe høyere anslag, framstår som rimelig med bakgrunn i at det her er lagt inn bruk 

av ennå ikke regulerte felt.) 

 

For barnetrinnet ved Kirkebygden skole synes materialet entydig å peke på en relativt 

betydelig økning i elevtallet. Om vi også her sammenholder pkt. 5.1.1 og 5.1.4 ovenfor, vil 

det bli en økning med drøyt 35 elever basert på allerede bosatte barn og ytterligere drøyt 70 

barn knyttet til de ca 175 nye boenhetene. Disse forutsetningen gir et gjennomsnittlig elevtall 

på ca. 39 elever per årstrinn.  

 

I COWI’s oppdaterte elevtallsprognose, jf. pkt. 5.1.3 -  er elevtallet ved barnetrinnet på 

Kirkebygden skole gjennomsnittlig snaut 32 elever per trinn i 2017 og snaut 34 elever per 

trinn i 2022. (At COWI her har noe lavere anslag, framstår som overraskende med bakgrunn i 

at det også for Kirkebygden er lagt inn bruk av ennå ikke regulerte felt.) 

 

For ungdomstrinnet ved Kirkebygden skole synes det med rimelig god margin gjennomgående 

å være rom for forventet elevtall innenfor nåværende organisering med tre paralleller per 

klassetrinn – klassene vil imidlertid gjennomgående få vesentlig høyer elevtall enn nå. Ved 

flytting av resterende del av barnetrinnet til egen 1-7 skole, bør det imidlertid - også etter 

rehabilitering/tilrettelegging av nåværende bygningskropp til rent ungdomstrinn - være rom 

for fire paralleller på enkelttrinn.  

 

Sammenfattende tilsier således elevtallsestimatene - om vi sammenholder anslagene gitt i pkt. 

5.1.3 og 5.1.4 ovenfor -  at utbygging/tilrettelegging av skoleanleggende med bakgrunn i 

endring/økning av elevtall ideelt sett burde starte med parallell utbygging av Våk og 

Kirkebygden skole med sikte på etablering av permanente, helhetlige bygningsløsninger med 

base- og grupperom for 2 parallelle klasser/basisgrupper for hvert årskull på barnetrinnet.  

 

Disse vil gi rimelig god dekning for de ca. 34 - 38 elever per årstrinn vi har grunn til å tro at 

skolene vil ha i løpet av planperioden – langt på vei basert på tomtetilgang på allerede regulert 

felt og kjent spredt boligbygging. I tillegg ville det gi rom for ytterligere elevtallsvekst på 

inntil ca. 20 elever per årstrinn knyttet til andre forhold – som boligarealer avsatt i 

arealdelplanen, elevtallsøkning knyttet til spredt bosetting og elever fra statlige mottak. 

 

Det bør vurderes økt grad av styrt rekkefølge ved regulering av nye boligfelt – med sikte på å 

få på plass tilfredsstillende lokal infrastruktur parallelt med økning i elevtall. 
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Kap. 6 Rammebetingelser, nasjonale føringer – og lokale standard og 

strukturvalg 
 

Elevtallsutviklingen estimert ovenfor under kap. 5 vil være en helt sentral premiss ved 

vurdering av behovet for skoleutbygging. I tillegg vil en del andre variabler være relevante for 

omfang, lokalisering, standard, utforming m.v.. Sentralt her framstår: 

 

6.1 Generelle utviklingstrekk - Samfunnets krav til grunnskolen 

 

Skolen er en viktig samfunnsinstitusjon som skal skape en kultur for læring for alle barn i vårt 

samfunn. I følge opplæringslovens § 1-2 har alle barn rett og plikt til grunnskoleopplæring, og 

alle elever i norsk skole har krav på en undervisning som er tilpasset egne evner og 

forutsetninger.  Det er gjeldende lærerplan for grunnskolen som danner fundamentet og 

rammen for opplæring i skolen, og nåværende læreplan, Kunnskapsløftet, inneholder klare 

kompetansemål som angir hva elevene skal lære etter de ulike årstrinnene. Planen inneholder 

også rammer for fag- og timefordeling i grunnopplæringen og det er satt et fokus på 

verdigrunnlaget som norsk skole skal bygges på.  

 

I dette kapittelet vil vi synliggjøre viktige utviklingstrekk ved samfunnets krav til norsk skole 

som legger premisser for skolens utforming: 

  

6.1.1 Økt timetall på skolen 

Storting og Regjering har de siste 10-årene vedtatt stadig økning i timetallet for elevene i 

grunnskolen, og konsekvensen er at barn og unge stadig tilbringer mer tid på skolen. I 2002 

vedtok Regjeringen å øke timetallet for småskoletrinnet med til sammen tre uketimer. Ved 

stortingets behandling av statsbudsjettet i 2004 ble timetallet utvidet med i gjennomsnitt fem 

nye uketimer fordelt på 1. – 4. trinn. Timetallet på barnetrinnet ble ytterligere utvidet  i 2005, 

2008 og 2010; i tillegg kom fysisk aktivitet for 5.-7 årstrinn i 2009 og leksehjelp for 1-4. trinn 

i 2010. I tillegg har skolefritidsordningen siden 1999 vært et lovfestet tilbud i alle 

kommunene, og tall fra SSB forteller at over 60% av alle barn i alderen 6-9 år deltar i denne 

ordningen.  

 

Skolen har på denne bakgrunn blitt en stadig større del av oppvekstmiljøet til barn og unge i 

vårt samfunn, og læringsmiljøet skal i stor grad ivareta både skole og fritid Dette stiller krav 

til stor variasjon i bruk av lærestoff, arbeidsmåter, læremåter og organisering av 

undervisingen.  Der man tidligere hadde klare rammer for gruppeorganisering og –størrelser, 

slår opplæringsloven nå fast at elever kan organiseres i grupper etter behov, dog slik at 

elevenes behov for sosial tilhørighet blir ivaretatt. Skolens læringsmiljø, både fysisk og 

psykososialt, får også stadig større fokus, og gjennom § 9a i opplæringsloven er elevenes rett 

til godt læringsmiljø nedfelt i lov som skal gjelde for alle elever  i norsk skole.     

 

6.1.2 Læringsutbytte og kvalitet på resultat 

De siste årene har vi sett stadig sterkere fokus på læringsutbytte og andre mål for kvalitet på 

resultater skolen leverer. Kunnskapsløftet ble innført i norsk skole august 2006. Dette var 

første gang men lagde et felles læreplanverk for grunnskolen og den videregående opplæring i 

Norge. En slik felles plan skulle synliggjøre at skolen er en lang læringsprosess som ikke er 

fullført før elever ender i yrkes- og samfunnsliv.  
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For å synliggjøre hva som forventes at elevene skal kunne etter endt opplæring, har man i  

kunnskapsløftet formulert kompetansemål innenfor hvert hovedemne. Opplæringen skal også 

ha fokus på utvikling av grunnleggende ferdigheter; å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig, 

og å kunne lese og regne og å kunne bruke digitale verktøy. Fokuseringen på kompetansemål 

og grunnleggende ferdigheter har vært med på å sette et sterkere fokus på læringsutbytte og 

andre mål for kvalitet ved skolen, og fokuset på læringsutbytte og kvalitet har blitt forsterket 

ytterligere gjennom satsingen på nasjonale prøver.   

 

6.1.3 Tilpasset opplæring og universell utforming 

Utviklingen i samfunnet, og også i norsk skole, har gått i retning av at alle skal ha lik 

mulighet for tilgjengelighet til alle offentlige bygg. Opplæringslovens slår også fast at alle 

barn har rett til tilpasset opplæring på sin nærskole - uavhengig av funksjonsevne eller behov 

for tilrettelegging. Dette innbærer at den enkelte skole, til en hver tid skal ha rom og 

funksjonalitet til å ta i mot barn med særskilte fysiske – og psykiske behov. 

 

6.1.4 IKT – grunnleggende ferdigheter i norsk skole 

Utviklingen innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi har eksplodert de siste 

årene, og fra å være et lite fag i skolehverdagen, skal IKT nå være en integrert del av alle fag i 

norsk skole. Digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for læring og aktiv deltakelse i 

arbeidsliv og et samfunn i stadig endring. Den digitale utviklingen har endret mange av 

premissene for lesing, skriving, regning og muntlige uttrykksformer. Derfor er digitale 

ferdigheter en naturlig del av grunnlaget for læringsarbeide både i og på tvers av faglige 

emner. I Kunnskapsløftet er det å kunne bruke digitale verktøy en grunnleggende ferdighetene 

som forventes av alle barn. Digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøyer, medier 

og ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse oppgaver og innhente informasjon til 

produksjon.  

 

6.1.5 Læreres tilstedeværelse 

Skolen er i stadig endring og lærerens rolle og oppgaver i takt med dette. Den tradisjonelle 

klasseromsundervisningen er i stadig endring mot mer fleksible undervisningsgrupper som 

stiller større krav til samarbeid og planlegging på tvers av klassene.  I tillegg er lærerens 

arbeidstid endret, og mer tid er bundet til skolen også utenom den ordinære 

”undervisningstiden”. Den bundne tiden der lærerne er pålagt å være på skolen skal i stor grad 

brukes til samarbeid og generelt utviklingsarbeid. I tillegg gjør lærerne nå i stor grad for- og 

etterarbeid på skolen der det tekniske utstyret er.  

 

6.2 Konkrete rammebetingelser i skoleutvikling  

 

En god skole skapes ikke av bare pedagogikk, skolebygget skal også legge rammen for et 

godt arbeidsmiljø for læring. Det å ha et godt inneklima og ikke minst, det å ha et fleksibelt 

skolebygg som  gir rom for de arbeidsformene pedagogikken krever er viktige elementer i en 

skoleutviklingsplan.. 

Hvilke bygningsmessige utfordringer gir dagens skole? 

 

En av de store bygningsmessige utfordringene er det økende omfanget av tid elevene bruker 

på skolen. Som nevnt i punkt 6.1. har rammetimetallet økt  i flere omganger siden 

begynnelsen på 2000-tallet. Klassetrinnene, fra småskolen og opp til ungdomsskoletrinnene er 
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tilstede i klasserommet det meste av skoledagen, og fleksible løsninger, der klasserom står til 

ledig disposisjon og derfor kan brukes av flere klasser, eksisterer i praksis ikke. 

Konsekvensen er derfor at det kreves flere klasserom for å ivareta plassbehovet til hver enkelt 

klasse. Opplæringsloven åpner opp for fleksible løsninger knyttet til gruppestørrelse, men 

med tanke på at gamle skoler i stor grad har undervisningsrom tilpasset gamle 

klassestørrelser, begrenser denne muligheten seg. Det er ikke fysisk mulig å plassere flere 

elever i mange av de klasserommene som eksisterer.  

