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Saker til behandling  

UR-10/18 
Åsgård skole. Konsept 
 
Saksbehandler:  Leif Klemetrud Saksnr.:  16/00157-2 
Saksgang  Møtedato 
1 Ungdomsrådet 10/18 29.05.2018 
2 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 10/18 29.05.2018 
3 Plan- og byggekomiteen 9/18 30.05.2018 
4 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 13/18 30.05.2018 
5 Hovedutvalg for teknikk og miljø 35/18 31.05.2018 
6 Formannskapet 49/18 06.06.2018 
7 Kommunestyret   
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Åsgård skole planlegges videre fram til forprosjekt basert på følgende 

forutsetninger:  
 - Rødskolen videreføres med dagens virksomhet 

- Det gjennomføres kun nødvendige vedlikeholdstiltak på Paviljong 4 og 5 
 - Det nye skolebygget etableres med 3-6 etasjer med en full flerbrukshall 
2. Prosjektet videreføres innenfor vedtatte kostnadsramme på 312 mill. kroner.  
3. Videre bruk av D6, ev. flytting eller riving, utredes som en egen sak. 
4. Ny Åsgård skole ferdigstilles til skolestart 2021. 
 
 
Ås, 16.05.2018 
 
 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Teknisk sjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
Plan- og byggekomiteen 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Tidligere politisk behandling: 
PBK-Sak 3/16 Åsgård skole - mulighetsstudie på Søråsjordet 
PBK-Sak 20/16 Mulighetsstudie 
HOK-Sak 6/17 Mulighetsstudie 
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HTM - Sak 1/17 Mulighetsstudie
HTM - Sak 82/17 R - 317 Detaljreguleringsplan for Åsgård skole - framdrift
F - Sak 80/17 R - 317 Detaljreguleringsplan for Åsgård skole - framdrift
K - Sak 62/17 R - 317 Detaljreguleringsplan for Åsgård skole - framdrift
HTM - Sak 14/18 R - 31 7 Detaljreguleringsplan for Åsgård skole

S aksutredning:

Sammendrag:
Kommunestyret vedtok den 22.11.17 (K - Sak 62/17) at Åsgård skole skal stå ferdig til
skolestart 2021. Hovedutvalget for teknikk og miljø vedtok den 01.03.18 (HTM - Sak
14/18) å legge reguleringsplanen for Åsgård skole ut til offentlig ettersyn.

Rådmannen har med bakgrunn i vedtakene igangsatt planleggingen av Åsgård skole.
Link Arkitektur AS er engasjert som arkitekt for prosjektet og Multiconsult AS er
engasjert som tekniske rådgiver e.

Fakta i saken:
Generelt
Alle arealer er basert på en optimalisering av foreliggende romprogram og er tillagt
en forventet brutto/netto - faktor. Arealene for nybygget er derfor beheftet med
usikkerhet. Endelige arealbehov vil før s t foreligge når forprosj ektet er utarbeidet.

Tomt og bygninger
Det vises til reguleringsplanen «R - 317 Detaljreguleringsplan for Åsgård skole».
Arealet på reguleringsområdet er 26 075 m². Innenfor reguleringsområdet står det i
dag syv bygninger og et midlertidig modulbygg.
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Følgende bygg foreslås videreført med dagens bruk og inngår ikke i de videre 
utredningene: 

 Bankbygget (Kulturskolen) 
 «Det gule huset» (Kontorbygg Ås kommune) 

 
«Det gule huset» kan ev. rives eller omdisponeres når det er etablert nye lokaler for 
kommunens virksomhet som i dag er lokalisert i bygget. 
 
Følgende bygg er anbefalt revet i alle alternativer: 

 Paviljong 3 (Åsgård skole) 
 Midtgard (Fritidsklubben) 

 
Følgende bygg er vurdert i utredningen av konsept for ny Åsgård skole: 

 D6 
 Rødskolen 
 Paviljong 4 og 5 (Åsgård skole) 

 
D6 
D6 er et trehus oppført i 1913. Bygget var opprinnelig lærerbolig knyttet til Åsgård 
skole. I dag brukes bygningen til kulturhus. Ås Kunstforening er fast leietaker. 
Bygningen er regulert til bevaring gjennom gjeldene reguleringsplan R-203. 
Bygningen er SEFRAK-registrert. 
 
D6 er vurdert som uegnet til bruk som undervisningsarealer. I denne utredningen er 
det ikke tatt stilling til om D6 kan rives eller flyttes for å få et større uteareal for 
skolen. Det anbefales at en slik vurdering ev. foretas separat. 
 
D6 omtales ikke nærmere i denne saken. 
 
Rødskolen 
Gamle Åsgård skole (Rødskolen) ble tatt i bruk i 1914. Bygningen er regulert til 
bevaring gjennom gjeldene reguleringsplan R-203. Bygningen er SEFRAK-registrert. 
Bygningen benyttes i dag av Kulturskolen på ettermiddag/kveld, av Ås kommune til 
intern kursvirksomhet og som kontorer for de tillitsvalgte.  
 
En innvendig oppgradering er nødvendig uavhengig av framtidig bruk av bygningen. 
 
Det er forutsatt at bygningen ikke kan rives og derfor må ha en videre bruk. Det er 
utredet to alternativer for videre bruk av bygget: 
 
Alternativ 1: Full oppgradering til undervisningsarealer 
Bygningen er utvendig i relativt god stand, men det må foretas en full innvendig 
modernisering hvis bygningen skal benyttes til skoleformål. Oppgraderingen må 
gjennomføres slik at samlet skoleareal kan benyttes fra høsten 2021.  
 
En oppgradering av bygningen til gjeldende forskrifter vil innebære følgende 
hovedtiltak: 

 Etablering av ventilasjonsanlegg 
 Nytt sprinkleranlegg 
 Ny heis 



Ås kommune 

Ungdomsrådet 29.05.2018  Side 5 av 37 
 

 Nye toaletter 
 Innvendig etterisolering inkl. nye vinduer 
 Nødvendig innvendig ombygging til skoleformål 
 Nytt elektrisk anlegg 
 Brannsikring (godkjente rømningsveier) 
 Universell utforming 

 
Hvis bygningen skal benyttes til undervisningslokaler er det vurdert som mest 
hensiktsmessig å plassere skolens felles læringsarealer i bygningen. Dette omfatter 
eksempelvis musikkrom, kunst og håndverk, naturfag etc. 
 
Bygget vil ved oppgradering kunne romme ca. 410 m² (netto) fra skolens samlede 
romprogram. Dette gir en høy brutto/netto-faktor sammenlignet med et nybygg. Dvs. 
mye areal går bort til «uproduktive» arealer. 
 
Alternativ 2: Videre bruk som i dag 
Rødskolen videreføres med dagens bruk. Oppgradering kan gjøres over tid i tråd 
med behovene. 
  
Paviljong 4 og 5 
Eksisterende skolebygg langs Skoleveien, paviljong 4 og 5, er bygget i to etapper og 
ble tatt i bruk på midten av 1990-tallet. Bygget har en grunnflate på 1 620 m² BTA og 
består at to etasjer og delvis utgravd kjeller. Bygget har i dag følgende 
romfunksjoner: 

 Kjeller 
o Tekniske rom 

 1. etasje 
o Fire klasserom 
o Tre spesialrom (sløyd, mat/helse og musikk) 
o Lokaler for SFO 

 2. etasje 
o Fire klasserom 
o Personalrom 

 
Det er gjort lite oppgraderinger eller rehabiliteringer av bygget siden 
oppføringstidspunktet. Bygget framstår i dag som slitt og tilfredsstiller ikke dagens 
forskriftskrav ift. inneklima, universell utforming og dagslys i klasserom. Det er utredet 
to ulike alternativer for videre bruk av bygget: 
 
Alternativ 1: Det gjennomføres kun nødvendig vedlikehold, samt noen mindre 
innvendige ombygginger. Nødvending vedlikehold er forutsatt å være tiltak som må 
gjennomføres umiddelbart eller ila. de neste 5 årene. Følgende tiltak må 
gjennomføres: 

 Tak (inkl. renner og beslag) skiftes 
 Etterisolering av loft (bør gjøres samtidig som taket skiftes) 
 Skifte utvendig trekledning 
 Nødvendig utbedring av utvendige pussede vegger 
 Skifte ventilasjonsaggregater 
 Skifte ødelagte himlingsplater (lekkasjer) 
 Noen mindre innvendige ombygginger, samt maling av enkelte vegger 
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Det forutsettes at tiltakene kan gjennomføres uten at det utløser nye forskriftskrav 
(TEK17) for bygget. Bygget vil bli videreført med dagens standard og vil ikke 
tilfredsstille dagens krav til innemiljø, universell utforming og dagslys. 
 
Lokalene til SFO utvides ved å ta i bruk et større areal i 1. etasje. Eksisterende 
klasserom 1. og 2. etasje foreslås benyttet av 1. og 2. trinn, mens pedagogene for 1. 
og 2. trinn benytter arealene i 2. etasje, som i dag benyttes av administrasjonen, til 
kontor og personalrom. Bygget vil kunne romme ca.1 634 m² (netto) av skolens 
romprogram. Dette gir en høy brutto/nettofaktor sammenlignet med et nybygg. 
 
Alternativ 2: Full oppgradering av bygget til dagens forskrifter (TEK17). I tillegg til 
tiltakene beskrevet for alternativ 1 kommer: 

 Skifte vinduer 
 Etterisolering av fasadene 
 Full innvendig ombygging for å tilfredsstille nye krav til dagslys, romstørrelser 

mm. 
 Nye tekniske anlegg 
 Ny heis 
 Universell utforming 

 
På grunn av lav etasjehøyde i bygget, kan det være behov for å søke dispensasjon 
fra TEK17 ift. himlingshøyde i klasserommene. Dette må ev. utredes nærmere. 
 
Byggets form gjør at man selv ved en full ombygging ikke vil få innplassert flere 
funksjoner fra romprogrammet enn ved alternativ 1. En full ombygging vil imidlertid 
gjøre det mulig å strukturere romløsningen på en mer hensiktsmessig måte enn i 
dag. Plasseringen av nybygget kan også bidra til en noe bedre utnyttelse av bygget.   
 
