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SAKSUTREDNING:
Sammendrag:
Fra høsten 2016 er det ikke lenger kapasitet til å ha alle elevene på Solberg skole. I
tillegg til trange inneforhold vil det også være betydelige reduserte uteareal. Det er
derfor ønskelig at det er færre elever på Solberg skole i utbyggingsperioden ved at 6.
og 7. trinn flytter over til Nordbytun ungdomsskole. De opprettholdes som elever ved
Solberg skole og låner lokaler fra Nordbytun. Lærerne er ansatt på Solberg skole.
Dette er et ønske fra foreldre, elever, lærere og ledelsen ved Solberg skole.
Flyttes elevene ved Solberg skole til Nordby skole vil de oppleve nesten den samme
trangboddheten der. Nordby skole har kapasitet til ca 360 elever. Ved å ta imot 7.
trinn fra Solberg skole vil Nordby skole få ca 340 elever. Flyttes både 6. og 7. trinn
vil Nordby skole få 370 elever - altså over deres kapasitet.
Det er imidlertid en del forutsetninger for å få til en god overflytting:
 Kantinen til ungdomsskolen med kjøkken og rom til idrettslaget må flytte
ned en etasje
 Klasserommene legges der ungdomskolens kantine er i dag.
Nødvendige ombygginger må gjøres.
 Det må settes opp skolebuss fra Solberg skole til Nordbytun
ungdomsskole
Fakta i saken:
I forbindelse med budsjettbehandlingen 2016, sak 23/15, ble midlene til oppsett av
modulbygg på Solberg skole for byggeperioden, fjernet. Det ble vedtatt at en del av
elevene skulle flytte til Nordby skole i perioden.
Solberg skole vil fra høsten 2016 ha vel 190 elever. Skolen har realistisk kapasitet til
ca 180 elever. Året etter viser prognosene at Solberg skole vil ha over 210 elever.
Fra høsten 2016 er det derfor ikke lenger kapasitet til å ha alle elevene på Solberg
skole. I tillegg til trange inneforhold vil det også være betydelige reduserte uteareal.
Det er derfor ønskelig at det er færre elever på Solberg skole i utbyggingsperioden.
Sammen med Solberg skoles ledelse er det vurdert at de 2 øverste trinnene,
nåværende 5. og 6. trinn, bør få undervisningen et annet sted enn på Solberg skole
fra skoleåret 2016/17. Nordbytun ungdomsskole har kapasitet til å ta imot 2 trinn fra
Solberg skole. Nordby skole kan ta imot 2 klasser fra Solbergskole, men da blir det
trangt. Nordby skole vil da komme over sin realistiske maksimale kapasitet.
Alternativ 1:
6. og 7. trinn flytter over til Nordby skole. De kan opprettholdes som egne klasser
eller gå inn i de eksisterende klassene på Nordby skole. De lærerne som følger dem
fra Solberg skole, blir midlertidig ansatt på Nordby skole.
Alternativ 2:
6. og 7. trinn flytter over til Nordbytun ungdomsskole. De opprettholdes som elever
ved Solberg skole og låner lokaler fra Nordbytun. Lærerne er ansatt på Solberg
skole.
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I løpet av januar har det vært 2 befaringer på Nordby skole og Nordbytun
ungdomsskole for å vurdere plass og alternativer.
8.1. var det befaring med rektorene på Solberg, Nordby og Nordbytun
ungdomsskole, inspektøren og tillitsvalgt på Solberg skole samt oppvekst og
kultursjefen. Det ble sett på lokaler både på Nordbytun ungdomsskole og på Nordby
skole.
21.1 var det befaring med foreldre til 5. og 6. trinn på Solberg skole og FAU på
Solberg skole samt rektorene på Solberg, Nordby og Nordbytun ungdomsskole,
inspektøren på Solberg skole og oppvekst og kultursjefen.
Alle elevene på 5. og 6. trinn og foreldre på aktuelle trinn, nåværende 4., 5. og 6.
trinn er i tillegg forespurt om hva de ønsker.
Vurdering:
Nordbytun ungdomsskole
Nordbytun ungdomsskole har store lokaler der hvor kantinen i dag er. De vil lett
kunne omgjøres til 3 - 4 klasserom, men forutsetter mindre ombygginger. De har
også tilsvarende store lokaler i etasjen under. Der er det imidlertid noe lavere under
taket slik at disse lokalene egner seg bedre til kantine enn til undervisningsrom.
Hvis Solbergelevene flytter til Nordbytun ungdomsskole, må det gjøres mindre
investeringer og det må kjøpes inn utstyr til 2 klasser (dette kan brukes i ny skole).
Nordbytun ungdomsskole har et økende elevtall fra slutten av dette tiåret. Skolen vil
således være for liten fra begynnelsen av 2020-tallet. Ved å gjøre om dette arealet til
3 klasserom vil Nordbytun ungdomsskole kunne ta 90 til 110 elever til når behovet
melder seg fra begynnelsen av 20-tallet.
Fordel:
Elevene får svært god plass. De vil være avskjermet fra resten av ungdomsskolen.
Det er nok av spesialrom som de kan bruke. De kan få fortsette med sine klasser og
lærere, og klassene behøver ikke å deles før de skal blandes med Nordby og
Sjøskogen skoler når de begynner på ungdomsskolen.
Elevene bil fortsatt være en del av Solberg skole og vil være med på alle aktuelle
aktiviteter og arrangementer på Solberg skole.
Ulempe:
Elevene har lokaler på en ungdomsskole, og miljøet blir således mindre enn de nå er
vant til. Dette kan imidlertid kompenseres ved at Solbergelevene har friminutt
sammen med elevene ved Nordby skole. Det er lett tilgang til skolegården fra der de
skal ha klasserom. Det kan også igangsettes samarbeidsprosjekter sammen med
tilsvarende trinn på Nordby skole.