 

Dagens skole har også i økende grad et sterkere individfokus enn tidligere. Den enkeltes 

tilpassede opplæring står i fokus. Der det tidligere var nok med et klasserom der alle elevene 

fikk samme undervisning, er det nå behov for grupperom med ivaretar opplæring i ulike 

grupper alt etter hvilken tilpasning det er behov for. Skolen får også et økende antall elever 

som, etter opplæringslovens § 5-1, har krav på individuell opplæring. Dette innebærer 

ytterligere behov for grupperom, og også dette vil krever en skole med mer areal. Med tanke 

på fremtidig skolebygg, vil dette være et vesentlig faktor som må vektlegges i planleggingen. 

 

Dagens, og sannsynligvis fremtidens, skole, skal favne alle barn. Barn med sterk grad av 

funksjonshemming skal ha en like selvsagt plass i skolebygget som alle andre barn. Mange av 

disse barna krever stor grad av individuelle tilpasninger både med tanke på selve 

undervisingen, men også med tanke på behandling som foregår i skoletiden. Barna har også 

med seg mye utstyr som er nødvendig for å kunne fungere. Dette krever stor grad av 

tilrettelegging i eksisterende skolebygg. Trapper og smale dører er en åpenbar utfordring, men 

også nødvendig utstyr og rom til bevegelse i den konkrete undervisingen krever et stort areal. 

 

SFO har fått en sentral rolle i norsk skole, og stadig flere barn benytter seg av dette tilbudet. 

Sfo skal gi barn mulighet til lek og aktivitet, og det kreves god plass til oppbevaring av ulike 

leker og aktivitetsmateriell, SFO-tiden skal gi elevene mulighet for nødvendig variasjon i 

tiden de tilbringer på skolen, og klasserommene, slik de fremstår i dag, er tilpasset pultrekker 

og ordinære undervisingssituasjoner. Slik skolearealet er pr i dag, brukes også ledige 

klasserom i stor grad av elever på de høyeste trinnene som har behov for plassen. På denne 

bakgrunn kreves mer areal for å ivareta behovene for barn og voksne i SFO. 

 

Skolen har fått et stadig større krav om kvalitet og spesialisering. Kunnskapsløftet, med sine 

konkrete kompetansemål, synliggjør at det i mange av skolefagene skal være stor grad av 

praktisk erfaring med faget. Dette medfører behov for spesialrom som kan tilrettelegges for 

dette formålet. I dette innbefattes også den stadig økende fokus på IKT.  IKT skal inngå i 

stadig flere deler av undervisningen, og der man tidligere kunne få nødvendig opplæring i et 

datarom, vil det i tiden fremover være behov for langt flere muligheter for datatilkopling og 

opplæring. Eksisterende skolebygg er ikke dimensjonert for dette, og det skapes derfor 

bygningsmessige behov i fremtiden får å få nødvendig funksjonalitet på dette feltet. 

 

Det er de siste årene blitt vedtatt store endringer i lærernes arbeidstidsavtale, og der lærerne 

tidligere i stor grad gikk hjem når skoleklokka ringte og gjorde nødvendige forberedelser 

hjemme,  er de nå i langt større grad tilstede på skolen i ordinær arbeidstid. Kravet til 

arbeidsplass for nødvendig for- og etterarbeid på skolen og plass til teammøter vedr generelt 

utviklingsarbeid ved skolen har derfor endret seg, og  der lærerne tidligere klarte seg med en 

liten lesepult på 60cm, er det nå behov for ordinære arbeidsplasser med nødvendig tekniske 

hjelpemidler til hver enkelt. Et godt fysisk arbeidsmiljø vil være avgjørende for lærernes 

mulighet til å gjøre en god jobb for barna i skolen vår.  
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6.2.1 Oppsummerende vurdering kap 6.2 

Oppsummerende viser dette at skolen har et langt større behov for plass enn den hadde 

tidligere. Skolens fysiske rammer skal  avspeile og understøtte skolens pedagogikk - og ikke 

omvendt. Dette betinger at skolebyggene tilrettelegges og bygges på en slik måte at det 

muliggjør varierte læringsformer etter intensjonene i plandokumenter vedr den fremtidige 

skolen. 

 

6.3 Noen andre parametere  

 

6.3.1 Opptaksområder – nærhetsprinsippet 

Opplæringslovens § 8-1 første ledd første punktum fastsetter et nærhetsprinsipp ved at  
”Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i 

nærmiljøet som dei soknar til.---” 

 

En sentral målsetting med bestemmelsen er å forhindre at kommunene av rent økonomiske 

grunner fordeler elever til andre skoler enn ”hjemmeskolen”; i tillegg var et siktemål å fastslå 

at også elever med særskilte behov i utgangspunktet har rett til å gå i den ordinære 

grunnskolen de sokner til. 

 

Loven inneholder imidlertid ikke regler for hvor mange skoler det skal være i kommunen eller 

hvor skolene skal plasseres. Kommunen står således fritt til å opprette/nedlegge skoler og 

bestemme hvor de skal plasseres. 

 

Hva skal så regnes som nærskolen? I lovprp. anførte departementet at  
”Ein ---elev skal ha rett til å gå på den nærmaste skolen. Det vil seie at arbeide til kommunen 

med å fordele elevane mellom dei tilgjengelege skolane skal ta utgangspunkt i eit prinsipp om 

at eleven skal gå på den nærmaste skolen.---”, jf. Ot.prp.nr. 46 (1997-98), s. 178. 

 

Retten til skolegang på nærmeste skole er imidlertid ikke kategorisk. Selv om at det ved 

vurderingen av hvilken skole som er nærmest skal tas utgangspunkt i geografiske forhold, 

skal skal en 
"-- også ta omsyn til andre relevante forhold, til dømes om sysken er plasserte på same skolen, 

kapasiteten på skolane og om skolevegen er farleg.".  

 

Ut fra en samlet vurdering av topografi, avstand og trafikkforhold kan enkelte boområder 

ligge like nær to eller flere skoler. Kommunen står relativt fritt til å fordele elever fra slike 

”gråsoner” – så lenge det legges vekt på saklige hensyn.  

 

Heller ikke ved utbygging av skoleanlegg fremstår bestemmelsen som bindende. Således 

anfører lovutvalget i sin innstilling at  
"Lovfesting av prinsippet gir ikke i seg selv noe grunnlag for krav om bygging av nye eller 

utvidelse av eksisterende skoler.", jf. NOU 1995: 18, s. 133. 

 

Av opplæringslovens § 8-1 første ledd annet punktum framgår det at  
”Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike område i kommunen soknar til.” 

 

Kretsgrenser for skolene i Våler ble opphevet i kommunestyrets vedtak i sak 100/92. Til 

erstatning ble det nettoppopprettet opprettet ”gråsoner” ved at kommunestyret til opprettet 

"opptaksområder med flytende grenser innenfor en gråsone langs nåværende kretsgrener.".  
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Gråsonene ble innført primært med det formål å kunne fordele enkeltelever mellom skolene 

med sikte på å unngå klassedeling. Gråsonene går imidlertid gjennomgående i tynt befolkede 

områder med meget få elever - sonen mellom Svinndal og Kirkebygden omfatter drøyt 50 

boliger og sonen mellom Våk og Kirkebygden drøyt 80 boliger; i stor grad er det også tale om 

eldre boligmasse med relativt få barn. Saklige hensyn som at søsken og andre barn med sosial 

interaksjon i felles bomiljø bør får gå på samme skole, skoleskyss, m.v. innebærer også klare 

begrensninger når det gjelder effekten av gråsonene. Aktiv omfordeling mellom skolene av 

barn fra disse gråsonene vil således neppe kunne gi noe avgjørende bidrag til avlastning der 

enkeltskolenes kapasitet mer generelt er ”sprengt” – som ved Våk og Kirkebygden skole. 

 

Oppsummerende vurdering 6.3.1: 

Som det fremgår av ovenfor er ikke bestemmelsen i opplæringslovens § 8-1 om rett til å gå på 

den skolen som ligger nærmest eller som en "soknar til" absolutt bindende. Av forarbeidene 

fremgår det at intensjonen med bestemmelsen er at det er grunnleggende viktig for barn skape 

og fastholde tilknytning til sitt nærmiljø; i denne sammenheng er skolen i nærmiljøet helt 

sentral. 

 

Intensjonen med bestemmelsen tilsier således etter rådmannens vurdering at når en parallelt 

foretar omfattende boligbygging i umiddelbar nærhet av både Våk og Kirkebygden skole og 

ingen av disse i utgangspunktet har ledig kapasistet, bør en også mest mulig parallelt bygge ut 

begge skolene slik at de kan ta imot økt elevtall fra de nye boligfeltene som klart ”soknar til” 

den aktuelle skolen. 

 

Som referert ovenfor vil aktiv omfordeling av elever fra nåværende ”gråsoner” ikke gi effekt 

av noe omfang i forhold til de utfordringer en står overfor når det gjelder skolekapasitet. 

 

Det framstår heller ikke som noe hensiktsmessig virkemiddel å foreta mer omfattende 

endringer i opptaksområdene. Sentralt i denne sammenheng er at verken Våk eller 

Kirkebygden har ledig kapasitet og en i praksis måtte endre opptaksområdene slik at elever 

fra et mer tett befolket ”nærområdene” rundt én skole omfordele til en annen skoler. Dette 

ville klart komme i konflikt med nærmiljøskoleprinsippet og vil bare i meget begrenset grad 

kunne begrunnes i ledig kapasitet ved annen skole.  

 

Ledig kapasitet i noe omfang er nå knyttet til Svinndal skole; antallet førskolebarn bosatt i 

opptaksområdet og befolkningsframskrivninger nyttet i kommuneplanarbeidet, se ovenfor, 

indikerer imidlertid klart at elevtallet i et rimelig kort tidsperspektiv vil stige slik at skolen 

igjen blir fulldelt (med gj.snittlig ca. 15 elever per årstrinn og drøyt 100 totalt). Det vil således 

også på relativt kort sikt være begrenset avlastningseffekt knyttet til overføring hit. Endret 

opptaksområde med sikte på omfordeling til Svinndal skole ville lett også innebære at de 

aktuelle elevene i praksis ikke vil få felles skole- og fritidsmiljø.  

 

Sammenfattende framstår således ikke endring av skolenes opptaksområder som noe 

hensiktsmessig svar på de omfattende, progredierende kapasitetsutfordringer som er knyttet til 

Våk og Kirkebygden skole. 
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6.3.2 Skolestruktur og –størrelse 

Ved vurdering av skolestruktur på mer fritt grunnlag kunne en som radikale løsninger tenke 

seg etablering av ny(e) skoleenhet(er) eller samling til ett skoleanlegg. Vi legger i 

utgangspunktet til grunn at dette er uaktuelle løsninger.  

 

Spredning av elevene – selv med økende elevtall som skissert under kap. 5 ovenfor – på 

ytterligere skoler vil gi relativt små skoler. Både m.h.t. kostnadseffektivitet i driften, 

skolemiljø og robuste fagmiljøer framstår dette som lite ønskelig. Dette vil også lett bryte med 

det mønster en nå har med en skole knyttet til hvert tettsted i kommunen – og generelt er det 

neppe en utfordring at det er for få tettsteder og for få skoler i Våler. 