Nybygg 
Nytt skolebygg og flerbrukshall etableres med tre til seks etasjer. Byggenes 
plassering på tomten vil bli vurdert nærmere i den videre planleggingen og i tråd med 
føringene fra reguleringsplanen.  
 
Arealer 
Rødskolen og Paviljong 4 og 5 har en høyere brutto/nettofaktor enn ett nybygg. I 
tillegg må det etableres dublerende funksjoner i alternativene med flere bygg. Dette 
gjelder arealer som garderober og tekniske rom. 
Hvis både Rødskolen og Paviljong 4 og 5 inngår i skolearealet vil samlet bruttoareal 
bli ca. 11 500 m² BTA. Hvis alt bygges nytt kan arealet reduseres til ca. 10 100 m² 
BTA. Det vises til tabell under oppsummering. 
 
Utearealer 
Det er utredet hvilke konsekvenser de ulike alternativene får for gjenværende 
«utnyttbart» uteareal på tomten. Det vises til tabell under oppsummering. 
 
Skolefaglig vurdering: 
Skolen som pedagogisk institusjon er i rask utvikling. Dette krever skolebygg som 
kan brukes fleksibelt. Åsgård skole har i dag lite fleksible skolebygg. Når skolen skal 



Ås kommune 

Ungdomsrådet 29.05.2018  Side 7 av 37 
 

utvides til en 4-parallell skole, er det viktig å tenke framtidens skole med stor grad av 
fleksibilitet.  
 
Skal Åsgård skoles paviljong 4 og 5 bestå, trenger bygget innvendige endringer for å 
fremstå som et funksjonelt og moderne skolebygg tilpasset dagens og 
morgendagens skole.  
 
Åsgård skole drives trinnvis og ikke som tradisjonelle klasser. Dette krever høy grad 
av fleksibilitet og ulike muligheter for gruppeinndelinger som dagens bygg ikke 
tilfredsstiller. Med de nye læreplanene som kommer med fokus på dybdelæring og 
tverrfaglig arbeid, bør bygningsmassen være slik utformet at den kan tilrettelegges 
for at elever kan arbeide med ulike ting på ulike steder, samtidig som det er voksne 
som har kontroll og oversikt. Slik paviljong 4 og 5 er utformet i dag er dette vanskelig. 
Det kreves økt voksentetthet for å sikre elevene en trygg og god skolehverdag. 
 
Paviljong 4 og 5 har ikke en funksjonell rominndeling tilpasset dagens skole. Det er 
for lite lys i de fleste rom da takhøyden er lav og det er i tillegg svært dårlige 
garderobeforhold. Garderobeforholdene krever mange voksne til stede for å sikre at 
alle elevene opplever en trygg garderobesituasjon. Det oppstår fort konflikter og 
uønskede situasjoner når det er trangt og uoversiktlig.  
 
Skolen opplever også i dag at ventilasjonsanlegget i paviljong 4 og 5 ikke er 
funksjonelt og at luften er dårlig. Barn og ansatte klager over hodepine og dårlig 
inneklima.  I tillegg stenger bygget for solen deler av året slik at skolegården 
oppleves som mørk og kald.  
 
Rødskolen er lite hensiktsmessig, både med tanke på beliggenhet og utforming. 
Inngangspartiet ligger vendt mot Ås sentrum og ikke inn mot skolen. En slik 
plassering er tungvint, lite oversiktlig og krever økt voksentetthet for å sikre elevene. 
 
I dag benyttes rødskolen av kulturskolen. Skal rødskolen benyttes til 
grunnskoleundervisning vil det gå sterkt utover kulturskolens undervisningstilbud. Et 
sambruk mellom kulturskole og skole ved felles bruk av musikkrom og kunst- og 
håndverksrom vil være mest hensiktsmessig hvis rødskolen skal brukes til 
undervisning.  
 
Velger man å opprettholde både paviljong 4 og 5 og rødskolen, vil det medføre at 
skolen drives i flere bygg. Mye av lærerens tid vil gå til forflytning. Dette er tid som tas 
fra undervisningsforberedelse og barns undervisning. Det forutsettes at ved et 
skoleanlegg i flere bygg, må avstanden mellom disse være minimal og helst med en 
«tørrskodd» forbindelse.  
 
Det ideelle hadde vært å bygge en helt ny skole. Lar ikke det seg gjøre og paviljong 4 
og 5 og/eller rødskolen skal bestå, er det viktig at den/de rehabiliteres opp til dagens 
standard samt at utemiljøet tilrettelegges for god lek.  
 
Øvrige forhold: 
En reetablering av Fritidsklubben, som i dag er lokalisert i Midtgard, inngår ikke i 
utredningen av konseptene. Det er lite ønskelig å etablere arealer for Fritidsklubben 
for ungdomsskole – og videregåendeskole elever, i tilknytning til en barneskole.            
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Hvis arealene like vel skal etableres i tilknytningen til Åsgård skole, er det forutsatt et 
areal på ca. 400 m² BTA med en kostnad på  
ca. 13,5 mill. kroner (ekskl. mva). 
 
Uttalelse fra FAU: 
FAU har gitt følgende uttalelse til konseptene: 

 FAU går inn for en løsning der eksisterende skolebygg rives. Vårt syn er at 
dette bygget hindrer en god utnyttelse av tomta. En skole med opptil 4 
paralleller krever funksjonelle undervisningsbygg og ikke minst en funksjonell 
skolegård.  

 Dersom man skal bevare det eksisterende skolebygget i tillegg til D6 setter 
dette urimelig store begrensninger for plasseringen av den nye 
bygningsmassen og utformingen av elevenes uteområde.  

 Dersom både eksisterende skolebygg og D6 skal bevares, kan vi ikke se 
hvordan en flerbrukshall kan etableres på en forsvarlig måte innenfor skolens 
areal. En flerbrukshall vil utløse et stort behov for parkeringsplasser og har en 
plasskrevende adkomst.  

 Et alternativ med kun nødvendige vedlikeholdstiltak i eksisterende skolebygg 
er en uakseptabel løsning. Dersom dette bygget skal bevares, kreves 
omfattende rehabiliteringsarbeid for å tilfredsstille nye forskriftskrav.  

 Det nye skolebygget bør plasseres slik at man oppnår en 
«sammenhengende» og åpen skolegård.  

 
Undervisningsbyggene og en eventuell flerbrukshall bør utformes og plasseres slik at 
de bidrar til å etablere varierte uteområder med lune kroker og skjermede soner. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Kalkylene for de ulike konseptene er gjort ved hjelp av erfaringspriser fra Solberg og 
Rustad skole og andre relevante prosjekter. Kostnadene er derfor i denne fasen 
forbundet med stor usikkerhet.    
 
Rødskolen 
En oppgradering av Rødskolen til undervisningsarealer (alternativ 1 i tabellen under) 
er kostnadsberegnet til ca. 28 mill. kroner. Rødskolen alternativ 2 er dagens bruk. 
 
Å etablere de samme fellesrommene som en del av nybygget er kostnadsberegnet til 
ca. 20 mill. kroner. 
 
Merkostnadene ved å benytte Rødskolen til undervisningslokaler framfor å bygge 
disse som en del av nybygget utgjør ca. 8 mill. kroner. Kostnader for eventuelt 
reetablering av kulturskolens lokaler / tilpasninger for sambruk, kommer i tillegg. 
 
 
Paviljong 4 og 5 
Kostnadene ved kun å gjennomføre nødvendig vedlikehold av Paviljong 4 og 5 
(alternativ 1 i tabellen under) er beregnet til ca. 15 mill. kroner. En full modernisering 
av Paviljong 4 og 5 er kostnadsberegnet til ca. 75 mill. kroner (alternativ 2 i tabellen 
under) 
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Kostnaden ved å oppfylle dagens forskriftskrav på bygningen utgjør ca. 60 mill. 
kroner. 
 
Nybygg 
Kostnaden ved å rive Paviljong 4 og 5, og bygge et nybygg som dekker hele skolens 
behov er kostnadsberegnet til 348 mill. kroner. 
 
Beregningene viser at kostnadene ved en full oppgradering av eksisterende 
skolebygg (paviljong 4 og 5), samt nybygg ligger i samme størrelsesorden som et 
nybygg som dekker hele skolens behov. 
 
Oppsummering: 
Tabellen under viser arealer, utearealer og kostnader for ulike hovedalternativer: 
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Framdrift: 
Som tidligere redegjort for i K-Sak 62/17, er framdriften på prosjektet svært stram. 
Følgende framdrift er en forutsetning for å rekke å ferdigstille Åsgård skole til 
skolestart 2021: 

 Vedtak konsept (denne sak):    20.06.18 
 2. gangs behandling av reguleringsplanen i HTM: 21.06.18 
 2. gangs behandling av reguleringsplanen i KS: 12.09.18 
 Miljøambisjoner (PBK):     23.08.18 
 Forprosjekt (PBK):      06.12.18 
 Anbudskonkurranse:     feb 19/apr 19 

Konsept Bygg Areal (m² BTA)

"Brukbart" 

uteareal (m²)

Investering 

(mill. kr)

1a Rødskolen (alternativ 1) 1 400 15 925 28,4

Paviljong 4 og 5 (alternativ 1) 2 800 (20,3 m²/elev) 15,0

Riving Midtgard og pavijong 3 2,5

Nytt skolebygg (6 etasjer) 5 000 170,0

Flerbrukshall 2 300 78,2

Sum 11 500 294,1

1b Rødskolen (alternativ 2) 15 708

Paviljong 4 og 5 (alternativ 1) 2 800 (20,0 m²/elev) 15,0

Riving Midtgard og pavijong 3 2,5

Nytt skolebygg (6 etasjer) 5 600 190,4

Flerbrukshall 2 300 78,2

Sum 10 700 286,1

2a Rødskolen (alternativ 2) 15 708

Paviljong 4 og 5 (alternativ 2) 2 800 (20,0 m²/elev) 75,0

Riving Midtgard og pavijong 3 2,5

Nytt skolebygg (6 etasjer) 5 600 190,4

Flerbrukshall 2 300 78,2

Sum 10 700 346,1

2b Rødskolen (alternativ 2) 14 523 0,0

Paviljong 4 og 5 (alternativ 2) 2 800 (18,5 m²/elev) 75,0

Riving Midtgard og pavijong 3 2,5

Nytt skolebygg (3 etasjer) 5 600 190,4

Flerbrukshall 2 300 78,2

Sum 10 700 346,1

3a Rødskolen (alternativ 2) 17 719 0,0

Riving av Paviljong 4 og 5 (22,6 m²/elev) 2,5

Riving Midtgard og pavijong 3 2,5

Nytt skolebygg (6 etasjer) 7 800 265,2

Flerbrukshall 2 300 78,2

Sum 10 100 348,4

3b Rødskolen (alternativ 2) 16 194 0,0

Riving av Paviljong 4 og 5 (20,7 m²/elev) 2,5

Riving Midtgard og pavijong 3 2,5

Nytt skolebygg (3 etasjer) 7 800 265,2

Flerbrukshall 2 300 78,2

Sum 10 100 348,4
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 Byggestart:       juni 19 
 Ferdigstillelse:      juni 21 

 
Hvis det ikke fattes nødvendige vedtak på de angitte datoene, vil ikke Åsgård skole 
kunne stå ferdig til skolestart 2021. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
De miljømessige forskjellene mellom konseptene er knyttet til videre bruk av 
Paviljong 4 og 5. 
 
