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Innledning 
Rådmannen har fått i oppdrag å utrede gjenåpning av Berger skole for 1.-3.trinn eller 1.- 4.trinn. 
Dette oppdraget mottok rådmannen som verbalvedtak i handlings- og økonomiplanen 2022-2025: 

«Det gjennomføres en utredning for gjenåpning av Berger skole som en 1.-3. eller 1.-4.-avdeling av 
Tømmerås skole fra høsten 2023/2024. Utredningen skal gi en fullstendig kartlegging av tiltakets 
kostnadsbilde, samt drøfte andre konsekvenser/effekter opp mot kommunens samfunnsdel, hvilken 
effekt ressursbruken vil ha for lærerkapasiteten på Tømmerås, og hvilke muligheter tiltaket kan skape 
og utløse for lokal næringsutvikling, boligutvikling og øvrig stedsutvikling. Utredningen skal sees i 
sammenheng med den kommende skolebehovsanalysen». 

Ordlyden i verbalvedtaket ble endret gjennom vedtak i Kommunestyret 20.09.22: «Jf. verbalvedtak i 
sak 177/21 (HØP22-25; Berger skole) - oppdraget endres slik; (…) , og hvilke muligheter tiltaket kan 
skape og utløse for lokal næringsutvikling, boligutvikling og øvrig stedsutvikling. - strykes. 

De folkevalgte har uttalt at de ønsker at utredningen av Berger skole skal legges ut på høring 
sammen med handlingsplanen for utvikling og bruk av barnehage- og skolebygg. Denne utredningen 
følger derfor handlingsplanen for utvikling og bruk av barnehage- og skolebygg som et vedlegg. 
  

Berger skole 
Berger skole ble åpnet i 1963. I 2009 ble skolen påbygget, bygget om og totalrenovert. Skolen hadde 
kapasitet til syv klasser, egen gymsal og areal til administrasjon og SFO. Klasserommene og SFO lå i 
skolens 1.etasje. Gymsal, garderober, musikkrom og lager var lokalisert i underetasjen, og lokaler til 
skolens administrasjon lå i 2.etasje. Da skoledriften ble avviklet i juni 2014, gikk det totalt 107 elever 
på skolen.  

Da Berger skole ble nedlagt fikk foreldre/elever tilbud om 
å gå på Tømmerås skole, men også mulighet til å velge 
Tangen skole om de ønsket det. Noen familier valgte at 
barna skulle gå på Tangen barneskole.  

Historisk folketall og framskrivninger 
Tidligere skolekrets 
Tidligere Berger skolekrets består av fire grunnkretser 
(nordfra og sørover): 

• 3005 1504 Sand  
• 3005 1503 Bergeråsen (øst mot fjorden)  
• 3005 1502 Berger gård (vest mot marka) 
• 3005 1501 Berger 

Når det presenteres barnetall og annen befolkningsstatistikk nedenfor, er det med utgangspunkt i 
antall folkeregistrerte innenfor dette området pr. 31.desember hvert år. Man kan bare ha én 
folkeregisteradresse. Noen ganger går barn på skole et annet sted enn der de er folkeregistrert pr. 
31.12. Dette kan for eksempel være når familier flytter underveis i kalenderåret, når barn bor i 
fosterhjem, når barn har tilbud om opplæring i velkomstklasser eller når skilte foreldre har delt 
omsorg. 
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Drammen kommune vedtok i 2020 skolekretser for grunnskolene i kommunen, og mellom 
barneskolene Tømmerås og Tangen er det flytende skolekretser. Det betyr i praksis at elevene som 
har folkeregistrert adresse i tidligere Svelvik kommune både kan ønske seg og få tildelt skoleplass 
enten ved Tømmerås eller Tangen barneskole, så lenge skolen har plass.  

Folketallsutvikling fra 2000 til 2021 
 

 

Grafen over viser folketallsutviklingen (innbyggere i alle aldre) i tidligere Berger skolekrets fra 2000 til 
2021.  

Grafen under viser folketallsutviklingen for aldersgruppen 6-12 år i tidligere Berger skolekrets, det vil 
si elever på 1.-7.trinn.  

 

NB: Y-aksene i diagrammene er trunkert/kuttet av/zoomet inn for å se variasjon fra år til år bedre. 
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Folketallsutvikling fra 2000 ti l 2021
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Grafen over viser folketallsutviklingen (innbyggere i alle aldre) i tidligere Berger skolekrets fra 2000 ti l
2021.

Grafen under viser folketallsutviklingen for aldersgruppen 6-12 år i tidligere Berger skolekrets, det vil
si elever på 1.-7.trinn.
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Figuren over viser hvordan alderssammensetningen har endret seg i skolekretsen i løpet av perioden 
2000-2021. Legg merke til at y-aksen ikke går fra 0, men fra -200 til +600 innbyggere. 

Der det kun er en grønn søyle (0-åringer), er antallet innbyggere i aldersgruppen ganske uendret. Der 
det er en rosa søylestubb under 0-streken og under den grønne søylen (liten skygge for 1-2-åringer, 
og 16-18-åringer, mer for 3-5-åringer, 6-12 og 13-15-åringer, og enda mer for 19-44-åringer), har det 
vært en nedgang i antall innbyggere i den aktuelle aldersgruppen i perioden. Figuren viser at 
nedgangen har vært størst i gruppen 19-44-åringer.  