 

Det framstår tilsvarende som urealistisk å vurdere ytterligere samling av alle elever i ett 

skoleanlegg. Dette vil kreve omfattende investeringer (som vanskelig vil kunne kompenseres 

ved avhending av nåværende anlegg), utløse betydelig skoleskyss og klart bryte med 

forutsetning i oppll. § 9-5 om at ”Til vanleg bør det ikkje skipast grunnskolar med meir enn 

450 elevar.”. Avvikling av enten Våk eller Kirkebygden skole ville i praksis innebære samme 

utfordringer. 

 

Som noe mer realistiske løsninger framstår: 

 

6.3.2.1 Ungdomstrinn både ved Våk og Kirkebygden skole 

Slik løsning ble som referert under kap. 2 ovenfor vurdert i sak 74/00. Forutsetningene her var 

at Kirkebygden skole fortsatt skulle ha ungdomstrinn for elever fra Kirkebygden og Svinndal, 

mens elevene fra opptaksområdet til Våk skole også skulle få ungdomstrinnsundervisning ved 

Våk. Nåværende opptaksområder for barnetrinnet var forutsatt videreført. 

 

Rett nok kunne den forutsatte boligbygging – som vi i dag også faktisk ser realisert - gi 

grunnlag for 2-parallellers 1-10 skole både ved Våk og Kirkebygden. Det forhold at 

grunnskolen i utgangspunktet er et helhetlig utdanningsløp, muligheten for fleksibel 

organisering og  redusert skyssbehov kan tale for en slik løsning. I planen/saksframlegget ble 

slik løsning frarådd. I denne sammenheng var sentrale moment i vurderingen at:  

 Selv om elevtallet vil gi grunnlag for 2-paralleller på ungdomstrinnet ved begge 

skoler, viser estimatene for elevtallsutvikling at det vil være tale om relativt små 

klasser. Omfanget av antall lærerstillinger ved skolene defineres i hovedsak dels med 

utgangspunkt i klassetall, dels med utgangspunkt i elevtall. Dette innebærer en risiko 

for at bemanningen for ungdomstrinnets del vil kunne bli noe for lav i forhold til 

ønske om faglig bredd/dybde hos fagpersonalet ved 2-parallellers 1-10 skole både ved 

Våk og Kirkebygden. 

 Videre vil 2-parallellers 1-10 skole både i Kirkebygden og Våk innebære at det samlet 

blir 4 paralleller på ungdomstrinnet i kommunen – anslaget for elevutvikling viser 

imidlertid at det selv med meget omfattende økning i boligmengde neppe vil være 

stabilt elevgrunnlag for mer enn 3 paralleller. Dette innebærer at de årlige 

lønnskostnadene knyttet til én klasse ekstra og økt tidsressurs til ledelse ville bli 

vesentlig høyere med løsning med to 1 – 10 skoler. Tilsvarende ville kostnadene til 

eiendomsdrift øke. Selv om skysskostnadene for ungdomstrinnselever fra Våk til 

Kirkebygden ville bli lavere, ville kostnadene i sum klart bli vesentlig høyere. 

 Den opprinnelige bygningsmassen ved Kirkebygden skole ville arealmessig være et 

godt utgangspunkt felles ungdomstrinnskole for hele kommunen. Arealet burde i 

tillegg kunne gi rom for en reservekapasitet for en evt. 4. klasse dersom det tidvis 

skulle bli behov for det på ett av ungdomsskolens klassetrinn. 
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 M.a. krav til spesialrom gjør at arealet på skoler for ungdomstrinnet er høyere enn 

tilsvarende for barnetrinnsskoler med samme klassetall; det innebar at løsning med to 

skoler med ungdomstrinn utvilsomt fremsto som en mer kostnadskrevende løsning enn 

videreføring av ordningen med felles ungdomstrinn for alle elever. 

Denne vurderingen framstår fortsatt fullt ut som relevant. 

 

I ettertid framstår etablering av ungdomstrinn også ved Våk skole som ytterligere uaktuelt. 

Sentralt i denne forbindelse er dels at: 

 Kommunestyrets valg av utbyggingsmodell i 2000/2001, med delvise realisering ved 

første byggetrinn av nytt barnetrinn ved Kirkebygden i 2006/2007, innebærer at det vil 

bli ytterligere økonomisk urasjonelt nå å gå tilbake til modellen med ungdomstrinn 

ved begge skoler. 

 Kravene til kompetanse for undervisning i sentrale fag på ungdomstrinnet er i ettertid 

skjerpet m.a. ved at det er innført krav om 60 studiepoeng relevant utdanning for 

tilsetting for undervisning i fagene norsk, matematikk og engelsk, og krav om minst 

30 studiepoeng relevant utdanning også i andre fag for dersom vedkommende ikke har 

allmennlærerutdanning. Videre er allmennlærerutdanningen nå avviklet og erstattet av 

lærerutdanninger spesifisert for hhv. 1.-7. årstrinn og 5.-10. årstrinn. Endelig foreslås 

det i Prop. 84 L (2011 – 2012) ytterligere skjerping av krav om at lærere skal ha 

relevant fagkompetanse i fag de skal undervise i – 60 relevante studiepoeng for å 

undervise i norsk, matematikk og engelsk, og 30 studiepoeng for de fleste andre fag på 

ungdomstrinnet; kravet er ikke lenger rettet mot fast tilsetting, men mot undervisning i 

faget. Dette tilsier klart at det vi disponerer av relevante fagressurser ikke bør spres på 

to, mindre ungdomstrinn. 

 

Endelig kan det være et poeng at felles ungdomstrinn for alle elever kan bidra til økt 

opplevelse av å være elev i grunnskolen i Våler – og dermed kanskje økt grad av 

identifikasjon med hjemkommunen. 

 

6.3.2.2 Avvikling av Svinndal skole 

Kostnadene til grunnskoleundervisning i Våler er i utgangspunktet allerede lavere enn i 

kommunegruppa, jf. KOSTRA 2011. Generelt er det imidlertid en klar trend til at 

gjennomsnitts-kostnaden er høyere ved skoler med lavt elevtall enn ved større skoler. 

Svinndal skole har over et antall år gradvis fått et betydelig redusert elevtall, og har nå ca. 80 

elever. Selv om dette vil stige framover, jf. m.a. kap. 5 ovenfor, kan det være grunn for å 

vurdere avvikling av skolen. Også ut fra en mer skolefaglig vurdering kan det for så vidt 

stilles spørsmålstegn ved hvor stimulerende læringsmiljø en får ved så små enheter. 

 

Slik vurdering ble også foretatt i tilknytning til arbeidet med ”Spareprogrammet” i 2008, jf. k-

sak 31/08; sentralt her var at 
 Gitt at driftsmidler til elevmateriell og ressurser til spesialundervisning og tilpasset opplæring 

innenfor rammetimetallet (som er relatert hhv. til enkeltelever og antallet elever) følger 

elevene til ny skole (Kirkebygden), ville avvikling isolert sett føre til bortfall av drøyt 7 

stillinger til undervisning i faste elevgrupper, ledelse og merkantilressurs. Elevene ville 

imidlertid utløse nye klasser/elevgrupper på 4 av de 7 årstrinnene ved ny skole. Netto ville det 

således bare bli innsparte ca. 3 årsverk knyttet til undervisning/ledelse. Korrigert for økte 

utgifter til skoleskyss tilsvarte den samlede innsparing knyttet til undervisning og skoleskyss 

om lag lønnskostnadene for én lærerstilling – nå snaut kr 600.000. 

 Vesentlig større innsparing var knyttet til etydelige innsparinger til bygningsdriften – nå 

budsjettert med en netto utgift på om lag 1,75 mill. kr. Noe ville måtte nyttes for å hindre 
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forfall av bygningen – inntil den ev. kunne avhendes – med den langt største delen av beløpet 

vil kunne trekkes inn. 

 Konsekvenser av avvikling ville ventelig bli noe større behov for spesialundervisning (som 

har svært begrenset omfang ved Svinndal skole) og tilpasset opplæring ved at elevgruppene 

blir til dels vesentlig større, økt bruk av tid og belastning på (til dels svært unge) elever i 

samband med lengre skoleskyss, og – ikke minst – utarming av et i utgangspunktet lite og 

sårbart lokalmiljø. 

 Med hensyn til lite stimulerende læringsmiljø, faglig og sosialt, ved så små enheter ble det vist 

til at skåren på nasjonale tester var meget høy ved Svinndal skole både m.h.t. læringsresultater 

og læringsmiljø. 

 Endelig ville flytting av elevene ha implikasjoner for arealbehovet ved Kirkebygden skole. På 

nybygget for 1-4 vil elevtallet på flere trinn komme over de drøyt 30 som bygget er 

dimensjonert for. For nåværende 5.-7. trinn var det i utgangspunktet ekstremt trangt, og 

maksimalt fysisk mulig å få rom bare for ytterligere én, mindre undervisningsgruppe. 

Realisering av annet byggetrinn for nytt barnetrinn ved Kirkebygden skole framstod således 

som en avgjørende premiss for overføring av elevene fra Svinndal skole. 

 

Også her framstår vurderingen i hovedsak fortsatt som relevant. På generelt grunnlag er 

imidlertid rådmannen i ettertid tvilende til om fare for utarming av lokalmiljøet bør være et 

sentralt element i vurderingen av hvorvidt en bør opprettholde ”grendeskoler” med lite 

elevtall. Grunnskolens oppgave etter skolelovgivningen er primært å sikre læringsresultater – 

kunnskaper, ferdigheter, holdninger - hos elevene; den er ikke et virkemiddel for andre 

formål. Konkret for Svinndal skole synes det imidlertid ikke å være noen motsetning: Skolen 

har stadig meget gode skårer på læringsresultater og –miljø. Det er således ikke holdepunkter 

for å anta at avvikling av skolen ville gi elevene opplevelse av bedre læringsmiljø eller sikre 

dem bedre resultater (på en større skole). I det konkrete tilfellet bør det således ikke være 

noen motsetning mellom krav til kvalitet i undervisningen og ønske om opprettholdelse av 

skolen som virkemiddel for å bevare/utvikle lokalsamfunnet. 

 

Behovet for nye klasser/elevgrupper ved Kirkebygden skole vil rimeligvis i et lengre 

tidsperspektiv avvike fra det ”øyeblikksbilde” fra 2008 som er referert ovenfor. Basert på 

elevtallet høsten 2012 ville overføring av elevene fra Svinndal utløst nye klasser på 6 av de 7 

årstrinnene på barnetrinnet; reduserte kostnader til undervisning ville således bli vesentlig 

lavere enn det som er skissert ovenfor (egt. falle bort). Med gradvis økende elevtall ved 

barnetrinnet på Kirkebygden i planperioden vil rimeligvis nye klasser som utløses bli redusert 

– og innsparingspotensialet knyttet til undervisning tilsvarende øke igjen.  