Videre bruk av Paviljong 4 og 5 
Videreføres bruken av Paviljong 4 og 5 med kun nødvendige vedlikeholdstiltak, vil 
bygget få en dårlig energieffektivitet. Bygget har et stort energiforbruk pga. gamle 
vinduer og dårlig isolering. 
Hvis Paviljong 4 og 5 bygges helt om til å tilfredsstille TEK17 vil dette gi et betydelig 
mer energieffektivt bygg, men det vil ikke være mulig å oppnå samme 
energieffektivitet som for et nybygg. 
 
Riving av Paviljong 4 og 5 
En riving av Paviljong 4 og 5 gir et dårligere CO²-regnskap enn det man oppnår ved 
å videreføre bygget. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Det beste alternativet for nye Åsgård skole vil ut fra en skolefaglig vurdering være å 
rive Paviljong 4 og 5 og bygge et nybygg som dekker hele skolens behov. Bygget bør 
plasseres og utformes for å oppnå et best mulig utemiljø og lekeareal for elevene. 
Skolebygget må ha færrest mulig kriker og kroker, noe som vil gi god oversikt og 
være med på å sikre elevenes psykososiale miljø.  
 
For en optimal og størst mulig skolegård ønskes D6 flyttet. Dersom man velger å la  
D6 stå slik det er i dag må det settes opp fysisk stengel slik at man ikke kan kjøre 
til/fra dette bygget i skolens/SFOs åpningstid. 
 
Det må legges opp til sikker varelevering til skolen og flerbrukshallen som ivaretar 
elevenes sikkerhet. 
 
Rådmannen anbefaler ikke å benytte Rødskolen til undervisningsformål, da 
kostnadene ved å oppgradere bygget er beregnet til å koste ca. 8 mill. kroner mer 
enn å inkludere arealene i nybygget.  
 
Rådmannen finner det heller ikke riktig å anbefale en full oppgradering av Paviljong 4 
og 5, da kostnadsberegningene viser at det kan bygges et nybygg som dekker hele 
skolens behov til samme kostnad. 
 
Økonomisk sett er det kun alternativet hvor Paviljong 4 og 5 videreføres, med kun 
nødvendige vedlikeholdstiltak, som ligger innenfor avsatt økonomisk ramme i 
Handlingsprogram 2018-21. Paviljong 4 og 5 vil bli videreført med dagens standard 
og vil ikke oppfylle dagens forskriftskrav innenfor innemiljø, universell utforming og 
dagslys. 
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Ut i fra en total vurdering anbefaler Rådmannen at Åsgård skole planlegges videre 
iht. følgende forutsetninger: 

 Rødskolen videreføres med dagens bruk og benyttes ikke til 
undervisningsarealer 

 Det gjennomføres kun nødvendige vedlikeholdstiltak på Paviljong 4 og 5, 
ingen hovedombygging 

 Det etableres et nybygg i 3-6 etasjer for resterende skoleareal inkl. 
flerbrukshall 

 Prosjektet videreføres innenfor avsatt kostnadsramme på 312 mill. kroner. 
 
Det må påregnes at det på sikt vil være behov for mer omfattende tiltak på paviljong 
4 og 5. 
 
Alternativ innstilling: 
 Åsgård skole planlegges innenfor følgende forutsetninger:  

 Rødskolen videreføres med dagens bruk og benyttes ikke til 
undervisningsarealer 

 Paviljong 4 og 5 rives 
 Det etableres et nytt skolebygg i 3-6 etasjer som dekker hele skolens behov 

inkl. flerbrukshall 
 Prosjektet videreføres innenfor en kostnadsramme på 350 mill. kroner. 

 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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UR-11/18 
Kroer skole - Struktur og drift fra 2019 
 
Saksbehandler:  Mariann Jøssang Saksnr.:  18/00583-5 
Saksgang  Møtedato 
1 Ungdomsrådet 11/18 29.05.2018 
2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 14/18 30.05.2018 
3 Administrasjonsutvalget 10/18 06.06.2018 
4 Formannskapet 53/18 06.06.2018 
5 Kommunestyret   
 
 
Rådmannens innstilling: 
Kroer skole legges ned fra høsten 2019 når nye Rustad skole står ferdig. Elever 
bosatt innenfor Kroer skolekrets i dag, overføres til Rustad skole.  
 
Ås, 15.05.2018 
 
Marit Roxrud Leinhardt Ellen Benestad 
fungerende Rådmann Oppvekst- og kultursjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1 - Høringsbrev - Kroer skole 
Vedlegg 2 - Høringsnotat - Kroer skole 
Vedlegg 3 - Befolkningsutvikling og prognoser 
Vedlegg 4 -Kompetansekrav for undervisning og elevenes skolemiljø 
Vedlegg 5 - Sammendrag høringssvar 
Vedlegg 6 - Høringsuttalelse privatpersoner 
Vedlegg 7 - Høringsuttalelse privatpersoner 
Vedlegg 8 - Høringsuttalelse personalet ved Kroer skole 
Vedlegg 9 - Høringsuttalelse Utdanningsforbudet ved Kroer skole 
Vedlegg 10 - Høirngsuttalelse Kroerbarnehagen DA 
Vedlegg 11 - Høringsuttalelse Elevrådet ved Kroer skole 
Vedlegg 12 - Høringsuttalelse Ungdomsrådet 
Vedlegg 13 - Høringsuttalelse Ås senterparti ved Ellen Syrstad 
Vedlegg 14 - Høringsuttalelse Knerten barnehage 
Vedlegg 15 - Høringsuttalelse Kroer SMU-SU 
Vedlegg 16 - Høringsuttalelse privatperson 
Vedlegg 17 - Foreldregruppa ved Kroer barnehage 
Vedlegg 18 - Høringsuttalelse Kroer skole FAU 
Vedlegg 19 - Høringsuttalelse privatpersoner 
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Vedlegg 20 - Høringsuttalelse privatperson 
Vedlegg 21 - Høringsuttalelse Kroer Menighetsråd 
Vedlegg 22 - Kroer Vel 
Vedlegg 23 - Høringsuttalelse lokallagsstyret i Utdanningsforundet i Ås 
Vedlegg 24 - Høringsuttalelse Fagforbudet Ås 
Vedlegg 25 - Høringsuttalelse Utdanningsforbundet ved Ås ungdomsskole 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
HOK-sak 7/18: Høringssak – Kroer skole 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Oppvekst- og kultursjef 
Rektor Kroer skole 
Rektor Rustad skole  

http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-hovedutvalg-for-oppvekst-og-kultur-28-02-2018.350480.MD1I546947o33fb.pts.html
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Saksutredning: 
 
Sammendrag 
Februar 2018 ble det fremmet en politisk sak i Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
vedrørende videre struktur og drift av Kroer skole fra høsten 2019. I henhold til 
vedtak i HOK-sak 7/18 har 3 alternativer for videre struktur og drift av Kroer skole 
vært ute på høring. Rådmannen har gjort en helhetlig vurdering på bakgrunn av 
høringssvarene som har kommet inn og dagens situasjon med tanke på 
elevtallsutvikling og rekruttering av lærere med godkjent kompetanse. I henhold til 
kommunens ansvar som skoleeier og en rettferdig fordeling av ressurser til det beste 
for alle barn og unge i kommunen, mener rådmannen at nedleggelse av Kroer skole 
er nødvendig.   
 
Fakta i saken: 
Befolkningsprognoser utarbeidet av Rambøll i 2017 viser en betydelig nedgang i 
elevgrunnlaget for Kroer skolekrets frem mot 2030. Se prognoser for Kroer og 
Rustad skolekrets vedlagt i saksfremlegget. I lys av befolkningsprognoser av 2017 og 
ferdigstillelse av nye Rustad skole i 2019, mener rådmannen det er nødvendig at det 
fattes beslutninger som gir retning og styringsmuligheter i et helhetlig og 
fremtidsrettet perspektiv.  
 
Februar 2018 ble det derfor fremmet en politisk sak i Hovedutvalg for oppvekst og 
kultur vedrørende videre struktur og drift av Kroer skole fra høsten 2019.  
  
Høring 
I henhold til vedtak i HOK-sak 7/18 har følgende 3 alternativer vært ute på høring, 
med høringsperiode 05.03-05.05.2018:  

 
o Alternativ 1: Full nedleggelse av Kroer skole fra høsten 2019 når nye Rustad 

skole står ferdig. Elever bosatt innenfor Kroer skolekrets i dag, overføres til 
Rustad skole. 

o Alternativ 2: Kroer skole legges administrativt innunder nye Rustad skole når 
den står ferdig høsten 2019. Mellomtrinnet (5.-7. trinn) overføres til nye Rustad 
skole. Småtrinnet (1.-4. trinn) opprettholdes ved Kroer skole. Kroer skole 
fortsetter som grendeskole, forutsatt elevtall på minimum 50 elever på 
småtrinnet. Alternativet innebærer full nedleggelse av Kroer skole dersom 
antall elever på småtrinnet går under 50. 

o Alternativ 3: Opprettholdelse av dagens skolestruktur og drift av Kroer skole. 
 