Der det er en rosa søylestubb oppå den grønne søylen (45-66-åringer, 67-79-åringer), har det vært en 
økning i antall innbyggere. Figuren viser at befolkningsveksten som har skjedd i kommunedelen i 
denne perioden sett under ett, har gitt en nedgang i antall barn i førskole/grunnskolealder, og at 
økningen i innbyggertall har vært i aldersgruppene over 45 år. 

Bolig- og befolkningsutvikling fra 2000 til 2021 
Hvordan henger folketallsutvikling sammen med boligutviklingen i området i denne perioden?  

Diagrammet over viser sammenheng mellom årlig boligbygging (blå søyler og tall på y-aksen til 
venstre) og folketilvekst (rød linje og tall på y-aksen til høyre). Legg merke til at grafen for 
folketilvekst ikke har en y-akse som begynner på null, men går fra minus 40 til pluss 60. Det er små 
tall: det er totalt registrert netto boligtilvekst på 35 boliger i perioden, og netto befolkningsnedgang 
på 80 personer. Netto årlig folketilvekst varierer fra år til år, fra nedgang på 29 innbyggere i 2004 til 
økning på 44 innbyggere i 2011. 2015, året etter nedleggelsen av Berger skole, var ett år med nesten 
like stor netto befolkningsnedgang som bunnåret 2004.  
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Figuren over viser hvordan alderssammensetningen har endret seg i skolekretsen i løpet av perioden
2000-2021. Legg merke til at y-aksen ikke går fra 0, men fra -200 ti l +600 innbyggere.

Der det kun er en grønn søyle (D-åringer), er antallet innbyggere i aldersgruppen ganske uendret. Der
det er en rosa søylestubb under D-streken og under den grønne søylen (liten skygge for 1-2-åringer,
og 16-18-åringer, mer for 3-5-åringer, 6-12 og 13-15-åringer, og enda mer for 19-44-åringer), har det
vært en nedgang i antall innbyggere i den aktuelle aldersgruppen i perioden. Figuren viser at
nedgangen har vært størst i gruppen 19-44-åringer.

Der det er en rosa søylestubb oppå den grønne søylen (45-66-åringer, 67-79-åringer), har det vært en
økning i antall innbyggere. Figuren viser at befolkningsveksten som har skjedd i kommunedelen i
denne perioden sett under ett, har gitt en nedgang i antall barn i førskole/grunnskolealder, og at
økningen i innbyggertall har vært i aldersgruppene over 45 år.

Bolig- og befolkningsutvikling fra 2000 ti l 2021
Hvordan henger folketallsutvikling sammen med boligutviklingen i området i denne perioden?

Boligbygging og folketilvekst
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Diagrammet over viser sammenheng mellom årlig boligbygging (blå søyler og tal l på y-aksen ti l
venstre) og folketilvekst (rød linje og tall på y-aksen ti l høyre). Legg merke ti l at grafen for
folketilvekst ikke har en y-akse som begynner på null, men går fra minus 40 ti l pluss 60. Det er små
tall: det er totalt registrert netto boligtilvekst på 35 boliger i perioden, og netto befolkningsnedgang
på 80 personer. Netto årlig folketilvekst varierer fra år ti l år, fra nedgang på 29 innbyggere i 2004 ti l
økning på 44 innbyggere i 2011. 2015, året etter nedleggelsen av Berger skole, var ett år med nesten
like stor netto befolkningsnedgang som bunnåret 2004.
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Diagrammet under viser sammenheng mellom årlig boligbygging og årlig inn- og utflytting (grønn og 
rød linje og tallverdier på y-aksen til høyre). Gjennomsnittlig inn- og utflytting har årlig ligget rundt 
150 personer både inn og ut siste ti år: 

 

 
Antall barn i alderen 6-9 år (1.-4.trinn) siste fire år 
Tabellen under viser antall folkeregistrerte innbyggere i hvert årskull pr. 31.12 som bor i tidligere 
Berger skolekrets. Fargeleggingen følger et kull, og viser at barnetallene i mindre grad ser ut til å ha 
vært påvirket av flytting.  

Kullene som var 4-7 år i 2021, vil være 6-9 år i 2023. Det er derfor ventet cirka 6 seksåringer, 10 
syvåringer, 13 åtteåringer og 10 niåringer, totalt cirka 39 elever, ved skolestart i 2023-2024.  

 2019 2020 2021 
0-åringer 8  9 10 
1-åringer 10 15 13 
2-åringer 4 12 8 
3-åringer 9 7 11 
4-åringer 13 10 6 
5-åringer 8 13 10 
6-åringer (1.trinn) 9 9 13 
7-åringer (2.trinn) 16 9 10 
8-åringer (3.trinn) 12 16 8 
9-åringer (4.trinn) 10 12 18 

 

Skoleåret 2022-2023 
For skoleåret 2022-2023 går barn i alderen 6-9 år fra tidligere Berger skolekrets, enten på Tømmerås 
barneskole eller Tangen barneskole.  