 

Arealbehovet ved Kirkebygden ved overføring av elevene fra Svinndal vil øke ytterligere i 

forhold til status i 2008. Ved at årskullene ved Svinndal nå er større, at de vil i planperioden 

vil øke ved Kirkebygden, og det nå ikke er noen restkapasitet ved skolen, vil slik overføring 

være betinget av utvidelse av nåværende barnetrinnsskole (for 1.-4. årstrinn dimensjonert for 

marginalt over 30 elever per trinn) til en fullstendig 2-parallellers 1.– 7. skole. 

 

Oppsummerende vurdering 6.3.2: 

Med referanse til vurderingene ovenfor er det rådmannens vurdering at planlegging av økt 

skolekapasitet bør skje med utgangspunkt i den skolestruktur en nå har.  
 

6.3.3 Organisering i undervisningsgrupper 

I de tidlige sakene om skolekapasitet og romplan for utbygging i 2000 og 2001 referert 

innledningsvis, ble det lagt til grunn at undervisningen basalt var organisert ved bruk av faste 

klasser. Dette fulgte av daværende, bindende bestemmelser i oppll. §§ 8-2 og 8-3 som 
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fastsatte henholdsvis at alle elever hadde rett til å høre til i en klasse (selv om deler av 

opplæringen kunne organiseres på andre måter), og m.a. angav maksimalt antall elever i 

klassene (klassedelingstall). 

 

Ved lovendring i 2003 ble klassebegrepet fjernet og klassedelingsreglene opphevet. Oppll. § 

8-2 fastsatte da at elevene kunne deles i grupper etter behov; disse kunne imidlertid ikke være 

større enn det som pedagogisk og trygghetsmessig var forsvarlig. Elevenes behov for sosial 

tilhørighet skulle imidlertid ivaretas og hver elev skulle være knyttet til en bestemt 

kontaktlærer – komiteen understreket således i sin innstilling at ”---det er viktig for den 

enkelte elev å føle tilhørighet til en klart definert og stabil gruppe medelever.”. Flertallet 

forutsatte tilsvarende at når klassebegrepet ble fjernet fra loven skulle ”---den enkelte elev 

tilhøre en basisgruppe.”, jf. inst O nr 126 (2002-2003). 
 

Ved ny lovendring i 2009 ble klassebegrepet igjen innført i § 8-2. Det understrekes også 

klarerer i selve lovteksten at elevene skal deles ”---i klassar eller basisgrupper som skal vareta 

deira behov for sosialt tilhør.”. Bestemmelsen fra 2003 om at klassene/basisgruppene ikke må 

være større enn det som pedagogisk og trygghetsmessig er forsvarlig, er videreført. 

 

Etter rådmannens vurdering bør ikke disse endringene i noe omfang ha betydning for 

vurdering av arealbehov for undervisningslokaler. I denne sammenheng har vi vektlagt at 

 I de arealnormer som så langt er lagt til grunn, jf. pkt. 6.3.4 nedenfor, bygger i alle fall 

arealbehovet knyttet til klasserom/baseareal på en elevfaktor (ikke klassefaktor) og det 

understrekes allerede i k-sak 63/01 at  

”Det vil imidlertid av hensyn til tidsmessige arbeids- og organiseringsmetoder i 

opplæringen, være aktuelt å utforme deler av arealet på en annen måte enn denne 

”klassiske” kategoriseringen av arealtyper”.   

 Grunnleggende vil betydelig økt antall elever gi behov for ytterligere areal til 

undervisning uavhengig av organiseringen i klasser/grupper.  

 Hensynet til pedagogisk/trygghetsmessig forsvarlighet og muligheten for ivaretaking av 

sosial tilhørighet innebærer også i praksis at det bare i begrenset omfang vil være aktuelt å 

organisere undervisningen i større grupper enn de tradisjonelle klassene. Vesentlig oftere 

vil det være behov for mindre rom til gruppedeling – for differensierings- og 

spesialpedagogiske tiltak. 

 Videre er hele vår nåværende bygningsmasse utformet for organisering i klasser; bruken 

av denne skal/må ventelig videreføres – i tillegg til nye arealer. Dette innebærer at det vil 

være hensiktsmessig i hovedsak å legge samme organiseringsform også til grunn ved 

nybygg – ikke minst for å videreføre sosial gruppesamhørighet fra ett årstrinn til et annet. 

 En fant det da også, faglig og politisk, å ville videreføre slik tradisjonell organisering i 

klasser ved prosjekteringen av første byggetrinn av ny barnetrinnskole i Kirkebygden i 

2005-2006 – med noe bygningsmessig modifikasjon for i perioder ev. å kunne ha større 

grupper og ved dimensjonering av klasserom/baseareal som kunne ha marginalt over 30 

elever.  

 Endelig vil det være hensiktsmessig en noenlunde enhetlig modell for organisering av 

undervisningen ved ressursberegning  – og vi har, som sagt, betydelige bindinger i 

nåværende bygningsmasse. 

 

Oppsummerende vurdering 6.3.3: 

Bortfall av lovkrav om i hovedsak organisering av undervisningen i klasser med angitt 

makismalt elevantall bør ikke ha vesentlige implikasjoner for vurderingen av behov for 

undervisningsareal. Det styrker imidlertid tilnærmingen fra forrige skolebruksplan om å ta 
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utgangspunkt i en elevfaktor, jf. pkt. 6.3.4, ved dimensjonering av klasserom/baseareal og 

grupperom – og så får prosjekteringen ta stilling til konkret utforming.  

 

6.3.4 Arealnormer 

"Plan for økt skolekapasiet---" fra 2000 angav også normer for nettoareal til ulike arealtyper for 

skolebygg: "--- 

Baseareale/klasserom: 

1. kl: (maks. 28 elever)     : 3,5 m2 pr. elev Tils.: 98 m2 pr. baseareale 

2. –   4. kl    ”     28    ”      : 3,0 m2 pr. elev     ”    84 m2   ”         ” 

5. – 7. kl      ”      ”      :       2,5 m2 pr. elev    ”    70 m2   ”         ” 

8. – 10. kl    ”     30    ”       :       2,5 m2 pr. elev    ”    75 m2   ”         ”  

(I den grad en med stor grad av sikkerhet kan fastslå at gjennomsnittlig elevtall i klassene i all 

hovedsak vil bli vesentlig lavere enn det maksimale elevtall, vil evt. faktisk baseareal kunne 

reduseres noe.) 

Grupperom:    12 m2/klasse antall og størrelse tilpasses lokale behov 

Elevgarderober: 22 m2/klasse for 1. – 4. klasse, øvrig: lokal vurdering 

Spesialrom/aula: Spesialrom vurderes særskilt; aula kan kombineres med slikt eller 

SFO-areal. 

Kroppsøving 240 m2 for en og to parallellers barnetrinnsskoler---ivaretas for øvrig 

evt. i Vålerhallen, svømmehall ved Kirkebygden m.m.   

SFO: 3,5 m2 pr. elev. Dimensjonering for den gjennomsnittlige andel av 

årskullene 1-4 som tradisjonelt nytter tilbudet---kan evt. i noen grad 

samlokaliseres med baseareal for 1. klassetrinn.  

Personalareal: 

Garderober m/dusj: 2,2 m2 pr. ansatt 

Lærerarb.plasser: 5-6 m2 pr. ansatt avhengig av organisering.  

Møterom:  15 – 20 m2 avhengig av bruk/fleksible løsninger 

(1 møterom pr. team/klassetrinn – evt. i noen grad samordnes med 

lærerarbeidsplasser)---" 

 

Det ble, som referert, gitt politisk tilslutning til denne ved politisk behandlingen i 2001. 

Denne ble også bekreftet ved utarbeiding av romprogram for første byggetrinn av ny 

barnetrinnsskole i 2005 – med rom for at justering vil måtte bli aktuelt i dialog med brukere 

og byggfaglig kompetanse i forprosjekteringen.  

 

Det er rådmannens vurdering at disse i hovedsak fortsatt er hensiktsmessige som 

utgangspunkt for utarbeiding av romplan og prosjektering. Erfaringer og utviklingstrekk i 

perioden innebærer imidlertid at det kan være grunn til å korrigere for følgende forhold: 

Baseareal/klasserom: Erfaringer med bruken av de relativt ”store” klasserommene i nybygget 

ved Kirkebygden skole, og tidsmessige arbeids/organiseringsformer, herunder bruk av IKT 

som et sentralt læremiddel (og til dels –stoff) i undervisningen, innebærer at en også for 

klassetrinnene 5 – 7 bør ta utgangspunkt i iallfall 3,0 m
2
 per elev. 

Grupperom: Økt trykk på spesialundervisning, (ikke minst) økt særskilt norsk- og tospråklig 

opplæring for fremmedspråklige elever, og innføring av valgfag på ungdomstrinnet tilsier at 

det i gjennomsnitt bør være mer enn ett grupperom per klasse/basisgruppe.  

Skolefritidsordning: Det har vist seg at sambruk med ordinære undervisningsareal bare i 

begrenset grad er hensiktsmessig – dels p.g.a. utforming for andre driftsbehov, dels p.ga. 

mangel på tilgjengelighet for tilrettelegging av SFO aktivitet før undervisningen tar slutt og 

dels fordi spredning på ulike rom gir økt trykk på bemanningen når det gjelder å lede aktivitet 

og ivareta sikkerhet. Etterspørselen etter tilbudet har også vist seg å være vesentlig høyere enn 

det en trodde. I planen for 2000 er det referert at snaut 50% av elevkullene (1-4) nytter 
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tilbudet; for høsten 2012 er bruksfrekvensen til sammenlikning 83% ved Svinndal skole, 75% 

ved Våk skole og 54% ved Kirkebygden skole. Videre innebærer bortfall av differensiert 

oppholdstider også at elevene i all hovedsak nå nytter tilbudet i tilnærmet hele åpningstiden 

på ettermiddagen. Endelig innebærer mangfoldighet i aktivitetene at det bør være et romslig 

areal til formålet. Sammenfattende innebærer dette at det fullt ut bør forutsettes eget areal til 

skolefritidsordningen og det bør dimensjoneres for at en relativt stor del av de aktuelle 

årskullene vil etterspørre tilbudet. Ved slik tilnærming bør arealnormen kunne opprettholdes 

med 3,5 m
2
 per elev. 

Lærerarbeidsplasser: Arbeidstidsavtalene for undervisningspersonell og utvikling av 

arbeidets karakter innebærer at lærene nå i meget stor grad utfører også den del av årsverket 

som ikke er undervisning i skoleanlegget. Det bør således som minimum – uavhengig av ev. 

organisering i noen type teamrom – avsettes 6 m
2 

til arbeidsplass per ansatt. 

 

Oppsummerende vurdering 6.3.4: 

Arealnormer lagt til grunn i "Plan for økt skolekapasiet---" framstår fortsatt som et 

hensiktsmessig utgangspunkt for utarbeiding av konkret romplan. Det bør imidlertid 

korrigeres for noe høyere elevfaktor til baseareal for 5.-10 årstrinn, egne areal til 

skolefritidsorning for størstedelen av de aktuelle årskullene med noe høyere arealfaktor per 

elev, og noe økt innslag av grupperom. 