Vurderingskriterier som er lagt til grunn i høringen er: kapasitet og elevtallsutvikling, 
pedagogiske og sosiale fordeler/utfordringer og skolevei.  
 
I løpet av høringsperioden har det kommet inn totalt 20 høringssvar. Høringene 
støtter i hovedsak alternativ 1 eller 3. Det har ikke kommet inn høringssvar som 
støtter alternativ 2. Høringssvarene er oppsummert i eget vedlegg med rådmannens 
kommentarer. Alle høringssvarene er også vedlagt i sin helhet. Det har imidlertid 
kommet inn flere høringssvar som stiller spørsmål ved prognoser og tallmateriale 
som er brukt i høringen. Prognoser og tallmateriale vil bli redegjort for i eget 
dokument som følger dette saksfremlegget. Vedlagt saken følger også et utdypende 
dokument som tar for seg kompetansekrav for undervisning og elevenes skolemiljø. 
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Skolebyggets fremtid vil avhenge av kommunestyrets endelige vedtak i saken. 
Rådmannen vil derfor komme tilbake med anbefalinger for videre bruk av 
bygningsmasse.  
 
Vurdering: 
Kapasitet og elevtallsutvikling 
Befolkningsprognoser er beheftet med usikkerhet. Men selv om prognoser ikke gir en 
fasit, gir de den beste forutsigelsen av hvordan en utvikling vil arte seg. I 
skoleplanlegging er det mest interessant å se på hvordan de yngste aldersgruppene 
utvikler seg. Statistikken viser en tydelig tendens til at antallet barn og unge i Kroer 
skolekrets har gått ned i perioden år 2000-2017. Selv om prognosene utarbeidet i 
2017 viser en betydelig nedgang i elevgrunnlaget for Kroer skolekrets frem mot 2030 
betyr det imidlertid ikke at rådmannen er sikker på at prognosene umiddelbart vil slå 
til, men at rådmannen tror på konklusjonen i prognosene – at antall barn i alderen 6-
12 år vil gå betydelig ned i Kroer skolekrets i løpet av de neste 10-15 årene. Dette 
som en konsekvens av at det blant annet ikke er vedtatt mer utbygging innenfor 
Kroer skolekrets.  
 
Det er i dag ressurskrevende å drifte de mindre skolene. Dersom elevtallet faller 
under 100, fungerer ikke finansieringsmodellen (skolemodellen) godt nok lenger. 
Kostnader per elev øker kraftig eksponentielt for elevtall<100, og driften blir svært 
krevende. En slik utvikling vil ikke være bærekraftig innenfor gitte rammer, ei heller 
økonomisk forsvarlig i et helhetlig perspektiv, da ressursene skal fordeles til det beste 
for alle barn og unge i kommunen.  
 
God kapasitetsutnyttelse og hensiktsmessig fordeling av elever i kommunens 
skolebygg er nøkkelfaktorer for effektiv skoledrift. For skoler som ligger i områder 
med lav og nedadgående elevtallsutvikling impliserer dette dårlig utnyttelse av 
ressurser. Nye Rustad skole er dimensjonert for vel 700 elever. Elevtallet ved Rustad 
skole vil anslagsvis være 500 elever ved oppstart august 2019, og øke til rundt 600 
elever mot 2030. Det er da tatt høyde for justerte skolekretsgrenser fra 2019, vedtatt i 
Kommunestyret 21.6.2017.   
 
Virkningen av å legge ned Kroer skole vil gi en bedre kapasitetsutnyttelse ved nye 
Rustad skole, samt økt handlingsrom for styrking av hele Ås-skolen. Økt 
ressursinnsats mot tilpasset opplæring, for å få ned omfanget av 
spesialundervisning, er bare ett av flere presserende områder det er behov for 
styrking. Skolevegring og barn og unges psykiske helse er andre områder 
rådmannen ser behov for økt fokus og styrking i tiden fremover.  
 
Pedagogiske og sosiale fordeler/utfordringer 
Kompetansekrav for tilsetting og betydningen av lærernes fagkompetanse 
Det er vanskelig å rekruttere lærere med godkjent kompetanse. Dette er ikke unikt for 
Ås kommune. Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) bekrefter at dette er 
utfordrende i hele kommune-Norge. GSI-tallene viser at Kroer skole skiller seg ut 
sammenliknet med sentrumsskolene i Ås. Siste GSI-rapportering per 1.10.2017 viser 
at kun 1 av 7 lærere som underviser i engelsk ved Kroer skole, oppfyller 
kompetansekravene for undervisning. Videre viser rapporteringen at kun halvparten 
av lærerne som underviser i norsk og matematikk, oppfyller kompetansekravene for 
undervisning.  
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Flere skoler i Norge benytter nå i økende grad lærere med fordypning i de aktuelle 
fagene til å undervise flere grupper. Dette er tiltak som de større skolene i Ås har 
fleksibilitet og kompetanse til å gjennomføre for å imøtese lovkravene parallelt med at 
lærerstaben videreutdannes i balanse med skolens tålegrense.  
 
I følge nyere forskning Utdanningsdirektoratet viser til, har lærerens fagspesialisering 
positiv betydning for elevenes prestasjoner. «Studier hvor man både har informasjon 
om lærernes formelle utdanning og spesialisering/fordypning, viser at lærernes 
fagspesialisering er sterkere knyttet til elevenes læring enn den formelle utdanningen 
alene (Bergem m.fl. (red.) 2016, Blömeke m.fl. 2012)» (Utdanningsspeilet).    
 
Med utgangspunkt i dagens situasjon, vurderer rådmannen at videreføring av dagens 
drift hverken er pedagogisk forsvarlig eller holdbar i henhold til regler og lovkrav. 
Dersom det ikke skjer endringer innen få år, vil ikke drift av Kroer skole etter 1. 
august 2025 oppfylle lovkrav etter opplæringsloven § 10-2, som igjen vil være brudd 
på Barnekonvensjonen.    
 
Skolestørrelse og skolemiljø 
Erfaringsmessig kan ikke rådmannen se at skolestørrelse og faglige prestasjoner 
korrelerer negativt for skolene i Ås. Resultater over tid, fra nasjonale prøver for 5. 
trinn, bekrefter dette.  
 
Aldersblanding av klasser/grupper kan være en konsekvens av lavt elevtall. Tidligere 
har Brønnerud og Solberg skole hatt aldersblandede grupper/klasser. Etter 
tilbakemeldinger fra foresatte og ansatte ved de respektive skolene ble 
organiseringen med aldersblandede grupper/klasser avviklet. Tilbakemeldinger fra 
elevene gjennom Elevundersøkelsen, samt resultater på nasjonale prøver har vist en 
positiv utvikling etter at trinnene igjen ble fulldelt1.  
 
Lærerens relasjoner til elevene har stor betydning for elevenes sosiale og faglige 
læringsutbytte (Eriksen og Lyng 20152, Hansen 20133, Bjerrum – Nielsen 20094).  
Gjennom den årlige Elevundersøkelsen, som gjennomføres på 5.-7. trinn i 
barneskolen, sier elevene at de stort sett har lærere som gir dem støtte og hjelp i 
skolearbeidet, som bryr seg om dem og har tro på dem. Resultater fra 
Elevundersøkelsen over tid, viser at de aller fleste elevene i Ås-skolen opplever god 
støtte fra lærerne, uavhengig av skolestørrelse. De fleste elevene sier også at de 
trives godt og at det stort sett er trygt på skolen, og at de har noen å snakke med 
hvis det er noe som plager dem.  
 
Tilbakemeldingene fra elevene gjennom Elevundersøkelsen er samstemte – barnas 
tilbakemeldinger er de samme uavhengig av skolestørrelse og beliggenhet. Dette 
tyder på at alle elevene er godt ivaretatt, sett og møtt uansett liten eller stor skole. 
Kommunen har også god oversikt over mobbetallene ved alle skolene. I kommunens 

                                            
1 I fulldelt skole blir elever fra samme årstrinn undervist i samme klasse/gruppe.  
2  Skolers arbeid med elevenes psykososiale miljø. Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker. 
Velferdsforskningsinstituttet NOVA, Oslo.  
3 Jeg kan ikke se det. Lærerpraksis og mobbeforståelser I: J.Kofoed og D.M. Søndergaard (red). 
Mobning gentænkt.Hans Reitzles Forlag, København.  

4 Skoletid. Universitetsforlaget, Oslo.  

http://utdanningsspeilet.udir.no/2017/
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oversikt er det ingen indikasjoner som tilsier at antall mobbesaker øker proporsjonalt 
med skolestørrelse. Det er ikke flere som melder om mobbing på de store skolene 
enn de små skolene.   
 
Rådmannen er trygg på at personalet ved alle skolene i Ås jobber systematisk for å 
fremme trivsel og motivasjon blant elevene, og at elever ved de store skolene også 
opplever at skolemiljøet er trygt og godt.  
 
Barnekonvensjonen gir barn rett til å uttale seg om alle forhold som berører dem, jf. 
artikkel 12. Ungdomsrådet i kommunen, og Elevrådet ved Kroer skole er 
høringsinstanser i denne saken. Flertallet i Ungdomsrådet mener det er flere gode 
argumenter for nedleggelse av Kroer skole. Blant annet argumenterer de med at: 
 
«Et større skolemiljø vil øke mulighetene for at alle blir inkludert.» 
 
«Overgangen til ungdomsskolen vil bli enklere for elever på Kroer skole dersom de 
allerede på barneskolen blir en del av et større miljø.» 
 
Ut i fra høringssvaret fra Elevrådet ved Kroer skole, synes det som en del av de 
eldste elevene deler det samme synet på at en større skole åpner opp for at de kan 
få flere venner, samt at det kan bli letter å begynne på ungdomsskolen når den tid 
kommer. «Det er en oppfatning om de eldste elevene tenker på dette på en annen 
måte enn de yngre elevene. De gleder seg til å begynne på ny skole når de er 
ferdige med 7. trinn». Det er likevel slik at det er et fåtall av elevene ved Kroer skole 
som mener at nedleggelse er en god løsning.  
 