Antall barn i tidligere Berger skolekrets skoleåret 
2022-2023 

1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 

Går på Tømmerås skole 11 13 10 8 
Går på Tangen skole 0 1 0 0 
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Diagrammet under viser sammenheng mellom årlig boligbygging og årlig inn- og utflytting (grønn og
rød linje og tallverdier på y-aksen ti l høyre). Gjennomsnittlig inn- og utflytting har årlig ligget rundt
150 personer både inn og ut siste ti år:
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Antall barn i alderen 6-9 år (1.-4.trinn) siste fire år
Tabellen under viser antall folkeregistrerte innbyggere i hvert årskull pr. 31.12 som bor i tidligere
Berger skolekrets. Fargeleggingen følger et kull, og viser at barnetallene i mindre grad ser ut t i l å ha
vært påvirket av flytting.

Kullene som var 4-7 år i 2021, vil være 6-9 år i 2023. Det er derfor ventet cirka 6 seksåringer, 10
syvåringer, 13 åtteåringer og 10 niåringer, totalt cirka 39 elever, ved skolestart i 2023-2024.

2019 2020 2021
D-åringer 8 9 10
l-åringer 10 15 13
2-åringer 4 12 8
3-åringer 9 7 11
4-åringer 13 10 6
5-åringer 8 13 10
6-åringer ( l . t r inn) 9 9 13
7-åringer (2.trinn) 16 9 10
8-åringer (3.trinn) 12 16 8
9-åringer (4.trinn) 10 12 18

Skoleåret 2022-2023
For skoleåret 2022-2023 går barn i alderen 6-9 år fra tidligere Berger skolekrets, enten på Tømmerås
barneskole eller Tangen barneskole.

Antall barn i tidligere Berger skolekrets skoleåret l . t r inn 2.trinn 3.trinn 4.trinn
2022-2023
Går på Tømmerås skole 11 13 10 8
Går på Tangen skole 0 l 0 0
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Befolkningsframskrivinger for tidligere Berger skolekrets 
Drammen kommune bruker modeller for befolkningsframskriving i KOMPAS for å undersøke 
framtidig befolkningsutvikling på et lavere nivå enn Statistisk sentralbyrå (SSB) sine modeller som er 
for hele kommunen.  

Alle befolkningsframskrivinger, også SSB sine for hele landet og hver kommune, er beheftet med 
usikkerhet. Befolkningsframskrivinger på lavere geografisk nivå (høyere detaljeringsnivå) er mer 
usikre enn de mer overordnede. I Drammen bruker vi derfor to ulike modellberegninger: 
«trendflyttingsbasert» befolkningsframskriving og «boligtilbudsbasert» befolkningsframskriving. 

Begge alternativene tar utgangspunkt i grunnkretsstatistikk om befolkningssammensetning, 
boligsammensetning, husholdningssammensetning, fødsels- og dødsrater og flyttemønstre. 

Framskrivingsalternativet «trendflytting» henter historiske flyttemønstre fra perioden 2005-2021, og 
framskriver disse (med beregninger av lokale variasjoner i bolig-, befolknings- og 
husholdningsstruktur, fødselsrater og dødsrater mv. fra grunnkretsdata). Ettersom perioden 2005-
2014 var en periode med større innflytting enn «normalt» (på grunn av økt arbeidsinnvandring etter 
utvidelsen av EU mot øst) vil dette alternativet gi høyere befolkningsvekst, og dermed være mer 
«vekstoptimistisk» enn det prognosene fra SSB med MMMM-alternativet legger opp til. MMMM-
alternativet for framskrivninger fra SSB viser til troen på Middels fruktbarhet, Middels levealder, 
Middels innenlandsk flytting og Middel innvandring i årene som kommer. Dette er hovedalternativet 
til SSB. 

Det andre lokale framskrivingsalternativet «Boligtilbud» baserer seg på et lokalt boligbyggeprogram. 
Et boligbyggeprogram er et anslag fra virksomheten Arealplan og miljø over hvor mange boliger av 
hva slags type (fordelt på 5 boligtyper) som antas å kunne bli ferdigstilt hvor (i hvilke grunnkretser) 
og når, i kommunen i løpet av perioden 2022-2040. Boligbyggeprogrammet tar utgangspunkt i 
vedtatte planer og pågående reguleringsplanprosesser. Framskrivingsalternativet «Boligtilbud» tar 
utgangspunkt i lokale historiske mønstre i hvordan ny boligbygging (med ulike typer boliger) har 
påvirket flyttemønstre lokalt, og framskriver disse (med beregninger av lokale variasjoner i bolig- og 
befolkningsstruktur, fødselsrater og dødsrater mv. fra grunnkretsdata). Boligvolumet som totalt er 
lagt inn i boligbyggeprogrammet, gir rom for større befolkningsvekst enn det MMMM-alternativet til 
SSB vurderer som sannsynlig for Drammen kommune for perioden 2022-2040.  Det gjør 
framskrivningen noe mer vekstoptimistisk (for kommunen samlet), enn framskrivninger fra SSB med 
MMMM-alternativet. Nedenfor vises to alternative lokale befolkningsframskrivinger for tidligere 
Berger skolekrets, først for innbyggere i alle aldre, deretter for 6-12 år (tilsvarende 1.-7. trinn) og 6-9 
år (1.-4.trinn).  