 

6.4 Oppsummerende vurdering kap. 6 

 

Kapitlet omfatter ulike forhold.  

 

Innledningsvis er det referert en del ulike utviklingstrekk når det gjelder samfunnets krav til 

skolen og rammebetingelser for grunnskoleutvikling. Disse innebærer sammenfattende at 

skolebyggende må dimensjoneres for større areal og mer varierte organiseringsformer og 

læringsaktiviteter enn mer tradisjonelle skolebygg. 

 

Videre er  

 Skolenes opptaksområder drøftet; det tilrås at disse videreføres. Endringer framstår ikke 

som noe hensiktsmessig svar på de omfattende, og ventelig økende, 

kapasitetsutfordringene ved Kirkebygden skole og Våk skole. 

 Skolestrukturen vurdert; det konkluderes med at planlegging av økt skolekapasitet bør 

skje med utgangspunkt i nåværende skolestruktur. 

 Organisering av undervisningsgrupper er behandlet – med utgangspunkt i at tidligere 

lovbestemmelser om klassedelingstall er bortfalt. Dette har ikke vesentlige implikasjoner 

for behovet for undervisningsareal. 

 Tidligere vedtatte arealnormer er referert og vurdert. Disse bør i hovedsak kunne 

videreføres. Elevfaktoren til baseareal bør imidlertid økes noe for 5.-7. årstrinn, antallet 

grupperom bør økes noe, skolefritidsordningen bør i all hovedsak ha sitt eget areal og 

dette bør dimensjoneres for at en større del av årskullet bruker tilbudet, slik at den blir 

sammenfallende med den for 2.-4. trinn. 
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Kap. 7 Anbefaling til tiltak, framdriftsrekkefølge og skisse av kostnad 
 

7.1 Premisser 

 

Med referanse til kapitlene 2 – 6 er det rådmannens vurdering at følgende forhold/premisser 

bør legges til grunn ved vurdering av omfang og rekkefølge for utbygging av skoleanleggene: 

 

 Skolelokalene er gjennomgående preget av arealknapphet og til dels kvalitative mangler. 

Mest prekært framstår knapphet på egne, tjenelige lokaler til skolefritidsordning ved alle 

skolene og kapasitetsmangler når det gjelder klasse- og grupperom ved Våk skole og 

Kirkebygden skole. Dette har med nåværende elevtall ført dels til ”fortetting” ved at 

lokaler forutsatt til andre formål er tatt i bruk som baseareal, dels til at tidligere utfasede 

deler av skoleanlegget igjen er tatt i bruk. Det er all grunn til å forvente økt arealbehov 

knyttet til økt elevtall. 

 Utfordringen er ikke ny. Det ble i 2000/2001 gitt prinsipiell politisk tilslutning til 

utbygging av Våk skole og barnetrinnet ved Kirkebygden skole til 2-parallellers 1-7 skoler 

- og frigjøring av daværende bygningsmasse ved Kirkebygden skole (eksklusive 

Vålerhallen) til ren ungdomstrinnsskole. Det ble i ”grunnlagsdokumentene” likevel lagt til 

grunn at elevtallet per årstrinn ville være godt under maksimumsantallet på 56 elever for 

to klasser som fulgte av daværende regler for klassedeling. Grunnleggende synes det 

fortsatt å være en relevant tilnærming på arealutfordringene ved grunnskolene i 

kommunen. 

 I perioden etter 2001 er det realisert – presumptivt som et første byggetrinn – et nytt bygg 

for 1-4 årstrinn dimensjonert for drøyt 30 elever per årstrinn ved Kirkebygden skole. I 

tilknyting til dette foreligger det romplan og plantegninger for utvidelse med baseareal og 

spesialrom for 5-7 årstrinn. Disse synes, med noe justering for økt elevtall m.m., fortsatt å 

være et relevant utgangspunkt tiltak ved Kirkebygden skole. 

 Arealstandard bekreftet ved politisk behandling i 2001 og 2005 bør i hovedsak 

videreføres. Dog bør det nyttes noe høyere faktor per elev til baseareal for årstrinnene 5-

10, noe høyere innslag av grupperom, og det bør i all hovedsak avsettes eget areal til SFO 

og dette bør dimensjoneres for at en høyere andel av elevene nå benytter dette tilbudet.  

 Skolestrukturen og skolenes opptaksområder videreføres – endring av denne/disse 

framstår ikke som et hensiktsmessig svar på kapasitetsutfordringene ved Våk og 

Kirkebygden skole. 

 Elevtallsøkningen i planperioden synes, med bakgrunn i bosatte barn i dag og forventet 

folketallsvekst (i hovedsak knyttet til boligbygging på regulerte felt), med rimelig 

sikkerhet å innebære at det blir gjennomsnittlig drøyt ca. 35 – snaut 40 elever per årstrinn 

ved barnetrinnet både på Våk skole og Kirkebygden skole. Boligpotensialet på ennå ikke 

regulerte felt framstår som klart størst ved Kirkebygden skole. Ev. etableringa av ordinært 

asylmottak ved Nordbybråten vil ytterligere forsterke presset på Kirkebygden skole.  

 Forventet elevtallsøkning har neppe implikasjoner når det gjelder kapasiteten på 

skolelokalene ved Svinndal skole og ungdomstrinnet ved Kirkebygden skole – gitt at det 

eldre skoleanlegget fullt ut frigjøres til ungdomstrinn (gjennom ferdigstilling av egen 

skole for hele barnetrinnet). 

 

7.2 Tilråding 

 

Når det gjelder nybygg/omfattende rehabilitering synes det etter dette sammenfattende å være 

behov særlig for  
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 utvikling av fullstendige 2-parallellers barnetrinn ved Kirkebygden og Våk skole – 

men større innslag av eget areal for skolefritidsordning og grupperom, 

 tilrettelegging/rehabilitering av nåværende bygningskropp for 5.-10. årstrinn ved 

Kirkebygden til eget ungdomstrinn for (iallfall) 10 klasser/basisgrupper á inntil 30 

elever, 

 ny avdeling for kroppsøving og økt areal til skolefritidsordning og lager ved Svinndal 

skole. 

 

Med bakgrunn i utfordringene knyttet til dagens arealomfang/-standard og forventet 

elevtallsøkning, kunne det ideelt sett vært ønskelig med en parallell utbygging av 

barnetrinnene ved Kirkebygden og Våk skole – umiddelbart oppfulgt av 

tilrettelegging/rehabilitering for eget ungdomstrinn. 

 

Ulike forhold – som  

 de økonomiske rammer som står til disposisjon,  

 prosjektkapasitet i egen organisasjon,  

 usikkerhet knyttet til elevtallsutvikling,  

 art- og omfang av mangler knyttet til nåværende skolebygg,  

 behov for større investeringer/driftstiltak også i andre deler av kommunens 

tjenesteproduksjon, 

 ….  

– innebærer imidlertid at det er behov for å foreta utbygging i prioritert rekkefølge.  

 

Dette innebærer også at ambisjonen i første omgang bør være å søke å realisere det høyst 

prioriterte skoleutbyggingstiltaket – og deretter systematisk, sekvensielt vurdere ferdigstilling 

av de øvrige utbyggingstiltakene i lys av relevante faktorer som referert ovenfor. 

 

Det er rådmannens vurdering at overordnet prioritering bør være som følger: 

 

1. Ferdigstilling av et fullstendig barnetrinn ved Kirkebygden skole  

I denne sammenheng er vi primært vektlagt at  

 det elevtallstrykket på barnetrinnet i planperioden vil omlag på samme nivå som 

ved Våk skole trolig vil komme her, 

 dette vil frigjøre kapasitet også ved et sterkt presset ungdomstrinn,  

 klart største potensial for ytterligere elevtallsvekst knyttet til ikke-regulerte 

boligfelt i synes å ligge i Kirkebygden området når det gjelder størrelsen på 

arealene (- rekkefølge på regulering/utbygging vil ev. kunne styres), 

 ev. økte behov for elevplasser knyttet til reetablering av ordinær mottaksdrift ved 

statlig mottak vil (og bør) være rettet mot Kirkebygden som den skole elevene 

sokner til, 

 forprosjektering av annet byggetrinn for ny barnetrinnsskole i Kirkebygden ble 

foretatt allerede i 2006; denne vil klart måtte justeres noe for ytterligere økning i 

elevanslagene og andre forhold, men innebærer likevel at fullstendig 2-parallellers 

barnetrinnskole her bør kunne realiseres rimelig raskt.  

 

Ferdigstilling vil innebære baseareal også for 5.-7. klassetrinn og spesialrom. I forhold 

til skisseprosjektet fra 2006 er det behov for økning av baseareal slik at det er rom for 

2 paralleller på hvert trinn – ikke bare ett klasserom for marginalt over 30 elever.  
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Videre bør arealet for skolefritidsordningen økes slik at behovet i hovedsak ivaretas 

innefor eget areal og for et større antall elever enn opprinnelig forutsatt.  

 

Økt antall klasser/elever, vil også utløse behov for hvile- og arbeidsrom til personalet. 

Det bør således etableres iallfall ytterligere to teamrom med 6 lærerarbeidsplasser; 

hvilerommet (”lærerværelset”) vil ventelig ha kapasitet med nåværende 

dimensjonering.  

 

Endelig bør også basearealet til 1.-4. årstrinn økes for å gi rom til 2 fullstendige 

paralleller per trinn. I den utstrekning dette blir for krevende(økonomisk), kan en 

løsning i første omgang være å etablere et helt nytt areal for skolefritidsordningen og 

omdisponere nåværende (80m
2
 lek/opphold med tilstøtende kontor og lager) til 

baseareal for iallfall ytterligere én klasse/basisgruppe. 

 

(Det er lagt til grunn at Kirkebygden skole fortsatt er én organisatorisk enhet også ved 

ferdigstilling av egen bygningsenhet for hele barnetrinnet. Dette synes ikke ville 

komme i konflikt med tilrådingen i oppll. § 9-5 (om at det ikke bør etableres 

grunnskoler med mer enn 450 elver) i planperioden. Ventelig vil også allerede etablert 

administrasjonsdel i nåværende skole ha nødvendig kapasitet dersom en senere skulle 

ønske å gjøre barnetrinnet til en egen skole/virksomhet.) 

 

2. Etablering av tilbygg for spesialrom og skolefritidsordning ved Våk skole 

I denne sammenheng har vi primært vektlagt at slik enhet vil 

 avlaste de etter måten akutte utfordringene knyttet til det høye antallet brukere ved 

skolefritidsordningen 

 avhjelpe manglene knyttet til areal og standard ved nåværende spesialrom for faget 

Mat og helse og 

 frigjøre dette (56m
2
 til baseareal til én klasse/basisgruppe). 