Andre pedagogiske utfordringer/fordeler - «Ny lærernorm» 
I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2018 har stortinget gjort et 
vedtak om ny lærernorm. Normen sier bare noe om forholdet mellom antall elever og 
lærere i en gjennomsnittlig undervisningssituasjon. Det er ikke snakk om å innføre 
nye klassedelingstall, eller tall for hvor mange lærere som skal være til stede i hver 
enkelt undervisningstime. Det er ennå uvisst når og om myndighetene vil pålegge 
kommuner å omfordele ressurser gjennom tiltak ved å flytte årsverk mellom trinn 
og/eller skoler for at kommunen skal oppfylle lærernormen, før en kommune 
eventuelt vil innvilges statlig støtte. I det reviderte statsbudsjettet for 2018 tilføres 
kommunen ressurser for at kommunen ikke skal flytte lærere mellom skoler i 2018. 
Hva som skjer fra høsten 2019 hvor det gjennomsnittlige elevtallet skal gå ned til 15 
elever på 1.-4. trinn og til 20 elever på 5.- 10 .trinn, er uvisst.     
 
Skolevei 
Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei har rett til gratis skyss uten 
hensyn til veilengden. I Retningslinjer for skoleskyss har Ås kommune definert 
strekningen mellom Bakk og veikrysset ved Gulli, og strekningen mellom Teigen og 
Rød som særlig farlig/ vanskelig. 
 
Nedleggelse av Kroer skole medfører at de som er bosatt i nærheten av Kroer skole 
vil få lengre skolevei. Det presiseres at hele 65-70 % av elevene innunder Kroer 
skolekrets er bosatt på Danskerud, se kartutsnitt og befolkningsrapport vedlagt i 
saksfremlegget. Det er tilnærmet lik avstand fra Danskerud til Kroer skole, og fra 
Danskerud til Rustad skole. Eksempelvis gir adressen Rydningen en skolevei på 2,7 

http://www.as.kommune.no/retningslinjer-for-skoleskyss-i-as.5961578-355358.html
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km til Kroer skole og 2,5 km til Rustad skole. Det er også tilnærmet like trafikale 
forhold til begge enhetene, med hensyn til gangvei. 
 
Rådmannens helhetlige vurdering 
Det har kommet inn høringssvar fra høringsinstanser og privatpersoner. Høringene 
støtter i hovedsak alternativ 1 eller 3. I det videre nevnes noen av høringssvarene 
som har kommet inn. Flertallet i lokallagsstyret i Utdanningsforbundet i Ås støtter full 
nedleggelse av Kroer skole fra høsten 2019. Personalet ved Kroer skole og 
Utdanningsforbundet ved Kroer skole (klubben) er samstemte om at de ønsker å 
opprettholde Kroer skole som en 1-7 skole. Foreldregruppen og personalet ved Kroer 
barnehage støtter også opprettholdelse av Kroer skole. Blant foreldregruppen ved 
Kroer (FAU) er det litt ulike meninger blant foreldrene. Det samme gjelder for 
foreldregruppen ved Knerten barnehagen. Denne todelingen kan skyldes at hele 65-
70 % av elevene ved Kroer skole, er bosatt på Danskerud.  
 
Det har kommet inn gode argumenter for opprettholdelse av Kroer skole, som blant 
annet omhandler skolens unike uteområder og viktige posisjon i bygda som bygdas 
«bindeledd». Kommunen som skoleeier har ansvaret for at kravene i 
opplæringsloven og forskriftene til loven blir oppfylt, jf. opplæringsloven § 13-10.  
Kommunens ansvar for at barns rettigheter blir ivaretatt er overordnet. Det betyr at 
lovlig drift av skoler ikke kan gå på bekostning av kvalitative faktorer. Kommunens 
ansvar for å sikre barnas rettigheter tydeliggjøres ytterligere gjennom 
Barnekonvensjonen artikkel 4.   
 
Barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1 forplikter kommunene til å legge barnets beste 
som det grunnleggende hensyn. I denne sammenheng omhandler dette elevenes 
skolemiljø, herunder lærings- og psykososiale miljø, samt fag- og arbeidsmiljøet til de 
ansatte som igjen har betydning for elevenes skolemiljø. Elevundersøkelsen viser at 
alle elever er godt ivaretatt, sett og møtt uansett liten eller stor skole i Ås. Det 
springende punkt i rådmannens helhelhetlige vurdering av barnets beste er lovlig drift 
av skoletilbudet som gis.   
 
Skolepolitikk kan innebære kryssende interesser, og gode argumenter blir stående 
mot hverandre. Men til syvende og sist er kjernen i en kommunes samfunnsoppdrag 
god økonomisk forvaltning av samfunnets ressurser og felles kapital og god 
ressursutnyttelse. I henhold til kommunens samfunnsoppdrag mener rådmannen at 
nedleggelse av Kroer skole er nødvendig for god kapasitetsutnyttelse og 
hensiktsmessig fordeling av elever i kommunens skolebygg for effektiv skoledrift. 
Dette for en rettferdig fordeling av ressursene til det beste for alle barn og unge i 
kommunen.  
 
Alternativer: 
Selv om det ikke har kommet inn høringssvar som støtter alternativ 2, er rådmannens 
alternative innstilling likevel alternativ 2: 
 
Kroer skole legges administrativt innunder nye Rustad skole når den står ferdig 
høsten 2019. Mellomtrinnet (5.-7. trinn) overføres til nye Rustad skole. Småtrinnet 
(1.-4. trinn) opprettholdes ved Kroer skole. Kroer skole fortsetter som grendeskole, 
forutsatt elevtall på minimum 50 elever på småtrinnet. Alternativet innebærer full 
nedleggelse av Kroer skole dersom antall elever på småtrinnet går under 50.  
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Rådmannen kan ikke se at full opprettholdelse av Kroer skole er bærekraftig, 
hverken faglig eller økonomisk.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Det opereres med to finansieringsmodeller for skole (skolemodellen).  

 Finansiering av små skoler: 3 millioner i grunnbeløp til administrasjon, og kr 
57 000 i tilskudd per elev.  

 Finansiering av mellomstore og store skoler (forutsetter minimum 140 elever): 
9,5 millioner i grunnbeløp til administrasjon og lærerressurser for de første 140 
elevene, og kr 57 000 i tilskudd per i elev utover de første 140 elevene. 

 
Utregningene i alternativ 1 og 2 tar utgangspunkt i et overslag på 100 elever, som 
gjenspeiler omtrent elevtallsituasjonen på Kroer ved skolestart august 2018.  
 
Full nedleggelse av Kroer skole 
Per i dag er snittkostnad per elev for de små skolene omtrent kr 20 000 høyere enn 
snittkostnad per elev for de øvrige skolene. Skolemodellen for små skoler fungerer 
greit når antall elever er mellom 100 og 140. Kommer elevtallet under 100 fungerer 
ikke modellen godt nok lenger. Kostnader per elev øker kraftig eksponentielt for 
elevtall<100, og driften blir svært krevende. Driften blir veldig krevende dersom 
skolen skal være fulldelt.  
 
Dersom 100 elever overflyttes fra Kroer til Rustad skole, vil det administrative 
grunnbeløpet på kr 3 millioner falle bort. Det vil ikke bli behov for ytterligere 
administrative ressurser ved Rustad skole.  
 
Kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold(FDV) kommer i tillegg. 
Beregningsnøkkel for FDV-kostnader er 600 kr/kvm. Kroer skole er omtrent 2 507 
kvm. Reelt sett bruker kommunen ikke så mye som 600 kr/kvm.  
 
Bedre kapasitetsutnyttelse av nye Rustad skole vil også medføre større slitasje. Det 
er vanskelig å gi et overslag over økte kostnader knyttet til større slitasje.  
 
En eventuell økning av skyssutgifter ved Alternativ 1, vil være for elever fra 2.-7. trinn 
som er bosatt mer enn 4 km fra Rustad skole, og som i dag har færre enn 4 km fra 
Kroer skole. Dette vil imidlertid utløse fylkeskommunal skyss, der kommunen kun har 
en egenandel knyttet til busskortet. Dette gjelder også for 1. trinn som har rett til 
gratis skoleskyss dersom de bor mer enn 2 kilometer fra skolen, jf. opplæringsloven § 
7-1. 
  
Alternativ  
Dersom Kroer skole blir en grendeskole, vil det være behov for et grunnbeløp til 
administrasjon på omtrent kr 1,5 millioner. Kr 1,5 millioner til administrasjon vil da 
falle bort.  
 
Kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold(FDV) av skolebygget i Kroer kommer i 
tillegg. Beregningsnøkkel for FDV-kostnader er 600 kr/kvm. Kroer skole er omtrent 2 
507 kvm. Reelt sett bruker kommunen ikke så mye som 600 kr/kvm.  
Antall elever ved skolen likegyldig med tanke på FDV-kostnader.  

http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#7-1
http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#7-1
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Miljømessige konsekvenser: 
Dersom Kroer skole legges ned, vil alle skolene i Ås være tilknyttet offentlige 
transportforbindelser. Elever som bor i gangavstand til Kroer skole i dag, vil bli kjørt til 
SFO ved Rustad skole. Ettersom det ikke er arbeidsplasser av betydelig grad i Kroer, 
er det rimelig å anta at mange av de som vil bli nødt til å kjøre sitt barn til SFO, er 
likevel avhengig av og benytter bil i det daglige til og fra jobb. Det er rimelig å anta at 
for mange av de som er bosatt på Danskerud, er levering og henting på SFO i Kroer 
en omvei.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 

 Virkningen av å legge ned Kroer skole vil gi en bedre kapasitetsutnyttelse ved 
nye Rustad skole, samt økt handlingsrom for styrking av hele Ås-skolen. 

 Opprettholdelse av Kroer skole er ikke økonomisk forsvarlig i et helhetlig 
perspektiv, da ressursene skal fordeles til det beste for alle barn og unge i 
kommunen.  

 Kommunen er skoleeier, og har ansvaret for at kravene i opplæringsloven og 
forskriftene til loven blir oppfylt, jf. opplæringsloven § 13-10. Nyere lovkrav har 
i senere tid ført til store inngripen i den daglige skoledrift. Dette påvirker Ås-
skolens handlingsrom, og som igjen fordrer nye strukturelle rammer. 