Alle aldre (0-90+): 
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Befolkningsframskrivinger for tidligere Berger skolekrets
Drammen kommune bruker modeller for befolkningsframskriving i KOMPAS for å undersøke
framtidig befolkningsutvikling på et lavere nivå enn Statistisk sentralbyrå (SSB) sine modeller som er
for hele kommunen.

AIie befolkningsframskrivinger, også SSB sine for hele landet og hver kommune, er beheftet med
usikkerhet. Befolkningsframskrivinger på lavere geografisk nivå (høyere detaljeringsnivå) er mer
usikre enn de mer overordnede. I Drammen bruker vi derfor to ulike modellberegninger:
«trendflyttingsbasert» befolkningsframskriving og «boligtilbudsbasert» befolkningsframskriving.

Begge alternativene tar utgangspunkt i grunnkretsstatistikk om befolkningssammensetning,
boligsammensetning, husholdningssammensetning, fødsels- og dødsrater og flyttemønstre.

Framskrivingsalternativet «trendflytting» henter historiske flyttemønstre fra perioden 2005-2021, og
framskriver disse (med beregninger av lokale variasjoner i bolig-, befolknings- og
hushaldningsstruktur, fødselsrater og dødsrater mv. fra grunnkretsdata). Ettersom perioden 2005-
2014 var en periode med større innflytting enn «normalt» (på grunn av økt arbeidsinnvandring etter
utvidelsen av EU mot øst) vil dette alternativet gi høyere befolkningsvekst, og dermed være mer
«vekstoptimistisk» enn det prognosene fra SSB med MMMM-alternativet legger opp ti l . M M M M -
alternativet for framskrivninger fra SSB viser ti l troen på Middels fruktbarhet, Middels levealder,
Middels innenlandsk flytting og Middel innvandring i årene som kommer. Dette er hovedalternativet
t i l SSB.

Det andre lokale framskrivingsalternativet «Boligtilbud» baserer seg på et lokalt boligbyggeprogram.
Et boligbyggeprogram er et anslag fra virksomheten Arealplan og miljø over hvor mange boliger av
hva slags type (fordelt på 5 boligtyper) som antas å kunne bli ferdigstilt hvor (i hvilke grunnkretser)
og når, i kommunen i løpet av perioden 2022-2040. Boligbyggeprogrammet tar utgangspunkt i
vedtatte planer og pågående reguleringsplanprosesser. Framskrivingsalternativet «Boligtilbud» tar
utgangspunkt i lokale historiske mønstre i hvordan ny boligbygging (med ulike typer boliger) har
påvirket flyttemønstre lokalt, og framskriver disse (med beregninger av lokale variasjoner i bolig- og
befolkningsstruktur, fødselsrater og dødsrater mv. fra grunnkretsdata). Boligvolumet som totalt er
lagt inn i boligbyggeprogrammet, gir rom for større befolkningsvekst enn det MM MM-alternativet t i l
SSB vurderer som sannsynlig for Drammen kommune for perioden 2022-2040. Det gjør
framskrivningen noe mer vekstoptimistisk (for kommunen samlet), enn framskrivninger fra SSB med
MM MM-alternativet. Nedenfor vises to alternative lokale befolkningsframskrivinger for tidligere
Berger skolekrets, først for innbyggere i alle aldre, deretter for 6-12 år (tilsvarende 1.-7. trinn) og 6-9
år (1.-4.trinn).
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6-12 år (1.-7.trinn): 

 

6-9 år 1.-4.trinn): 

 

 

Oppsummert: historiske og fremskrevet folketall for tidligere Berger skolekrets 
• Antallet barn i tidligere Berger skolekrets har hatt en nedadgående trend siden år 2000 (så 

langt tilbake grunnkretsstatistikk er tilgjengelig).  
• Da skolen ble totalrenovert og bygget på i 2009, hadde antallet barn i alderen 6-12 år gått 

ned fra 140 barn i 2000 til 101 barn i 2009. 
• Da skolen ble lagt ned i 2014 var det 100 barn i alderen 6-12 år som var folkeregistrert i 

skolekretsen. Elevtallet var 107. Antallet barn 6-12 år sank til 63 i 2017, i dag er 79 barn i 
alderen 6-12 år folkeregistrert på Berger.  

• Tabellen på side 5 følger antall barn fra ulike årskull siste tre år og viser at det kan forventes 
39 barn fra 1.-4.trinn i tidligere Berger skolekrets ved skolestart 2023-2024. Datamodellerte 
befolkningsframskrivinger i KOMPAS anslår henholdsvis 39 barn (boligtilbudsprognose) eller 
40 barn (trendflyttingsprognose) i alderen 6-9 år i tidligere Berger skolekrets i 2023. 

• For perioden 2024-2040 viser de samme to alternative befolkningsframskrivingene årlig 
mellom henholdsvis 35-39 barn (boligframskriving) og 39-41 (trendflyttingsframskriving) i 
alderen 6-9 år i tidligere Berger skolekrets. Det vil si ingen vesentlig økning eller endring fra 
dagens situasjon i noen av alternativene.  