 

I tilknyting til ev. vedtak om forprosjektering av slikt tilbygg bør det, primært, også 

vurderes om denne enheten bør omfatte selvstendige baseareal til 1. årstrinn – dels 

ville dette innebære at det frigjorte, nåværende spesialrommet ville kunne dekke 

ytterligere økning i elev/klassetall eller alternativ øke tilgangen på grupperom, og dels 

vil areal til Mat og helse, SFO og 1. årstrinn hensiktsmessig kunne sambrukes.  

 

Sekundært vil det være ønskelig om slikt tilbygg også kunne omfatte 

klasse/grupperom som i dag er lokalisert i de to frittliggende paviljonene – for å få et 

mer funksjonelt skoleanlegg.  

 

3. Tilrettelegging/rehabilitering for eget ungdomstrinn 

Dette tiltaket kan ha noe lavere prioritet ikke minst ved at  

 det i alle fall vil måtte utstå til ferdigstilt fullstendig barnetrinnskole gir mulighet 

til utflytting av 5.-7. årstrinn, 

 det ikke vil være prekære plassproblemer for ungdomstrinnet etter at 

barnetrinnselevene er flyttet ut – utfordringen vil særlig være knyttet til behov for 

rehabilitering og ytterligere tilrettelegging – ikke minst med tanke på valgfag og 

mer hensiktsmessige lærerarbeidsplasser. 

 

Bygningsmassen bør i utgangspunktet, som sagt, ha rimelig god samlet kapasitet til 

ungdomstrinn med 9-10\11 klasser/basisgrupper. I tillegg til generell rehabilitering, vil 
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det særlig være behov for tilrettelegging med noe større klasserom enn i dag, økt antall 

grupperom, samlokalisering av lærerarbeidsplasser og økt lagerkapasitet. Det er også 

grunn til å vurdere kapasitet/utforming og lokalisering av administrasjonsavdelingen. 

 

4. Ny kroppsøvingsavdeling m.m. ved Svinndal skole 

Den umiddelbart mest i øyefallende mangel ved Svinndal skole er trolig 

kroppsøvingsanlegget. Dels er den bygningsmessige standarden her så lav, og dels 

innbærer nåværende størrelse/utforming, at det er vanskelig å tenke seg dette utbedret 

uten bygging av fullstendig nytt anlegg. Siste statlige norm (1978) for 

kroppsøvingsanlegg var 240m
2
 for barnetrinnskole med 6 klasser. 

 

I tillegg er det også her behov for å øke det spesifikke arealet til skolefritidsordningen 

(nå 66m
2
). En svært stor del av elevene ved skolen nytter skolefritidsordningen; det 

tidligere normtallet på å 3,5m
2
 per elev tilsier snaut 170m

2
 om tilbudet fullt ut skulle 

være lokalisert i eget areal. Når skolen igjen blir fulldelt (7 klasser), står det samlet 

140m
2
 til disposisjon for 1. årstrinn og skolefritidsordningen.  

 

Endelig bør utbygging sikre bedre lagerkapasitet; trolig mest hensiktsmessig knyttet til 

påbygg for skolefritidsordningen. 

 

I den utstrekning det er behov for å prioritere internt mellom disse behovene ved 

skolen, er det rådmannens vurdering av utbygging av skolefritidsordning/lager bør 

prioriteres. I denne sammenheng har vi primært vektlagt antall berørte brukere og 

bruksomfanget i tid. 

 

I tillegg til slike mer omfattende utbygginger/rehabiliteringer, er det som referert også andre 

behov – som fysisk tilrettelegging for elever med særlige behov, ventilasjon, vedlikehold/-

renovering av enkeltrom, vinduer m.v.. Vi legger til grunn at disse dels løses gjennom de 

løpende vedlikeholdsplaner, dels som egne, mindre enkeltprosjekt.  

 

7.3 Kostnadsskisse 

 

7.3.1 Investeringskostnader – og prioritering av enkelttiltak 

Innledningsvis minner vi for ordens skyld om at refusjonen for merverdiavgift ved 

investeringsprosjekter fra 2014 fullt ut vil bli regnskapsført på prosjektet. Dette innebærer i 

praksis at investeringskostnadene reelt vil være om lag 20% lavere enn anslagene i det 

følgende. 

 

Det er grunn til å understreke at vurdering av kostnad i denne fase er beheftet med meget stor 

grad av usikkerhet. Valg av standarder, lokal tilpasning av disse, konkret rom- og 

funksjonsprogram, byggfaglig\material løsning, særlig usikkerhet knyttet til påbygg og 

ombygging, og konjunktursituasjon på anbudstidspunktet vil påvirke faktisk kostnad. Det er 

illustrerende for denne usikkerheten at omregningsfaktoren fra nettoareal (som er lagt til 

grunn når det gjelder arealnorm) og bruttoareal med ulike planløsninger og materialbruk lett 

vil kunne variere fra 1,25 til 1,55 – og gi tilsvarende store forskjeller i det areal som skal 

finansieres.  

 

Tradisjonelt har en operert med pris per m
2 

ved estimering av kostnader. (Alternativ/-

supplerende  tilnærming ved nyere planlegging av skolebygg er pris per elev). Generelt  
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 vil det ved oppføring av faste, stedlig oppførte bygg være slik at pris per m
2 

vil være 

lavere for de sist oppførte m
2 

enn de første; dette kan tale for å noen grad av 

romslighet ved prosjekteringen dersom dette ellers er saklig begrunnet. Tilsvarende 

innebærer det at det ved mindre bygg vil måtte påregnes en noe høyere pris per m
2 

enn 

ved større bygg, 

 vil det være forholdsmessig dyrt per elev i en periode dersom en bygger med 

overkapasitet (– eksempelvis dersom en som antydet i tiltak 1. under pkt. 7.2 ovenfor 

bygger fullstendig 2-parallellers barnetrinn i Kirkebygden – for å ha plass ikke bare til 

de snaut 40 elever per trinn vi ser for oss rimelig tidlig i planperioden, men også for 

ytterligere inntil 20 elever per trinn i samband med for eksempel en ev. Folkestad III 

utbygging), 

 vil det være noe laver anskaffelseskostnad (særlig knyttet til kortere byggetid) dersom 

en benytter prefabrikkerte moduler; disse vil imidlertid lett kunne har noe høyere 

årlige driftskostnader, kortere levetid og noe mindre fleksibilitet m.h.t. til tilpasning/- 

romutforming, 

 bør kostnadene til skolebygg som skissert i pkt. 7.2 kunne begrenses til oppføring av 

bygget, ev. noe tilleggsareal til parkering, inventar og noe ytterligere tilrettelegging av 

uteområdet etter nybygget/påbygget; kommunen er eier av det aktuelle tomteareal, det 

er regulert til formålet og infrastrukturen er på plass fram til eksisterende bygg, 

 er sjablonmessig estimering av kostnadene mer krevende ved rehabilitering og påbygg 

enn ved oppføring av nye, frittliggende bygningskropper. 

 

Om vi likevel forsøksvis antyder et kostnadsnivå, basert på en brutto/netto faktor på 1,30-1,35 

og en erfaringsbasert kvadratmeterpris på kr 28.000 (inkl. mva) for stedlig oppførte nybygg 

med inventar og noe opparbeiding av uteareal, blir dette som følger for tiltakene skissert 

under pkt. 7.2 i et antall ulike alternativ:  

 

Ad 1. Ferdigstilling av et fullstendig barnetrinn ved Kirkebygden skole  

 

1.1 Tilbygg for 5. –7. årstrinn som prosjektert i 2006 

Med drøyt 1.100 m
2
 brutto flate og kr 28.000 per m

2
:   ca. 31 mill. kr. 

 

(Om vi alternativt prisjusterer den 3-årige prisopsjonen fra 2006 for prefabrikert 

løsning - noe som vil innebære samme bygningstekniske løsning for hel skoleanlegget 

- bør prisen kunne bli ca. 25% lavere – tilsvarende drøyt 23 mill kr.) 

 

1.2 Økning av kapasiteten til ca. 40 elever per årstrinn 5 - 7 

Tilbygget prosjektert i 2006 var som sagt, bare prosjektert for drøyt 30 elever per 

årstrinn. Legger vi til grunn 40 elever per årstrinn, i tråd med anslagene for 

elevtallsutvikling basert på regulerte felt, bør det som et minimum skaffes baseareal og 

garderober til ytterligere 8 elver per trinn, ett grupperom og to teamrom for tre lærere 

til. 

Dette innebærer ytterligere ca. 182 m
2 

brutto areal (og á kr 28.000): ca. 5,1 mill kr.  

 

(Det er imidlertid grunn til å peke på at slik forsiktig oppgradering til ca. 40 elever per 

årstrinn kan by på arkitektoniske og ev. senere undervisningsorganisatoriske 

utfordringer. Eksisterende planløsning for annet byggetrinn legger opp til ett baseareal 

(på 90-drøyt 100 m
2)

 per årstrinn. Utvidelsen bør ivaretas slik at en ikke i praksis sitter 

igjen med to tradisjonelle ”klasserom” på ca. 60 m
2
 til hvert årstrinn. Selv om det 

faktisk elevtallet ikke skulle bli høyere enn ca. 20 elever i hvert slikt rom, vil dette gi 
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rigide og svært lite ønskelige rammer for tidsmessige arbeidsmåter og organisering av 

undervisningsgrupper. Dimensjonering for ytterligere økning til 55 – 60 elever per 

trinn i tråd med tiltak 1.3 nedenfor, vil ventelig gi vesentlig større handlingsrom for 

varierte arbeidsmåter og organisering.)  

 

1.3 Økning av kapasiteten på 5.-7. årstrinn til to fullverdige paralleller 

Om vi tenker oss kapasitet til to ”fulle klasser” - ca. 55 elever - på disse trinnene, vil 

det iallfall være behov for baseareal/garderober til ytterligere 15 elever per trinn, tre 

grupperom og teamrom. 

Dette innebærer ytterligere ca. 320 m
2 

brutto areal (og á kr 28.000): ca. 9,0 mill kr. 

 

1.4 Eget SFO areal   

Løsningen vil avhjelpe den underdimensjonering og det krevende arealsambruk en i 

dag har, og den vil frigjøre nåværende areal til ytterligere base- og grupperom for 1.-4. 

årstrinn – noe som innebærer base/grupperom for snaut 40 elever per trinn også her. 

 

Om vi nøkternt stadig bruker 3,5 m
2 

SFO areal per elev, at ca. 67% av 4 årskull á 40 

elever vil bruke tilbudet (dette er høyere enn i dag, men vesentlig lavere enn ved Våk 

og Svinndal skoler, jf. kap. 6.3.4), vil dette alene utløse ca. 450 m
2
 brutto areal til 

skolefritidsordning (selv med noe lavere omregningsfaktor fra netto- til brutto areal 

enn referert innledningsvis). I tillegg vil det være behov for teamrom for den 

lærerøkningen som følger med elevtallsøkning fra drøyt 30 til 40 elever per trinn. 

Dette innebærer samlet ca. 490 m
2 

brutto areal (og á kr 28.000): ca. 13,5 mill kr.  