 Med utgangspunkt i dagens situasjon vil det være vanskelig å opprettholde 
lovlig drift av Kroer skole sett i forhold til regler og lovkrav. Dersom det ikke 
skjer betydelige endringer innen få år, vil ikke drift av Kroer skole etter 1. 
august 2025 oppfylle lovkrav etter opplæringsloven, som igjen vil være brudd 
på Barnekonvensjonen.   
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
1. august 2019 
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Vedlegg – Befolkning og prognoser 
 
Befolkningsrapporten viser hvor elevene som sogner til Kroer skole, er bosatt per 
12.2.2018.  

 
                
               = Kroer skole, Vollholen 39 
               = Rustad skole, Drottveien 20 
 
Befolkningsprognoser for Kroer skole 2017-2030 
Elevkapasitet: 150 
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Befolkningsprognoser for Rustad skole 
Elevkapasitet fra 2019: 700 

 
                                
 
 
 
Befolkningsprognose for Kroer skolekrets 
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Befolkningsprognose for Rustad skolekrets (Det er tatt høyde for justerte 
skolekretsgrenser fra 2019, vedtatt i Kommunestyret 21.6.2017)  
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UR-12/18 
Skolebehovsanalyse Ås nord 2018-2030 
 
Saksbehandler:  Svanhild Bergmo Saksnr.:  18/01472-1 
Saksgang  Møtedato 
1 Ungdomsrådet 12/18 29.05.2018 
2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17/18 30.05.2018 
3 Formannskapet 50/18 06.06.2018 
4 Kommunestyret   
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Skolekretsgrensene endres mellom Sjøskogen skole og Nordby skole ved at 
elever som bor i rode 4,6 og 7 i Togrenda grunnkrets flyttes til Sjøskogen skole. 
Elever som går på Nordby skole vil få fortsette der ut 7.trinn. Den nye 
skolekretsgrensen vil gjelde fra Sjøskogen skole står klar som 2 parallell skole  
 
2. Solberg skole utvides til en 4-parallell skole innen 2024/2025 
 
3. Det legges frem en ny skolebehovsanalyse for skolene i Ås etter at nytt 
boligprogram er vedtatt. 

 
4. Det legges frem en ny skolebehovsanalyse for ungdomsskolene i Ås innen 2020. 
 
 
Ås, 15.05.2018 
 
Marit Roxrud Leinhardt Ellen Benestad 
fung. Rådmann Oppvekst og kultursjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsråd 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Formannskap 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
1. Høringsnotat-skolebehovsanalyse for Ås Nord 
2. Kartutsnitt skolekretser ved Sjøskogen og Nordby skole 
3. Høringsinnspill fra FAU Løvstad Naturbarnehage 
4. Høringsinnspill fra FAU Sjøskogen skole 
5. Høringsinnspill fra SU Nordby skole 
6. Sammendrag av høringsinnspill med rådmannens kommentar 
7. Oversiktskart og befolkningsrapport for rode 4, 6 og 7 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken:  
K-sak 7/17 
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K-sak 30/17 
HOK- sak nr. 6/18 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Rådmann 
Oppvekst og kultursjef 
Teknisk sjef  
Stabsleder plan og utvikling 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Ås kommune står overfor en sterk befolkningsvekst i årene som kommer. Denne 
saken omhandler rådmannens forslag for å møte den kommende elevtallsveksten i 
skolene som ligger i Ås nord. Dette gjelder Sjøskogen skole, Nordby skole, Solberg 
skole og Nordbytun ungdomsskole. Rådmannen ser på bakgrunn av 
befolkningsprognoser og dagens skolekretsgrenser at Nordby skole vil ha en 
underkapasitet fra 2025/2026. Utbyggingen av Sjøskogen skole medfører at skolen 
vil ha en overkapasitet når den står ferdig i 2022. 
 
Solberg skole vil allerede fra 2023/2024 ha for liten kapasitet. Det er forventet at 
elevtallet øker betydelig i årene mot 2030 når nye boligområder er ferdig utbygd. 
Rådmannen vurderer at det ikke er hensiktsmessig å se på elevkapasiteten for de tre 
barneskolene samlet grunnet Solbergs beliggenhet. Kapasiteten for Sjøskogen skole 
og Nordby skole kan lettere sees på samlet på grunn av sin beliggenhet i forhold til 
hverandre. 
 
Rådmannen anbefaler at skolekretsgrensene mellom Sjøskogen skole og Nordby 
skole endres ved at deler av Togrenda grunnkrets flyttes til Sjøskogen skolekrets og 
at Solberg skole utvides til 4-parallell innen 2024/2024 for å ivareta den økende 
elevtallsveksten i skolekretsen. Nordbytun ungdomsskole har ledig kapasitet frem 
mot 2030.  
 
Rådmannen vil følge befolkningsøkningen i Ås kommune nøye og på bakgrunn av 
dette gjennomføre årlige befolkningsprognoser samt oppdatere skolebehovsanalysen 
etter at nytt boligprogram er vedtatt. 
 
1. Fakta i saken 
 
Ås kommune står overfor en kraftig befolkningsvekst de neste årene.  
 
Det ble våren 2017 utarbeidet og vedtatt en skolebehovsanalyse for Ås sentrum, jf. 
K-sak 30/17. Denne saken gjelder skolebehovsanalyse for Ås nord og omhandler 
Sjøskogen skolekrets, Nordby skolekrets, Solberg skolekrets samt Nordbytun 
ungdomsskole. 
 
Skolenes inntaksområder bygger på kommunens grunnkretser. Skoletilhørighet 
defineres utfra elevens folkeregistrerte adresse. Ås kommune har egen forskrift for 
skoletilhørighet "Forskrift om skoletilhørighet i Ås kommune, 21.juni 2017" som styrer 
hvilken skole elevene sogner til. 

http://www.as.kommune.no/forskrift-om-skoletilhoerighet-i-as-kommune.5423772-352947.html
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Grunnkretser er en fast inndeling av kommunen i mindre enheter. Formålet med 
inndeling i grunnkretser er å lage stabile, geografiske enheter som kan gi grunnlag 
for analyse, blant annet hos Statistisk sentralbyrå. De årlige befolkningsprognosene 
er gitt i grunnkretser. En grunnkrets er inndelt i flere roder. En rode blir i dag regnet 
som den minste administrative inndelingen i en kommune. Kommunene deles 
vanligvis inn i et antall roder, som har særlig betydning i forbindelse med valg. 
Skolekrets er en kommunal inndeling som setter grenser for hver skole.  
 
Det er ikke fritt skolevalg i Ås. Det betyr at elevens folkeregistrerte adresse 
bestemmer hvilken skole barnet skal gå på. Det vil alltid være flere grunnkretser i en 
skolekrets, men det er ønskelig at grunnkretser ikke deles mellom flere skolekretser. 
Ved å unngå å dele opp grunnkretser, gir det kommunen bedre forutsigbarhet i 
planleggingen av skolekapasitet. 
 
I Ås kommune beregnes det stort sett 28 elever pr. klasse på barneskoletrinnene og 
30 elever på ungdomsskoletrinnene. Dette vil avvike noe fra skole til skole. F.eks. har 
Sjøskogen skole som 1 parallell skole plass til ca. 225 elever, mens Kroer skole som 
1 parallell har plass til ca. 180 elever. Ved beregning av skolekapasitet i prognosene 
tas det ikke utgangspunkt i maksimumskapasitet ved skolen, men i realistisk 
kapasitet. Dette er fordi elevkullene varierer fra år til år, og dermed vil antall klasser 
pr. trinn variere.   
 
Realistisk kapasitet for skolene er maksimumskapasitet minus ca. 10 %. For 
eksempel vil en 2-parallell skole ha en maksimumskapasitet på (28x2x7) på 392 
elever og en realistisk kapasitet på ca. 360 elever. En 4-parallell skole vil ha en 
maksimumskapasitet på (28x4x7) på 784 elever og en realistisk kapasitet på ca. 700 
elever. For ungdomsskolene kan realistisk kapasitet være høyere da det er flere 
klasser per trinn og dermed kan kapasiteten utnyttes bedre. Realistisk kapasitet for 
ungdomsskolene er maksimumskapasitet minus 5 %. 
 
I saken videre er det den realistiske kapasiteten som blir omtalt der ikke annet er 
nevnt. 
 
2. Status på skolene i Ås nord med elevkapasitet, elevtall og prognoser 
 
På Nordbytun ungdomsskole ble det i 2016 bygd tre ekstra klasserom med 
grupperom. Det vil si at skolen har økt med en klasserekke og tilsvarer 5-parallell 
skole med en maksimumskapasitet på 450 elever. Det vil si at realistisk kapasitet er 
ca. 430 elever.  
 
Solberg skole er ferdig utbygd som 2-parallell skole og ble tatt i bruk i april 2018. 
Gamle Solberg skole er revet og arbeidet med siste del av opparbeidelse av 
uteområde er igangsatt og skal være klart til skolestart høst 2018. Skolen har nå en 
maksimumskapasitet på 392 elever og en realistisk kapasitet på rundt 360 elever. 
Med dagens prognoser og skolekretsgrenser vil Solberg skole ha nok elevkapasitet i 
årene frem til 2024. Fra 2024/2025 øker elevtallet raskt i perioden frem til 2030. Det 
er tidligere politisk vedtatt at skolen skal klargjøres til byggetrinn 2 som innebærer en 
utvidelse til 4-parallell skole. Skolen er klargjort med to klasserom ekstra og disse 
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kan være en avlastning for at 2 trinn i perioder kan være 3-parallell og gi fleksibilitet 
når elevmassen øker inntil byggetrinn 2 igangsettes og skolen er utvidet. 
 
Sjøskogen skole ligger over sin realistiske elevkapasitet på ca. 225 elever og utfra 
prognosene og med dagens skolekretsgrense vil elevtallet ligge noe over i hele 
perioden frem til 2030. Kommunestyret vedtok desember 2017 å fremskynde 
utvidelsen av Sjøskogen skole med ett år, oppstart bygging i 2021 med ferdigstillelse 
i 2022.  Det foreligger revidert mulighetsstudie fra 2015 som ikke er politisk behandlet 
i påvente av framleggingen av skolebehovsanalysen for Ås nord. Med utbyggingen 
blir Sjøskogen skole en 2-parallell skole med samme kapasitet som på Solberg.  
 