Nordby skole
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På Nordby skole blir det trangt. Begge klassene på Nordby og klassen fra Solberg vil
bli blandet, og det vil bli opprettet 3 nye klasser for det året/de årene elevene går på
Nordby. Dette bør gjøres for at det ikke skal bli 2 forskjellige kulturer i en skole. Det
må også her gjøres mindre ombygginger, men sannsynligvis mindre enn på
Nordbytun, og det må kjøpes inn utstyr til elevene på samme måte som på
Nordbytun.
Fordel:
Elevene fra Solberg skole får være sammen med like gamle elever som de får en
mulighet til å bli kjent med før de begynner på ungdomsskolen. De blir en del av
elevmiljøet på Nordby skole om er tilrettelagt for denne aldersgruppen.
Ulempe
Solbergelevenes klassemiljø vil brytes opp ved at de blir en del av Nordby skole. De
vil også miste noen av sine lærere. Også Nordby elevene vil måtte skifte klasser.
Elevene og foreldrene må forholde seg til nye lærere og nytt miljø. En blanding av
klasser er ikke diskutert med Nordby skoles foreldre.
Elevene skal nå kompetansemålene etter 2., 4. og 7. trinn. Det vil si at på hvilket
tidspunkt temaene i fagene gjennomgås kan være forskjellige fra en skole til en
annen. Å tilpasse dette mellom Solberg og Nordby skole for 2 år kan være en
utfordring. Det kan føre til at elever fra en av skolene ikke får undervisning i enkelte
temaer fordi det er undervist i på et tidligere klassetrinn.
Foreldrenes, elevenes og lærernes konklusjon
FAU og foreldrene til 5. og 6. trinn ble invitert til å se begge skolene. Deres
konklusjon er at de ønsker Nordbytun ungdomsskole. Se vedlegg fra Solberg skoles
FAU. De opplever at det var god plass på Nordbytun, at ting er lagt godt til rette og
at elevene kan være i et skjermet miljø. Foreldrene ønsker også at elevene fortsatt
skal være en del av Solberg skole.
De aktuelle elevene ble spurt om hva de ønsket. 2/3 av elevene ønsker å være på
Nordbytun ungdomsskole i motsetning til å være på Nordby skole. Lærerne er av
samme oppfatning.

Bygningsmessige forhold:
Nordbytun ungdomsskole
I 2014 ble det gjort en vurdering av de gamle biblioteklokalene med tanke på å
omgjøre disse til klasserom. Tilpasninger av lysforhold og endringer av kanaler, vifter
og isolering samt lydfeller ble estimert til kr 184.000 eks mva.
Det er imidlertid lavt under taket i disse lokalene, og det er derfor ønskelig at
kantinen flyttes til det gamle biblioteket og at nåværende kantine omgjøres til
klasserom. Dette fører med seg at kjøkkenet må flyttes til etasjen under ved
kantinen, og idrettslaget må flytte sitt lager og kontor til etasjen under.
Nordby Il ved leder har tidligere foreslått at denne løsningen for eiendomsavdelingen.
I tillegg er det ønskelig å få opp noen vegger slik at man kan lage grupperom. .Alt bør
settes i stand slik at Nordbytun ungdomsskole kan overta disse klasserommene når
Solberg skole flytter ut.
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Nordby skole
På Nordby skole må det gjøres noen ombygginger av klasserom/grupperom for at 7.
trinn fra Solberg skole skal få plass.
Inventar
Det må kjøpes inn pulter og stoler, hyller etc. til rommene de skal være i. Dette er
utstyr som de kan ta med seg tilbake til nye Solberg skole.
Alternativer
Det settes opp 2 modulklasserom ved Solberg skole. Det blir en dyrere løsning og
modulene vil også ta store deler av dagens parkeringsplass. Det vil bli trangt når
byggeplassen er rigget.
Konklusjon med begrunnelse:
Plassproblemene på Solberg Skole er prekære. Og de påvirker alle på skolen. Å
flytte en klasse til Nordby barneskole vil ikke løse alle problemene, og det blir fortsatt
trangt for alle. Rådmannen anser løsningen på Nordbytun ungdomsskole som den
beste i utbyggingsperioden. Den vil gi elevene fra Solberg skole god plass, og de
elevene som er igjen på Solberg skole vil få det litt mindre trangt.
Det forutsetter imidlertid:
 Nødvendige ombygginger for å lage gode klasse- og grupperom med god
luftkvalitet og gode lysforhold.
 Kantinen (inkl. kjøkken og rom til idrettslaget) for ungdomsskoleelevene må
flyttes og settes i stand slik at ikke ungdomsskolen blir skadelidende.
 Det settes opp buss til og fra Solberg skole hver dag i perioden fra ca. 15.9 til
ca. 10.3 - som et minimum. (I denne perioden står solen opp etter kl. 7:00 og
går ned før kl. 17:30) Oppmøte på Solberg skole for elevene vil fortsatt gi
følelsen av nærskoletilhørighet og man unngår større trafikk til Nordby fra
foreldre.
 Jevnlige statusmøter med foreldrene til de barna fra Solberg skole som skal
gå på Nordbytun. Dette bør gjøres for å forebygge evt. problemer som kan
dukke opp.
 Foreldrene får bekreftelse på at kommunen vil legge til rette for å få løst
oppståtte problemer raskt slik at elevene i minst mulig grad blir skadelidende
av denne flyttingen.
 Elevene flytter tilbake til Solberg skole nå den står klar.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
1.8.2016
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