 

1.5 Økning av kapasiteten til ca. 40 elever per årstrinn 1 – 4 uten SFO tiltak 

Om en (alternativt til tiltak 1.4) øker base- og grupperomskapasiteten også for årstrinn 

1-4 til ca. 40 elever uten etablering av nytt, eget areal til skolefritidsordning, bør det 

også her som et minimum skaffes baseareal/garderober til ytterligere 8 elever per trinn, 

to grupperom og teamrom for fire lærere til. 

Dette innebærer samlet ca. 230 m
2 

brutto areal (og á kr 28.000): ca. 6,3 mill kr. 

 

(Merknaden til pkt. 1.2 om utfordringer - når det gjelder funksjonell planløsning for 

fleksibel organisering og varierte arbeidsformer - knyttet til utvidelse for så vidt 

moderat økning i elevtallet, vil være relevant også for 1.-4. årstrinn.) 

 

Med unntak av tiltak 1.3 vil ingen av de eksemplifiserende utbyggingsvalgene i seg selv 

ha kapasitet til elevtall ut over de vi kan forvente ved ferdigstilling av byggefelt som nå 

er regulert, jf. kap. 5.  

 

I den utstrekning det skulle være behov for å prioritere - hvilket det trolig er – er det 

rådmannens vurdering at det minimum bør søkes å realisere tiltak 1.1 overfor – oppføring 

av annet byggetrinn som prosjektert i 2006 – også for å avlaste ungdomstrinnet. 

Sekundært vil det være sterkt ønskelig at både dette prosjekterte annet byggetrinn for 5.-

7. årstrinn og nåværende bygg for 1.-4. årstrinn får kapasitetsøkning til å ta inntil 

gjennomsnittlig 40 elever per trinn – tiltakene 1.2 og 1.5 ovenfor. Med forventet noe 

lengre tidshorisont for utbygging av feltene Gylder og Nordby, bør dette gi noenlunde 

sikker kapasitet for forventet boligbygging på regulerte felt i planperioden, og kanskje gi 

rom for regulering av Folkestad III med en forsiktig oppstart av bygging uten akutte 

kapasitetsutfordringer ved skolen. 
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Dersom en ved realisering av disse tiltakene ev. også beholder den nåværende 

frittliggende paviljongen, vil denne representere betydelig reservekapasitet for senere, 

ytterligere økning av elevtallet. Denne enheten omfatter som nevnt m.a. tre tradisjonell 

baseareal á ca. 60 m
2
 og to grupperom, jf. kap 3.1. 

  

Basert på estimatene angitt ovenfor, blir samlet kostnad for disse tre tiltakene (1.1, 1.2 og 

1.5) drøyt 42 mill. kr. 

 

2. Etablering av tilbygg for spesialrom og skolefritidsordning ved Våk skole 

 

2.1 Tilbygg for spesialrom for Mat og helse og ny, egen SFO avdeling 

Om vi også her bruker 3,5 m
2 
SFO areal per elev, at ca. 75% av 4 årskull á iallfall 35 

elever vil bruke tilbudet (hvilket tilsvarer nivået i dag, jf. kap. 6.3.4), vil dette alene 

utløse drøyt 300 m
2
 netto areal til skolefritidsordning. Spesialrommet bør ha drøyt 100 

m
2 

netto areal. Med noe lavere omregningsfaktor fra netto- til brutto areal for SFO 

også her, innebærer dett samlet ca. 477 m
2 

brutto areal (og á kr 28.000): ca. 17,4 mill 

kr.  

 

2.2 Tilbygget supplert med baseareal for 1. årstrinn 

Om en også lokaliserer 1. årstrinn her, bør arealet økes med baseareal til 35 elever. 

Begrenset daglig driftsperiode for skolefritidsordningen, innebærer at elevgarderober 

og grupperom bør være ivaretatt i arealet for tiltak 2.1. 

 Dette innebærer samlet ca. 160 m
2 

brutto areal (og á kr 28.000): ca. 4,5 mill kr. 

 

2.3 Tilbygget supplert også med baseareal/grupperom nå i frittliggende paviljonger 

Dette bør iallfall tilsi framskaffing av baseareal for tre årstrinn (á 35 elever) og 3 

grupperom. Elevgardrober bør også her kunne ivaretas i arealet for tiltak 2.1. Datarom 

funksjonen ivaretatt i nåværende frittliggende paviljonger bør kunne legges til frigjorte 

nåværende lokaler for skolefritidsordning og 1. årstrinn. 

Dette innebærer ytterligere snaut 470 m
2 

brutto areal (og á kr 28.000): ca. 13,1 mill kr. 

 

Ved Våk vil de skisserte utbyggingsalternativene i noe omfang gi kapasitet til økt elevtall 

også ut over de vi kan forvente ved ferdigstilling av byggefelt som nå er regulert, jf. kap. 

5.  

 

Realisering av tiltak 2.1 vil primært frigjøre nåværende spesialrom for Mat og helse til 

andre formål – primært baseareal for én klasse; frigjort nåværende SFO areal vil (bare) 

innebære at arealet for 1. årstrinn blir vesentlig bedre tilpasset behovet dette klassetrinnet 

har. Skolen vil med dette alternativet har baseareal for 10 klasser – men bare 

arealstandard i tråd med normen for ett trinn. 

 

Realisering også av tiltak 2.2 vil innbære frigjøring av ytterligere baseareal og 

grupperom. Skolen vil med dette alternativet har baseareal for 11 klasser – og 

arealstandard i tråd med normen for to klasser/basisgrupper. 

 

Dersom en ved realisering av tiltak 2.3 ev. også beholder de nåværende frittliggende 

paviljongene, vil disse ev. representere betydelig reservekapasitet for senere, ytterligere 

økning av elevtallet. Ved denne løsningen vil det står baseareal til disposisjon for 14 

klasser/basisgrupper. 
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I den utstrekning det skulle være behov for å prioritere - hvilket det stadig trolig er – er 

det rådmannens vurdering at det minimum bør søkes å realisere tiltak 2.1 overfor – 

oppføring av tilbygg for skolefritidsordning og spesialrom for Mat og helse. Det ville 

også være sterkt ønskelig om en samtidig kunne realisere tiltak 2.2 – baseareal til 1. 

årstrinn – merkostnaden ville bli relativt beskjeden, arealtypene vil utgjøre en meget 

funksjonell helhet og skolen vil ha baseareal til 2-paralleller per årstrinn for et flertall av 

trinnene.  

 

Basert på estimatene angitt ovenfor, blir samlet kostnad for disse to tiltakene (2.1, 2.2) ca. 

22 mill. kr. 

 

3. Tilrettelegging/rehabilitering for eget ungdomstrinn 

Art, omfang og kostnad ved rehabilitering/ombygging vil måtte bli gjenstand for mer 

konkret vurdering enn det framstår som hensiktsmessig å foreta i denne sammenheng. 

Kostnadene vil variere betydelig avhengig også av hvilke bygningstekniske inngrep som 

gjøres. 

 

Legger vi til grunn en gjennomsnittspris for rehabilitering/ombygging på ca. 45% av 

prisen for nybygg og ombygging av 40% av arealet i nåværende bygningskropp (ekskl. 

Vålerhallen) gir det en samlet kostnad på ca. 12,5 mill. 

 

Trolig er frihetsgraden m.h.t. hva en velger å foreta av utbedringer og når en gjør det også 

større her enn for barnetrinnene. Nåværende bygningsmasse bør ha rimelig godt tilpasset 

areal for et eget ungdomstrinn med 10 –11 basisgrupper/klasser. Tilrettelegging kan trolig 

i noen grad tas gradvis over tid. 

 

4. Ny kroppsøvingsavdeling m.m. ved Svinndal skole 

 

4.1 Tilbygg til skolefritidsordning og lager 

Om vi også her bruker 3,5 m
2 
SFO areal per elev, at ca. 85% av 4 årskull vil bruke 

tilbudet (hvilket tilsvarer nivået i dag, jf. kap. 6.3.4), vil det være behov for snaut 170 

m
2
 netto areal til skolefritidsordning. Nåværende SFO areal bør imidlertid kunne inngå 

i dette; det bør fortsatt gjenstå rimelig omfang av baseareal til 1. klassetrinn med den 

størrelse vi kan se på årskullene i planperioden. I tillegg bør behovet for lager for 

eksterne aktører i lokalmiljøet og elevgarderober for deler av elevene (resten bør 

kunne sambrukes med 1. årstrinn). Med noe lavere omregningsfaktor fra netto- til 

brutto areal også her og innebærer dette samlet ca. 200 m
2 

brutto areal (og á kr 

28.000): ca. 5,6 mill kr.  

 

4.2 Nytt bygg for kroppsøving 

Netto areal bør være 240 m
2
 for fulldelt skole for barnetrinnet. Romfunksjon/-

planløsing tilsier at trafikkarealets andel av bygningen her bør kunne bli noe lavere 

enn for andre undervisningslokaler; tilsvarende gjelder ventelig m
2- 

prisen. Legger vi 

til grunn 300 m
2 

 brutto areal (á kr 25.000), gir det en kostnad på ca. 7,5 mill kr. 

 

Gjenbruk med rehabilitering av nåværende kroppsøvingsavdeling (oppført 1966) og 

nytt påbygg til denne vil rimeligvis gi et annet kostnadsbilde. Rehabiliterings-

kostnadene vil ventelig bli betydelige, men må kalkuleres mer kvalifisert enn denne 

planen gir anledning til. Tilsvarende gjelder utfordringer knyttet til sammenbygging av 

gammel og ny enhet. 
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Som referert under kap. 7.2 ovenfor, er det rådmannens vurdering at tiltak 4.1, tilbygg for 

skolefritidsordning og lager bør prioriteres blant de refererte tiltakene ved Svinndal skole.  

 

Sammenfattende er det etter dette rådmannens vurdering at følgende tiltak i prioritert/-

sekvensiell rekkefølge søkes realisert i første halvdel av planperioden: 

 Kirkebygden skole: Tiltakene 1.1, 1.2 og 1.5 - realisering av annet byggetrinn (for 

årstrinnene 5-7) og økning av kapasiteten til ca. 40 elever per årstrinn for hele 

barnetrinnet med samlet areal på drøyt 1.500 m
2  

- estimert kostnad drøyt 42 mill kr. 

 Våk skole: Tiltakene 2.1 og 2.2 - tilbygg med spesialrom for Mat og helse, 

skolefritidsordning og baseareal for 1. årstrinn med samlet areal på drøyt 550 m
2  

- 

estimert kostnad ca. 22 mill kr. 

 

I den utstrekning det skulle være behov for ytterligere prioritering, er tilrådingen som 

følger: 

 Kirkebygden skole: Tiltakene 1.1 og 1.2 - realisering av annet byggetrinn (for 

årstrinnene 5-7) og økning av kapasiteten til ca. 40 elever per årstrinn for dette trinnet 

med samlet areal på snaut 1.300 m
2  

- estimert kostnad drøyt 36 mill kr. 

