Ås kommune

Rustad skole - leie av ekstra lokaler 2014/2015
Saksbehandler:
Ellen Benestad
Behandlingsrekkefølge
Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Saksnr.: 14/01690-1
Møtedato
07.05.2014

Rådmannens innstilling:
1. For skoleåret 2014/15 leier Ås kommune klasserom, garderobe og toaletter til en
klasse ved Rustad skole i Arbeidskirken for maksimalt kr 10.000 per måned.
2. Dersom Rustad skole ikke har elevkapasitet på 2. –7. trinn skoleåret 2014/15,
henvises elevene til nærmeste skole med kapasitet.
Ås, 10.4.2014

Trine Christensen
Rådmann

Ellen Benestad
Oppvekst- og kultursjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret
Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalget oppvekst og kultur
Administrasjonsutvalg
Formannskap
Kommunestyret
Vedlegg: Ingen
Vedtak i saken sendes til:
Ellen Benestad, Oppvekst- og kultursjef
Roy Sypriansen, Eiendomssjef
Arnt Øybekk, Teknisk sjef
Gro Lundgård, rektor Rustad skole
Kristin J. Evang, rektor Kroer skole
Laila Bakken, rektor Åsgård skole
Torbjørg R. Jørgensen, rektor Brønnerud skole
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Fakta i saken:
Rustad skole er en 2-parallell barneskole med 15 klasser i dag. Klasserommene på
Rustad skole har areal beregnet på opptil 28 elever. Flere av klassetrinnene har nå
opp mot eller flere enn 56 elever som er maksimalgrensen per trinn.
Hittil er 65 elever født i 2008 meldt inn til 1. trinn på skolen. Før sommeren i 201 3 var
det ved opptelling i Rustad skolekrets 51 barn født i 2008. Det er en økning på 12
barn født i 2008 på under ett år. Det er fremdeles noen måneder til skoleåret
2014/15 starter opp. Erfaringen viser at det vil komme noen flere elever før
skolestart.
65 elever på 1. trinn utgjør 3 klasser. Det har ikke Rustad skole plass til. I tillegg
begynner det å bli fullt på flere av skolens trinn. Det er også mangel på
lærerarbeidsplasser og møterom. Skolen må sannsynligvis ta i bruk et av de siste
møterommene de har til arbeidsplasser for lærerne.
Det er en sterk vekst i befolkningen i årene framover både i Rustad og Åsgård
skolekrets. Det vil si at det vil være vanskelig for skolene «å hjelpe hverandre» ved å
flytte grensene mellom skolene.
Befolkningsprognoser
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Vurdering:
Rustad skole er nå tilnærmet full på mange av trinnene. Det er ikke en skole som
tilfredsstiller Kunnskapsløftet når det gjelder grupperom, klasserom, spesialrom,
arbeidsrom for lærere og møterom..
For at det skal være plass til alle nye 1.klassinger neste skoleår, må det leies inn
skolelokaler. Det er tatt kontakt med Arbeidskirken, og de er villige til å leie ut et
klasserom på 60m2, toaletter og stor garderobe for kr 10.000 per måned i 10
måneder. Dette er en løsning som rektor er tilfreds med som en midlertidig løsning,
og som foreldrene sannsynligvis vil finne akseptabel. Elevene som begynner i
1.klasse, vil få gå på skole i nærmiljøet.
Det er kort vei mellom skolen og Arbeidskirken noe som gjør det lett å bruke disse
lokalene.
For 2. –7. trinn må det vurderes om nye elever skal henvises til Åsgård eller Kroer
skole avhengig av hvor elevene bor og hvorledes kapasiteten på de enkelte trinn på
naboskolene til enhver tid er.
Skoleåret 2014/15 må brukes til å finne midlertidige klasseromsløsninger inntil skolen
er bygget ut.
14/01690-1

Side 2 av 3

Økonomiske konsekvenser:
Leie av rom i Arbeidskirken vil komme på kr 10.000 per måned i 10 måneder, altså kr
100.000. I tillegg kommer renhold.
Det må også kjøpes inn inventar som dekker ca. 25 elever. Løst regnet vil pulter,
stoler, digital tavle, skap, elevhyller, vanlige tavler og kart beløpe seg til ca. 75.000.
I tillegg kommer midler til dataløsninger og flere arbeidsstasjoner grunnet økt elevtall,
som vi foreløpig ikke har oversikt over.
Alternativer:
Skolen kan la være å ta inn mer enn 56 elever på 1. trinn. Åsgård skole har ikke
plass til disse elevene, mens Kroer skole kan ta 5-6 flere elever på 1. trinn (de har
små klasserom). En slik løsning vil medføre økte skyssutgifter.
Et annet alternativ er å leie inn brakker. Dette vil komme på ca kr 15.000 + mva per
måned. Disse vil vi måtte leie i 12 måneder per år. Ellers vil det bli tilsvarende
utgifter til inventar og data.
Fordelen med brakkene er at de kan bygges i høyden. Dette er derfor et alternativ
som må vurderes hvis man trenger flere klasserom. Før brakkene plasseres bør det
være tatt en avgjørelse på hvor på tomten brakkene kan stå for ikke å komme i veien
for en utbygging.
Konklusjon med begrunnelse:
Å leie rom i Arbeidskirken vil være et godt alternativ skoleåret 2014/15. Det er kort
vei til skolen og plass til inntil 28 elever i klasserommet i Arbeidskirken. Det er et
dyrere alternativ enn å flytte noen av elevene som skal begynne på 1. trinn over til
Kroer skole, men for de aller fleste foreldre og elever en mer akseptabel løsning.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
15.8.2014
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