Beregningene over tyder på at barnetallet som legger grunnlag for diskusjon av eventuell gjenåpning 
av skoledrift på Berger som 1.-4. trinns skole i skoleåret 2023-24, eller et annet år i perioden fram til 
2040, er cirka 40 elever. Som nevnt tidligere er det alltid knyttet usikkerhet til framskrivinger, og mer 
usikkerhet med større detaljeringsnivå og små tall. 
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6-12 år (1.-7.trinn):
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Oppsummert: historiske og fremskrevet folketall for tidligere Berger skolekrets
• Antallet barn i tidligere Berger skolekrets har hatt en nedadgående trend siden år 2000 (så

langt tilbake grunnkretsstatistikk er tilgjengelig).
• Da skolen ble totalrenovert og bygget på i 2009, hadde antallet barn i alderen 6-12 år gått

ned fra 140 barn i 2000 til 101 barn i 2009.
• Da skolen ble lagt ned i 2014 var det 100 barn i alderen 6-12 år som var folkeregistrert i

skolekretsen. Elevtallet var 107. Antallet barn 6-12 år sank til 63 i 2017, i dag er 79 barn i
alderen 6-12 år folkeregistrert på Berger.

• Tabellen på side 5 følger antall barn fra ulike årskull siste tre år og viser at det kan forventes
39 barn fra 1.-4.trinn i tidligere Berger skolekrets ved skolestart 2023-2024. Datamodellerte
befolkningsframskrivinger i KOMPASanslår henholdsvis 39 barn (boligtilbudsprognose) eller
40 barn (trendflyttingsprognose) i alderen 6-9 år i tidligere Berger skolekrets i 2023.

• For perioden 2024-2040 viser de samme to alternative befolkningsframskrivingene årlig
mellom henholdsvis 35-39 barn (boligframskriving) og 39-41 (trendflyttingsframskriving) i
alderen 6-9 år i tidligere Berger skolekrets. Det vil si ingen vesentlig økning eller endring fra
dagens situasjon i noen av alternativene.

Beregningene over tyder på at barnetallet som legger grunnlag for diskusjon av eventuell gjenåpning
av skoledrift på Berger som 1.-4. trinns skole i skoleåret 2023-24, eller et annet år i perioden fram ti l
2040, er cirka 40 elever. Som nevnt tidligere er det alltid knyttet usikkerhet t i l framskrivinger, og mer
usikkerhet med større detaljeringsnivå og små tall.
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Dagens bruk av bygget 
1.etasje: 

• Et areal på 130 kvadratmeter står i dag tomt og er ledig for utleie, og kan brukes til skoledrift. 
Skravert som gult areal. Arealet består av ett stort rom på cirka 100 kvadratmeter, ett 
grupperom og en garderobe med tilhørende toaletter.  

• Berger barnehage benytter store deler av 1.etasje. Berger barnehage er en kommunal 
barnehage for barn i alderen 1-5 år, med kapasitet til 70 plasser for barn over 3 år. Tas det 
inn barn under tre år vil de oppta to plasser hver. Barnehagen har ikke ledige plasser per 
01.09.22, og flere barn står på venteliste for plass. Handlingsplanen for utvikling og bruk av 
barnehage- og skolebygg foreslår å øke arealet til barnehagen. 

• Svelvik opplæring og aktivitet (SOA), benytter resterende areal i 1.etasje. SOA tilbyr 
arbeidsrelaterte aktiviteter for mennesker med nedsatt funksjonsevne og tilhører 
programområdet P05 tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne.  

 
2.etasje: 

• Arealet i 2.etasje benyttes i sin helhet av Vann og avløp kundesenter i Drammen kommune. 
Vann og avløp kundesenter har også et areal i underetasjen som benyttes til kontorlokaler.  

 

Skravert areal = ledig areal

Vedlegg til handlingsplanen f o r utvikling og bruk av barnehage og skolebygg

Dagens bruk av bygget
l.etasje:

• Et areal på 130 kvadratmeter står i dag tomt og er ledig for utleie, og kan brukes ti l skoledrift.
Skravert som gult areal. Arealet består av ett stort rom på cirka 100 kvadratmeter, ett
grupperom og en garderobe med tilhørende toaletter.

• Berger barnehage benytter store deler av l.etasje. Berger barnehage er en kommunal
barnehage for barn i alderen 1-5 år, med kapasitet t i l 70 plasser for barn over 3 år. Tas det
inn barn under tre år vil de oppta to plasser hver. Barnehagen har ikke ledige plasser per
01.09.22, og flere barn står på venteliste for plass. Handlingsplanen for utvikling og bruk av
barnehage- og skolebygg foreslår å øke arealet til barnehagen.

• Svelvik opplæring og aktivitet (SOA), benytter resterende areal i l.etasje. SOA tilbyr
arbeidsrelaterte aktiviteter for mennesker med nedsatt funksjonsevne og tilhører
programområdet POS tjenester t i l mennesker med nedsatt funksjonsevne.
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2.etasje:
• Arealet i 2.etasje benyttes i sin helhet av Vann og avløp kundesenter i Drammen kommune.