Det foreligger ingen planer eller politiske vedtak for Nordby skole, som i dag er en 2-
parallell skole med maksimumskapasitet på 392 elever og en realistisk kapasitet på 
rundt 360. Med dagens prognoser og dagens skolekretsgrense vil skolen være full i 
2025/2026. 
 
Det var pr. 1.10.2017 registrert 812 elever totalt i barneskolene i Ås nord, fordelt med 
242 elever på Sjøskogen skole, 327 elever på Nordby skole, 198 elever på Solberg 
skole. Det var registrert 273 elever på Nordbytun ungdomsskole. Tallene er hentet 
fra Utdanningsdirektoratets informasjonssystem (GSI) for grunnskolen. 
 
2.1 Prognoser og kapasitet for barneskolene i Ås nord* 
År 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Sjøskogen 241 253 255 253 248 244 244 238 233 232 231 231 231 233 234 234 

Kapasitet 225 225 225 225 225 225 225 360 360 360 360 360 360 360 360 360 

Nordby 307 313 318 321 318 325 318 319 324 338 348 360 370 385 398 408 

Kapasitet 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 

Solberg 188 195 206 244 275 289 290 312 332 355 381 408 433 464 493 522 

Kapasitet 180 180 180 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 

SUM elevtall 736 761 779 818 841 858 852 869 889 925 960 999 1034 1182 1125 1164 
SUM Kapasitet 765 765 765 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 

*Elevframskrivinger for barn i alderen 6-12 år i perioden 2015-2030, jf. befolkningsprognose utført av 
Rambøll juni 2017 med dagens skolekretsgrenser og utvidet elevkapasitet for Solberg skole fra 2018 
og Sjøskogen skole fra 2022 
  
Befolkningsprognoser kan være usikre, men det er beste hjelpemidlet en kommune 
kan ha i langsiktig planlegging. Verktøyet som benyttes er KOMPAS, og anses å 
være det best egnede som er tilgjengelig på markedet.   
 
Rådmannen ser på bakgrunn av befolkningsprognoser at Nordby skole vil ha for liten 
elevkapasitet fra 2025/2026. Vedtak om utbygging av Sjøskogen skole medfører at 
skolen vil ha en overkapasitet når den står ferdig i 2022. Solberg skole vil allerede fra 
2023/2024 ha for liten kapasitet. Det er forventet at elevtallet øker betydelig i årene 
mot 2030 når nye boligområder er ferdig utbygd. 
 
Rådmannen ønsker å vurdere en hensiktsmessig flytting av skolekretsgrenser og 
utvidelse av skoleanlegg for å ivareta den økende elevtallsveksten i årene frem mot 
2030. Solberg skoles beliggenhet i forhold til Sjøskogen og Nordby gjør at 
rådmannen ikke vurderer det som hensiktsmessig å se på elevkapasiteten samlet for 
de 3 barneskolene, men se på egne tiltak for Solberg skole. Kapasiteten for 
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Sjøskogen skole og Nordby skole kan lettere sees på samlet på grunn av 
beliggenhet i forhold til hverandre.  
 
3. Høring 
 
Jf. HOK-sak 2/17 Høringssak – Skolebehovsanalyse for Ås nord, er det gjennomført 
en høring i perioden 5. mars – 5.mai 2018. Høringsinstanser var: Skolenes 
samarbeidsutvalg (SU), foreldrenes arbeidsutvalg (FAU), skolemiljøutvalg (SMU) og 
elevrådene ved Sjøskogen, Nordby, Solberg skole, Nordbytunet ungdomsskole, FAU 
ved Togrenda barnehage, Vinterbro barnehage, Løvstad Naturbarnehage, 
Sjøskogen barnehage og Orrestien barnehage samt hovedverneombudet i Ås, 
Fagforbundet og Utdanningsforbundet. Rådmannen valgte i tillegg å la høringen 
være åpen, slik at lag, foreninger, vel og privatpersoner kunne la seg høre ved å 
sende inn en elektronisk høringsuttalelse via kommunens hjemmeside.  
 
I høringen ble partene og andre bedt spesielt om å komme med innspill til: 

- Rådmannens vurdering av endring av skolekretsgrensene mellom Sjøskogen 
skole og Nordby skole 

- Rådmannens vurdering av utvidelse av Solberg skole 
- Rådmannens vurdering av og tiltak for Nordbytun ungdomsskole 

 
Kommunen mottok tre høringsinnspill innen fristen. De 3 innspillene omhandlet 
rådmannens vurdering av endring av skolekretsgrensene mellom Sjøskogen skole og 
Nordby skole og ligger ved saken. Det kom ingen innspill på rådmannens vurdering 
av utvidelse av Solberg skole eller vurdering av og tiltak for Nordbytun 
ungdomsskole.  
 
4. Rådmannens vurdering av og forslag til tiltak for skolene i Ås nord 
 
Med bakgrunn i innkomne høringsuttalelser, politiske vedtak for utbygging og 
elevtallprognoser vil rådmannen i dette kapittelet presentere tiltak og alternativer for å 
dekke behovet for elevplasser i Ås nord. Målet vil være å unngå overkapasitet ved 
Sjøskogen skole etter 2022 og underkapasitet ved Nordby skole fra 2026 samt 
underkapasitet ved Solberg skole fra 2024. Elevkapasiteten og tiltak for Nordbytun 
ungdomsskole vil også vurderes. 
 
4.1 Vurdering av tiltak og alternativer for Sjøskogen og Nordby skole 
På bakgrunn av politisk vedtak om utvidelse av Sjøskogen skole til en 2-parallell 
skole ferdigstilt i 2022 og at Nordby skole når sin maksimale elevkapasitet i 2025 vil 
rådmannen se på ulike alternativer for å ivareta elevkapasiteten ved begge skolene.  
 
På bakgrunn av høringsinnspill vil rådmannen vurdere et nytt alternativ (alternativ 3).  
I dette alternativet deles Togrenda grunnkrets opp, og de rodene som ligger nærmest 
Sjøskogen skole vurderes lagt til Sjøskogen skolekrets. Dette vil være rode 4, 6 og 7 
som i dag har totalt 65 elever. 
 
Rådmannen foreslår i tillegg at Bølstad feltet (rode 4)blir lagt til Sjøskogen skolekrets 
i alternativ 1, da Sjøskogen skole vil ha nok kapasitet til disse elevene. Rode 4 er 
Bølstad feltet inkludert Vinterbro terrasse, som ble foreslått i to av høringsuttalelsene 
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Ved endring av skolekretser må alle veier endres i vedlegget som følger forskrift om 
skoletilhørighet og som viser hvilke veier som tilhører hvilken skolekrets, kalt 
«Skoletilhørighet etter veinavn».  
 
Alternativ 1  
Sjøskogen skolekrets med Kjærnes grunnkrets og Bølstad feltet (rode 4 i 
Togrenda grunnkrets)  
Nordby skoleskolekrets uten Kjærnes grunnkrets og Bølstad feltet 
 
I dette alternativet vil hele Kjærnes grunnkrets og Bølstad feltet flyttes fra Nordby 
skolekrets til Sjøskogen skolekrets. Dette medfører at Sjøskogen skole vil ha god 
kapasitet frem til 2030. Nordby skole vil ha nok elevkapasitet til ca 2027.  
 
Det vil være en naturlig og geografisk skille ved at alle som bor på samme side av 
Sjøskogen skole med Nessetveien som grense, tilhører Sjøskogen skolekrets og at 
de som bor på samme side som Nordby skole med Nessetveien som grense, tilhører 
Nordby skolekrets, unntaket her vil være Bølstad feltet (rode 4). Roden strekker seg 
over Nessetveien og denne delen av roden tilhører allerede Sjøskogen skolekrets.. 
Formålet med inndeling i grunnkretser er å lage stabile, geografiske enheter som kan 
gi grunnlag for analyse og skoleplanlegging. 
 
Alternativet vil medføre økte skyssutgifter til elever med rett til skoleskyss. I dag er 
det 16 elever som allerede har skoleskyss til Nordby skole. Ut fra befolkningsrapport 
pr. 3.5.2018 vil det være ca. 15 flere barn som vil ha rett til skyss. Dette vil utgjøre ca. 
90.000 i økte skyssutgifter årlig. Det vil si at skyssutgiftene totalt vil bli ca. 180.000 for 
elever fra Kjærnes grunnkrets til Sjøskogen skole. 
 
Alternativet vil føre til økt belastning på Kjærnesveien dersom Ruter velger å sette 
opp egen skolebuss for elever til Sjøskogen skole. I dag har ikke elevene fra Kjærnes 
egen skolebuss, men kjører med rutebuss. Elever uten rett til skyss vil få ca 500 
meter lengre skolevei, men det er gang- og sykkelvei langs hele skoleveien. 
Rådmannen vurderer skoleveien fra Kjærnes til Sjøskogen som sikker. 
 
Barn og foreldre vil få tilhørighet til en annen skole enn i dag, men det skolefaglige 
innholdet vil være det samme. Både elever ved Nordby skole og Sjøskogen skole 
deltar i dag på ulike aktiviteter på Nordby gjennom idrettslag m.m. og vil fortsatt ha 
tilhørighet til lokalmiljøet der. Dette gjør at mange av barna og foreldre fra Kjærnes 
allerede kjenner barn og foreldre ved Sjøskogen skole. 
 
Alternativ 2 
Sjøskogen skolekrets med Kjærnes grunnkrets og 50 % Togrenda grunnkrets  
Nordby skolekrets uten Kjærnes grunnkrets og 50 % Togrenda grunnkrets 
 
Alternativet vil gi Nordby skole elevkapasitet nok frem til 2030, mens Sjøskogen skole 
vil ha underkapasitet selv med utbygging av skolen. Utfra dagens elevtall, jf. 
befolkningsrapport pr 14.5.2018 for de to grunnkretsene, har Togrenda 161 barn 
(50 % av dette gir 80 barn)i skolepliktig alder og Kjærnes har 46 barn i skolepliktig 
alder. Det var ingen høringsinnspill til dette alternativet. 
 