 Våk skole: Tiltak 2.1 - tilbygg med spesialrom for Mat og helse og skolefritidsordning 

med samlet areal på snaut 480 m
2  

- estimert kostnad drøyt 17 mill kr. 

 

Videre prioritering/utbyggingsrekkefølge bør vurderes midtveis i planperioden etter oppdatert 

vurdering av relevante parametere. 

 

7.3.2 Finansiering av investeringskostnader 

Begrenset omfang av kommunale fond og behovet for å bevare disse for generelt å ha 

finansielt handlingsrom, innebærer i praksis at investeringer av dette omfang vil måtte 

lånefinansieres. Nedbetalingsperiode vil tradisjonelt være 20 – 40 år. Ved de siste, større  

låneopptak er det i all hovedsak nyttet 40 år – noe som, iallfall kortsiktig, reduserer de 

finansielle kostnadene ved låneopptak. Regnskapsforskriftenes regler om minste årlige 

avdragsgrense innebærer imidlertid at det nå må påregnes kortere avdragstid enn 40 år.  

 

I alle fall vil det være tale om så lang løpetid at rentenivået, også med bindingsperioder, vil 

kunne variere betydelig i perioden. Nivået er som kjent historisk sett nå svært lavt. Det skal 

med rimelig sikkerhet opp i perioden, men det er ikke mulig nå kvalifisert å vurdere når og 

hvor mye. Rådmannen legger ved budsjettering høsten 2012 til grunn et rentenivå på 4%. 

 

I budsjettproposisjonen for 2009 ble det introdusert en ”ny rentekompensasjonsordning for 

skole- og svømmeanlegg”. Det er senere fastsatt egen forskrift (hjemlet i lov om Husbanken) 

m.m. for ordningen. Denne innebærer at kommuner og fylkeskommuner gis 

rentekompensasjon for en samlet investeringsramme på 15 mrd. kr til skole- og 

svømmeanlegg innenfor en periode på 8 år fra og med 2009. Kompensasjon gis både til 

oppføring av helt nye skoler, oppføring av nytt bygg i eksisterende skoleanlegg og generell 

rehabilitering av eksisterende anlegg. Fordelingen av kostnadsrammen mellom kommunene 

følger fordelingsnøkkelen for grunnskolen i inntektssystemet. For Våler kommune er rammen 

for rentekompensasjon drøyt 12,2 mill. kr. Bygge og anleggs kostnader ut over dette nivået 

blir således ikke kompensert. Ved utmåling av kompensasjonen blir det lagt til grunn 20 års 

løpetid med 5 års innledende avdragsfrihet og flytende rente på tilsvarende lån i Husbanken. 

Det er ikke noe krav om låneopptak i Husbanken – eller for så vidt noe låneopptak overhodet. 



 53 

 

Legger vi til grunn 4% rente, serielån med 30 års løpetid og rentekompensasjon for 12,2 mill 

kr, vil eksemplifiserende   – og meget sjablonmessig – et lån på 30 mill. kr til skolebygg gi en 

årlig kostnad finanskostnad på ca. 1,7 mill. kr første år. Økes lånerammen, øker kostnaden 

forholdsmessig som følge av taket på rentekompensasjonen. Bruk av serielån innebærer at 

kostnaden både nominelt og reelt synke vil synke over tid – gitt stabil rente. 

 

7.3.3 Driftskostnader 

De direkte kostnadene til bygningsdriften vil være knyttet primært til kommunale avgifter, 

forsikringer, energi, vedlikehold, driftsteknikk- og renholdstjeneste. Kostnadene (per m
2
) til 

drift av kommunens skolebygg har over år ligget betydelig høyere enn gjennomsnittet både 

for landet og for kommunegruppen. Det ser ingen grunn til at dette skal gjelde for nye bygg, i 

tillegg bør vedlikeholds- og energikostnaden være relativt lav for nye hus, og endelig vil 

neppe utgiftene til driftsteknikktjeneste øke forholdsmessig. Rådmannen antar med dette 

utgangspunkt at årlig kostnad til bygningsdriften vil være ca. kr 800 per m
2
. 

 

Med slik enhetskostnad vil de høyst prioriterte tiltakene under kap. 7.3.1 gi følgende årlige 

kostnader til bygningsdrift: 

 Kirkebygden skole: Tiltakene 1.1, 1.2 og 1.5 - realisering av annet byggetrinn (for 

årstrinnene 5-7) og økning av kapasiteten til ca. 40 elever per årstrinn for hele 

barnetrinnet med samlet areal på drøyt 1.500 m
2  

- drøyt 1,2 mill kr. 

 Våk skole: Tiltakene 2.1 og 2.2 - tilbygg med spesialrom for Mat og helse, 

skolefritidsordning og baseareal for 1. årstrinn med samlet areal på drøyt 550 m
2  

- 

snaut 0,5 mill kr. 

 Svinndal skole: Tiltak. 4.1 - tilbygg for skolefritidsordning og lager med samlet areal 

på ca. 200 m
2  

- drøyt 0,15 mill kr. 

 

I tillegg vil det påløpe økte kostnader til undervisningsdriften. Disse er imidlertid ikke i noe 

omfang knyttet til økt areal til nye, faste skolebygg som tilrådd ovenfor, men er knyttet til 

forventet økningen i antall elever/klasser. Disse vil således påløpe i all hovedsak uavhengig 

av om elevtallsøkningen kan møtes med utbygging av skoleanleggene som skissert ovenfor – 

eller om en fortatt i noen grad fortløpende finner å måtte møte den med anskaffelse av 

frittliggende, prefabrikkerte paviljonger eller andre akutte tiltak.   

 

Mer indirekte blir imidlertid disse kostnaden av interesse for å vurdere handlingsrommet for 

investering i skolebygg.  

 

Den uten sammenlikning største kostnaden knyttet til den pedagogiske driften er lønn til 

undervisningspersonell – det er illustrerende at lønnskostnaden utgjør ca. 95% av skolenes 

driftsbudsjetter. Lærertettheten innebærer at det er omlang 12 elever per lærer – som gir en 

gjennomsnittlig lærerlønnskostnad per elev på ca. kr 50.000. Disse kostnadene påløper 

imidlertid ikke lineært med økt elevtall - dels vil omfanget av klasser/basisgrupper påvirke 

kostnaden betydelig, dels vil andre forhold som omfang av spesialundervisning, 

fremmedspråklige elever m.m. påvirke det konkrete omfanget av stillinger.  

 

I tillegg påløper det, etter måten, marginale kostnader til læremidler og materiell, 

ekskursjoner, lisenser m.v. på få tusen per elev per år, kostnader på snaut kr 5.000 per elev (av 

hele årskullet) i skolefritidsordning, og snaut kr 4.000 per elev til skoleskyss per år. Ved at 
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økningen i elevtallet i all hovedsak vil være knyttet til boligfelt nær skolene, er det grunn til å 

tro at økt antall elever bare vil gi beskjeden økning i kostnaden til skoleskyss.  

 

Kostnadsutviklingen knyttet til undervisningen bør på denne bakgrunn vurderes fortløpende 

ved behandling av økonomiplanen. Og rådmannen finner ikke nå grunnlag for å gi kvalifisert 

estimat for disse kostnadene. 

 

Som en illustrasjon viser vi likevel til at netto økning på barnetrinnet ved Våk og 

Kirkebygden skoler med ca. 130 elever i planperioden, jf. oppsummeringen i kap. 5, med 

gjennomsnittskostnadene referert ovenfor gi økt kostnad på ca. 7,7 mill. kr til 

undervisningsformål. 

 

7.4 Oppsummerende vurdering kap. 7 

 

Som grunnleggende premisser for tilråding om (prioritert rekkefølge for) skoleutbygging 

legges det til grunn at:  

 Skolelokalene i utgangspunktet gjennomgående er preget av arealmangler og til dels 

kvalitative mangler med det elevantall en allerede har – en problematikk som er allerede 

er vel kjent/dokumentert. 

 Tidligere skisserte hovedgrep med kapasitetsutvidelse av barnetrinnene ved Våk og 

Kirkebygden skoler ved helhetlige, faste skolebygg er bare delvis realisert: Tiltakene 

framstår fortsatt som relevante. Dette gjelder konkret også realisering av annet byggetrinn 

(for 5.-7. årstrinn) for eget barnetrinn ved Kirkebygden skole. 

 Nåværende skolestruktur og opptaksområder bør videreføres. Tilsvarende gjelder i 

hovedsak tidligere vedtatte arealnormer. 

 Elevtallet vil med rimelig sikkerhet øke i planperioden basert på vedtatte 

reguleringsplaner. Den prosentuelle veksten synes å bli størst for barnetrinnet ved 

Kirkebygden skole; begge skoler synes imidlertid gjennomsnittlig å få om lag 35 elever 

per årstrinn. Det vil således klart være behov for tiltak både ved Kirkebygden skole og 

Våk skole. Boligpotensialet på ennå ikke regulerte felt framstår som størst ved 

Kirkebygden skole. Ev. etableringa av ordinært mottak ved Nordbybråten vil ytterligere 

forsterke presset på Kirkebygden skole.  

 Forventet elevtallsøkning har neppe implikasjoner når det gjelder kapasiteten på 

skolelokalene ved Svinndal skole og ungdomstrinnet ved Kirkebygden skole – gitt at det 

eldre skoleanlegget fullt ut frigjøres til ungdomstrinn. 

 Det bør vurderes å styre rekkefølge for regulering av nye felt med sikte på parallell 

utbygging av boliger og skolekapasitet i ett område av kommunen om gangen. 

  

Det foretas vurdering av arealbehov/-omfang, refereres egen ordning med rentekompensasjon 

for skolebygg og gis grove kostnadsestimater for et antall ulike utbyggingstiltak ved skolene. 

 

Konkret tilrås det at en i første halvdel av planperioden og i prioritert rekkefølge søker 

å realisere: 

 Ved Kirkebygden skole: Annet byggetrinn (for årstrinnene 5-7) og en økning av 

kapasiteten til gjennomsnittlig ca. 40 elever per årstrinn for hele barnetrinnet. Det 

pekes på utfordringer knyttet til ikke fullt ut å dimensjonere for to parallelle 

klasser/basisgrupper (tilsvarende drøyt 55 elever) per årstrinn. 

 Ved  Våk skole: Tilbygg med ett spesialrom, eget areal for skolefritidsordningen og 

baseareal for 1. årstrinn. 

Samlet anslås investeringskostnaden til ca. 64 mill. kr.  



 55 

  

Sekundært tilrås redusert utbygging, stadig i prioritert rekkefølge, som følger: 

 Ved Kirkebygden skole: Annet byggetrinn (for årstrinnene 5-7) med en økning av 

kapasiteten til gjennomsnittlig ca. 40 elever per årstrinn. 

 Ved Våk skole: Tilbygg med ett spesialrom og eget areal for skolefritidsordningen. 

Samlet anslås investeringskostnaden til ca. 53 mill. kr.  