Vann og avløp kundesenter har også et areal i underetasjen som benyttes ti l kontorlokaler.
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Underetasje: 
• P09 kultur, idrett og frivillighet er ansvarlig for fremleie (utlån og leie) av gymsalen. Gymsalen 

på Berger er utlånt flere kvelder hver uke. 
• Gymsal med garderober benyttes både av barnehagen og SOA deler av uka.  
• Tidligere musikkrom, leies av Arrangement og aktiv fritid. 
• Et rom leies ut til en lokal kunstner.  
• Det er ikke ledige arealer i underetasjen. 

 

Tilstandsvurderinger av bygget 
Teknisk tilstandsgrad 
Tilstandsregistreringen opererer med 4 tilstandsgrader (TG). TG 0 er best, og TG 3 er dårligst.  

• TG 0: Meget god tilstand  
• TG 1: Tilfredsstillende tilstand  
• TG 2: Utilfredsstillende tilstand  
• TG 3: Dårlig tilstand 

 
I 2020 ble det i forbindelse med arbeid av kunnskapsgrunnlaget for skolebehov i kommunen 
gjennomført en vurdering av teknisk tilstandsgrad, og bygget ble vurdert til å ha tilstandsgrad 1 – 
tilfredsstillende teknisk tilstand. I forbindelse med utredning av handlingsplan for utvikling og bruk av 
barnehage- og skolebygg ble det igjen tatt en oppdatert tilstandsvurdering, og bygget er også i 2022 
vurdert til å ha teknisk tilstandsgrad 1.  

Teknisk tilstandsvurdering viser at bygget er i tilfredsstillende teknisk tilstand, så ut over alminnelig 
vedlikehold har bygget få bygningsmessige oppgraderingsbehov. Det vil likevel kunne være behov for 
tilpasninger for å tilrettelegge de arealene som er tilgjengelig i bygget til undervisningslokaler.  

Digital tilstandsgrad 
I 2022 ble det gjennomført en vurdering av digital tilstandsgrad ved bygget, ved at Berger barnehage 
fikk gjennomført denne i forbindelse med utredning av handlingsplan for utvikling og bruk av 
barnehage- og skolebygg. Arealene som barnehagen bruker er blitt vurdert til å ha digital 
tilstandsgrad 3 (dårligst) 
 
Grønn  Tilstandsgrad 0 (best)  Oppdatert med ny teknologi - funksjonelt 
Gul  Tilstandsgrad 1  Funksjonelt – men noe eldre teknologi 
Oransje  Tilstandsgrad 2  Manglende funksjonalitet – bør vurderes oppgradert 
Rød  Tilstandsgrad 3 (dårligst)  Kritisk manglende funksjonalitet – bør oppgraderes 
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Underetasje:
• P09 kultur, idrett og frivillighet er ansvarlig for fremleie (utlån og leie) av gymsalen. Gymsalen

på Berger er utlånt flere kvelder hver uke.
• Gymsal med garderober benyttes både av barnehagen og SOA deler av uka.
• Tidligere musikkrom, leies av Arrangement og aktiv fritid.
• Et rom leies ut t i l en lokal kunstner.
• Det er ikke ledige arealer i underetasjen.
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Tilstandsvurderinger av bygget
Teknisk tilstandsgrad
Tilstandsregistreringen opererer med 4 tilstandsgrader (TG). TG Oer best, og TG 3 er dårligst.

• TG 0: Meget god tilstand
• TG l: Tilfredsstillende tilstand
• TG 2: Utilfredsstillende tilstand
• TG 3: Dårlig tilstand

I 2020 ble det i forbindelse med arbeid av kunnskapsgrunnlaget for skolebehov i kommunen
gjennomført en vurdering av teknisk tilstandsgrad, og bygget ble vurdert t i l å ha tilstandsgrad l -
tilfredsstillende teknisk tilstand. I forbindelse med utredning av handlingsplan for utvikling og bruk av
barnehage- og skolebygg ble det igjen tatt en oppdatert tilstandsvurdering, og bygget er også i 2022
vurdert til å ha teknisk tilstandsgrad l.

Teknisk tilstandsvurdering viser at bygget er i tilfredsstillende teknisk tilstand, så ut over alminnelig
vedlikehold har bygget få bygningsmessige oppgraderingsbehov. Det vil likevel kunne være behov for
tilpasninger for å tilrettelegge de arealene som er tilgjengelig i bygget ti l undervisningslokaler.