Alternativ 3 
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Sjøskogen skolekrets med rode 4, 6 og 7 i Togrenda grunnkrets og uten 
Kjærnes grunnkrets 
Nordby skolekrets med Kjærnes grunnkrets og uten rode 4,6 og 7 i Togrenda 
grunnkrets 
 
I dette alternativet vil Kjærnes grunnkrets fortsatt tilhøre Nordby skole og elevene 
som i dag bor på Kjærnes vil beholde sin tilhørighet til skolen og lokalmiljøet der. 
Togrenda grunnkrets vil måtte deles, noe som igjen medfører mindre forutsigbarhet 
for fremtidige befolkningsprognoser og skoleplanlegging.  Alternativet fører til at 
Sjøskogen skole har god kapasitet frem til 2030. Nordby skolekrets vil ha kapasitet 
frem mot slutten av perioden frem til 2030. 
 
Togrenda grunnkrets er inndelt i flere roder og rådmannen foreslår at rode 4 (Bølstad 
feltet), rode 6 og rode 7 med alle veier og adresser som ligger i roden, legges til 
Sjøskogen skolekrets. Dette er grovt estimerte tall da det ikke er utarbeidet en ny 
tabell med prognosetall til dette alternativet. Utfra tall i befolkningsrapport 
pr.14.5.2018 bor det 65 barn i skolepliktig alder i disse tre sonene tilsammen.  
 
Alternativet vil ikke få økonomiske konsekvenser, da disse barna ikke har rett til 
skoleskyss. Elever som bor i disse rodene vil få kortere skolevei enn de har til Nordby 
skole og skoleveien defineres som sikker med kryssing av Nessetveien via gangbru. 
 
Alternativet vil gi en oppdeling av en grunnkrets som gjør at barn i samme nabolag vil 
tilhøre ulike skoler, men ved å bruke roder vil man bruke et allerede etablert 
administrativt område. 
 
Rådmannens vurdering av alternativene 
Ingen av alternativene vil gi en jevn fordeling av elever mellom skolene. Det er i 
Nordby skolekrets elevtallsveksten er størst og som først vil mangle elevplasser. 
Økning av antall elevplasser i Sjøskogen skolekrets vil kunne dekke opp for skolene 
samlet sett, men det fins ingen naturlig inndeling av kretsene som gjør at det vil være 
enkelt å kunne fordele elevene jevnt mellom skolene.   
 
Alternativ 1 gir Sjøskogen skole overkapasitet frem til 2030, mens Nordby skole vil 
være full rundt 2027. Alternativet fører til økte kostnader til skoleskyss og elevene fra 
Kjærnes vil få lenger skolevei enn de har i dag. I alternativ 2 vil elevene få kortere 
skolevei enn de har i dag. Skoleveien defineres som trygg i begge alternativer. 
Alternativ 2 gir Nordby skole kapasitet frem til 2030, mens Sjøskogen skole vil ha 
overkapasitet selv med utbygging av skolen. Det vil gi økte kostnader til skoleskyss 
for elevene fra Kjærnes. Rådmannen vurderer dette alternativet som lite 
hensiktsmessig i forhold til alt. 1 og 3. 
Alternativ 3 medfører at barn som bor i samme nabolag vil gå på ulike skoler, men 
alle vil få kortere skolevei og det blir ingen kostnader til skoleskyss utover de som 
allerede har skyss. Alternativet innebærer at kapasiteten til Sjøskogen skole blir 
bedre utnyttet og at kapasiteten til Nordby skole holder lenger. 
Rådmannen vil anbefaler at alternativ 3 vedtas, da dette vil gi den beste fordelingen 
av barn på mellom skolene samt at det ikke gir økte kostnader og ingen elever får 
lenger skolevei.  
 
4.2 Rådmannens vurdering av tiltak og alternativer for Solberg skole 
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Med dagens prognoser og skolekretsgrenser vil Solberg skole ha god nok 
elevkapasitet i årene frem til 2023. Fra 2024/2025 øker elevtallet raskt frem til 2030. 
Den nye Solberg skole er klargjort til byggetrinn 2 som innebærer en utvidelse av 
skolen. Skolen alle spesialrom og fellesområder som ivaretar kravene til en 4-parallell 
skole.  Med en utvidelse med 2 klasserekker vil Solberg skole bli 4-parallell, og med 
en utvidelse med 1 klasserekke vil Solberg bli 3-parallell. 
 
Rådmannen har vurdert en utvidelse av Solberg skole til 3 eller 4-parallell på 
bakgrunn av elevtallsveksten frem til 2030, jf. befolkningsprognoser frem til 2030 og 
med dagens skolekretsgrense. Det kom ingen høringsinnspill til rådmannens 
alternativer for Solberg skole. 
 
Alternativ 1 – Solberg skole utvides til 3-parallell skole 
En utbygging av Solberg skole til 3-parallell skole vil øke elevkapasiteten til 530 
elever som ivaretar dagens behov frem til 2030. I 2030 vil skolen ha 522 elever etter 
dagens prognoser. Skolen er prosjektert for en utvidelse til 4-parallell. 
 
Alternativ 2 – Solberg skole utvides til 4-parallell skole 
En utbygging av Solberg skole til 4-parallell skole vil øke elevkapasitet til 700 elever. 
Dette vil gi en overkapasitet frem til 2030, da elevtallet etter prognosene vil være 522 
elever. Skolen er prosjektert for en utvidelse til 4-parallell. 
 
Rådmannens vurdering av alternativene for utvidelse av Solberg skole 
Alternativ 1 og alternativ 2 innebærer at det vil være nok elevkapasitet frem til 2030 
og det er lagt til rette for en enkel utvidelse av skolen med opptil to paralleller. 
Alternativ 1 ivaretar elevkapasiteten frem til 2030, men vil da være full og skolen må 
utvides med enda en parallell. Alternativ 2 ivaretar elevkapasiteten også etter 2030. 
Alternativ 2 vil gi noe økte kostnader da utvidelsen vil gjelde to paralleller. Det må 
bygges 12 klasserom ekstra med grupperom og toaletter samt lærerarbeidsplasser 
tilpasset 2 klasser mer pr.trinn. Det vil ikke være behov for økning av spesialrom i 
alternativ 1 og 2, dette er ivaretatt i byggingen av 2-parallell skole. Flerbrukshallen 
ivaretar skolens behov for gymsal. 
 
Rådmannen vurderer alternativ 2 som mest hensiktsmessig, da det ivaretar 
elevtallsveksten også etter 2030. Det er lagt til rette for utvidelse av skolen til en 4- 
parallell skole og skolen vil slippe enda en utbygging med den uroen og de økte 
kostnadene det medfølger. 
 
Rådmannen anbefaler at Solberg skole utvides til 4-parallell innen 2025. 
 
4.3 Rådmannens vurdering av tiltak for Nordbytun ungdomsskole 
Nordbytun ungdomsskole er i dag en 4-parallell skole med maksimumskapasitet på 
360 elever i aldersgruppen 13 – 15 år. Elevene som tilhører skolen kommer fra 
Sjøskogen skolekrets, Nordby skolekrets og Solberg skolekrets. Høsten 2016 ble 
ytterligere 3 ekstra klasserom med grupperom ferdigstilt. Disse ble benyttet av elever 
fra Solberg skole frem til påske 2018. Med tre ekstra klasserom fra skoleåret 
2018/2019 vil elevkapasiteten på Nordbytun kunne økes med en klasserekke, 
tilsvarende 5- parallell skole. Det vil si at realistisk kapasitet økes til ca. 430 elever. 
Nordbytun ungdomsskole har i dag tilfredsstillende undervisningsarealer og en 
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elevkapasitet som ikke er fullt utnyttet. S koleåret 2018/2019 er det pr. d.d. registrert
272 elever ved skolen.

Prognose og kapasitet for Nordbytun ungdomsskole*
Nordbytun uskole 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Sjøskogen 78 73 88 97 106 104 99 103 102 104 99 96 96 93 94 93

Nordby 126 127 131 132 126 127 134 139 147 142 141 139 147 146 149 153

Solberg 73 64 68 77 89 96 101 113 122 129 137 145 157 163 172 180
Totalt 277 264 287 306 321 327 334 355 371 375 377 380 400 402 415 426

Kapasitet 340 340 340 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430

* Elevframskrivinger for barn i alderen 13 - 15år i perioden 2015 - 2030, jf. befolkningsprognose utført av
Rambøll juni 2017

Rådmannen vurderer det slik at Nordbytun ungdomsskole klarer å møte den
vente n de elevmassen . Med dagens prognoser holder elevkapasiteten til 2030. Det
er vedtatt at det skal legges frem en ny analyse for ungdomsskolene i Ås ko mmune
innen 2020, jf. K - sak 30/17 Skolebehovsanalyse Ås Sentrum 2017 - 2030.

Det kom ingen hørings innspill til rådmannens tiltak for Nordbytun ungdomsskole .

5 . Rådmannens konklusjon for skolene i Ås nord

Rådmannen anbefaler en endring av dagens skolekretsgr enser samt utvidelse av
Solberg skole for å gi elevene i Ås nord de beste forutset ninger for en god
skolehverdag. Nordbytun ungdomsskole vil med dagens prognose ha elevkapasitet
nok til 2030.

Rådmannens forslag til tiltak:
Skolekretsgrensene endres mellom Sjøskogen skole og Nordby skole ved at elever
som bor i rode 4,6 og 7 i Togrenda grunnkrets flyttes til Sjøskogen skole . Elever som
går på Nordby skole vil få fortsette der ut 7.trinn. Den nye skolekretsgrensen gjelder
fra Sjøskogen skole stå r klar som 2 parallell skole i 2022 .

Solberg skole utvi des med to paralleller til en 4 - parallell skole innen 2024/2025.

Det legges frem en ny skolebehovsanalyse for skolene i Ås etter at nytt boligprogram
vedtas.

Det legges frem en ny analyse for ungdomsskolene i Ås innen 2020 .

Kan vedtaket påklages?
Nei

Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart

Vedlegg til sak
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Drøfting

1. Seminar for ungdomsrådene i Follo
2. Utlysning av frie plasser i ungdomsrådet
3. Sjekkliste plansaker
4. Budsjettseminar om handlingsprogrammet
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