Digital tilstandsgrad
I 2022 ble det gjennomført en vurdering av digital tilstandsgrad ved bygget, ved at Berger barnehage
fikk gjennomført denne i forbindelse med utredning av handlingsplan for utvikling og bruk av
barnehage- og skolebygg. Arealene som barnehagen bruker er blitt vurdert til å ha digital
tilstandsgrad 3 (dårligst)

Grønn ilstandsgrad O(best)
Gul ilstandsgrad l

ppdatert med ny teknologi - funksjonelt
Funksjonelt - men noe eldre teknologi

ilstandsgrad 2 Manglende funksjonalitet - bør vurderes oppgradert
ilstandsgrad 3 (dårligst) Kritisk manglende funksjonalitet - bør oppgraderes
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I vurdering av samlet digital tilstandsgrad for arealene som Berger barnehage bruker, er det vurdert 
tre hovedområder: 

Område Vurdering 
Netthastighet inn til bygget For arealene til Berger barnehage er dette 

vurdert til å være på grønt nivå – er funksjonelt. 
Nettdekningen innendørs og utendørs  Det er ingen nettdekning utendørs, og det 

mangler nettdekning i andre deler av bygget 
Fastmontert projeksjonsutstyr i arealene til 
barnehagen 

Barnehagen har fastmontert utstyr i sitt 
kontor/personalrom/møterom. 

 
For å heve den digitale tilstandsgraden for bygget som helhet til 1, som er et mål for alle skolebygg i 
kommunen, må det utvides med flere aksesspunkter for trådløs nettilgang i større deler av bygget. 
Det er også behov for aksesspunkter i alle rom/arealer som skal brukes til skoledrift. I tillegg er det 
behov for å ha nettilgang i skolegården/utomhus. I hvert klasserom må det installeres en interaktiv 
skjerm for bruk i undervisningen. På personalrom og SFO må det være tilgjengelig en digital skjerm 
eller en projektor.  

Hva må til for å kunne tilrettelegge og åpne bygget for skoledrift? 
Driftsform 
Antall elever i skolekretsen til tidligere Berger skole for skoleåret 2023-2024 er totalt cirka 30 elever 
for 1.-3.trinn, eller totalt cirka 40 elever for 1.-4.trinn. Å dele elevene inn i fire klasser fører til få 
elever på hvert trinn og blir kostnadskrevende, så det mest hensiktsmessige er å dele gruppa i to. Da 
vil elever fra 1.- og 2.trinn gå sammen i en klasse og elever fra 3.- og 4.trinn gå sammen i en annen 
klasse. Begge gruppene blir på cirka 20 elever, noe som er en liten til middels stor klassestørrelse 
sammenlignet med andre klasser i kommunen.  

Ved at elever med ulik alder går i samme klasse, vil avdelingen på Berger drives som fådelt. En fådelt 
gruppe kan driftes som: 

1. en avdeling under en annen skole 
2. egen skole 
3. en del av et oppvekstsenter, eksempelvis der barnehage og skole driftes sammen. 

 
Arealer til skoledrift  
I det tidligere skolebygget på Berger er det nå kun ett areal på 130 kvadratmeter ledig, som 
inkluderer ett stort klasserom på cirka 100 kvadratmeter med tilhørende grupperom og en garderobe 
med to toaletter. Garderoben har 15 – 20 garderobeplasser. Resterende arealer i bygget er i 
hovedsak utleid til andre kommunale virksomheter. Det er egen inngang til arealet som er ledig. 

Det vil være krevende å gjennomføre undervisning med 40 elever i alderen 6-9 år i ett og samme 
klasserom, selv om kravet til 2 kvadratmeter gulvplass per elev ville blitt ivaretatt. Rommet gir i liten 

I denne utredningen legges til grunn at gjenåpning av skoledrift på Berger driftes som en avdeling 
under Tømmerås skole.

Utredning med konsekvenser for drift og økonomi videre i dette dokumentet, tar utgangspunkt i 
dette. 
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I vurdering av samlet digital tilstandsgrad for arealene som Berger barnehage bruker, er det vurdert
t re hovedområder:

Område Vurdering
Netthastighet inn ti l bygget For arealene til Berger barnehage er dette

vurdert t i l å være på grønt nivå - er funksjonelt.
Nettdekningen innendørs og utendørs Det er ingen nettdekning utendørs, og det

mangler nettdekning i andre deler av bygget
Fastmontert projeksjonsutstyr i arealene til Barnehagen har fastmontert utstyr i sitt
barnehagen kontor/personalrom/møterom.

For å heve den digitale tilstandsgraden for bygget som helhet t i l l, som er et mål for alle skolebygg i
kommunen, må det utvides med flere aksesspunkter for trådløs nettilgang i større deler av bygget.
Det er også behov for aksesspunkter i alle rom/arealer som skal brukes ti l skoledrift. I tillegg er det
behov for å ha nettilgang i skolegården/utomhus. I hvert klasserom må det installeres en interaktiv
skjerm for bruk i undervisningen. På personalrom og SFO må det være tilgjengelig en digital skjerm
eller en projektor.

Hva må ti l for å kunne tilrettelegge og åpne bygget for skoledrift?
Driftsform
Antall elever i skolekretsen ti l tidligere Berger skole for skoleåret 2023-2024 er totalt cirka 30 elever
for 1.-3.trinn, eller totalt cirka 40 elever for 1.-4.trinn. Å dele elevene inn i fire klasser fører t i l få
elever på hvert trinn og blir kostnadskrevende, så det mest hensiktsmessige er å dele gruppa i to. Da
vil elever fra 1.- og 2.trinn gå sammen i en klasse og elever fra 3.- og 4.trinn gå sammen i en annen
klasse. Begge gruppene blir på cirka 20 elever, noe som er en liten til middels stor klassestørrelse
sammenlignet med andre klasser i kommunen.

Ved at elever med ulik alder går i samme klasse, vil avdelingen på Berger drives som fådelt. En fådelt
gruppe kan driftes som:

l. en avdeling under en annen skole
2. egen skole
3. en del av et oppvekstsenter, eksempelvis der barnehage og skole driftes sammen.

I denne utredningen legges ti l grunn at gjenåpning av skoledrift på Berger driftes som en avdeling
under Tømmerås skole.

Utredning med konsekvenser for drift og økonomi videre i dette dokumentet, tar utgangspunkt i
dette.

Arealer t i l skoledrift
I det tidligere skolebygget på Berger er det nå kun ett areal på 130 kvadratmeter ledig, som
inkluderer ett stort klasserom på cirka 100 kvadratmeter med tilhørende grupperom og en garderobe
med to toaletter. Garderoben har 15 - 20 garderobeplasser. Resterende arealer i bygget er i
hovedsak utleid ti l andre kommunale virksomheter. Det er egen inngang ti l arealet som er ledig.

Det vil være krevende å gjennomføre undervisning med 40 elever i alderen 6-9 år i ett og samme
klasserom, selv om kravet t i l 2 kvadratmeter gulvplass per elev ville blitt ivaretatt. Rommet gir i liten
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grad mulighet for fleksibel organisering av undervisningen, og størrelsen på grupperommet og 
garderoben er ikke dimensjonert til 40 elever og er derav for små. Det tilgjengelige arealet blir derfor 
for lite til å kunne gi et tilfredsstillende undervisningstilbud for 40 elever. 

Ut over dagens tilgjengelige areal til klasserom, garderobe og grupperom vil det da være behov for 
ytterligere arealer/muligheter til:  

• Et klasserom til 
• Flere grupperom til undervisning for elever 
• Garderobeplasser til 20 – 25 elever og de ansatte 
• Arealer/muligheter for tilgang til spesialrom (eksempelvis K&H) 
• Arealer til SFO.  

Elever på 1.-4.trinn har ulikt antall undervisningstimer. Derfor er det behov for å kunne 
disponere supplerende arealer i tillegg til klasserom for driften av SFO. Klasserommet kan 
inngå i arealet til SFO når undervisningen er ferdig. Supplerende areal kan være i et sambruk 
med eksempelvis et spesialrom. 

• Arbeidsplasser for pedagoger og andre ansatte 
• Ett felles areal til møterom/spiserom/personalrom/garderobe for ansatte.  

Oversikten viser at det er for lite plass på Berger for å kunne gjenåpne bygget til skoledrift, med 
dagens tilgjengelige areal på 130 kvadratmeter. Skal en gjenåpning av skoledriften realiseres, må det 
frigjøres et større areal som skolen kan benytte. I praksis betyr det at noen av leietakerne som er i 
bygget i dag må flytte ut og tildeles arealer i andre kommunale bygg. 

Ut fra oversikten over er det gjort en pedagogisk vurdering om at det er behov for et samlet 
arealbehov på totalt 250 kvadratmeter i bygget, for at det skal være mulig å gjenåpne for skoledrift. 
En vurdering av totalt areal i bygget viser at det er mulig å frigjøre et areal på 250 kvadratmeter, og 
avhengig av hvilket areal som frigjøres, vil det bli behov for enkelte innvendige oppgraderinger.  

 

Oppgradering av 
arealer inne 

Behov for midler på Berger Midler som Tømmerås sparer 

Tilpasse arealer til 
skoledrift 

Det vil kunne være 
behov for å legge opp til 
en liten kjøkkenløsning, 
dele rom/utvide rom 
mm. Dette er et 
beskjedent anslag, og vil 
kunne bli høyere.  

1 000 000  0 

Differanse 
oppgradering av 
arealer inne 

 1 000 000   

 

 

Det er gjort en pedagogisk vurdering om at det er behov for et samlet areal på totalt 250 
kvadratmeter i bygget, for at det skal være mulig å gjenåpne for skoledrift på Berger. Avhengig av 
hvilket areal som frigjøres, vil det bli behov for innvendige oppgraderinger for å tilpasse arealene 
til skoledrift. Det er vanskelig å anslå kostnaden for dette, så Drammen Eiendom har gjort et 
beskjedent anslag for hva dette vil kunne koste. Tilpasninger på innvendig areal vil øke 
husleiekostnaden.
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grad mulighet for fleksibel organisering av undervisningen, og størrelsen på grupperommet og
garderoben er ikke dimensjonert t i l 40 elever og er derav for små. Det tilgjengelige arealet blir derfor
for lite ti l å kunne gi et tilfredsstillende undervisningstilbud for 40 elever.

Ut over dagens tilgjengelige areal t i l klasserom, garderobe og grupperom vil det da være behov for
ytterligere arealer/muligheter ti l:

• Et klasserom til
• Flere grupperom til undervisning for elever
• Garderobeplasser til 20 - 25 elever og de ansatte
• Arealer/muligheter for tilgang til spesialrom (eksempelvis K&H)
• Arealer t i l SFO.

Elever på 1.-4.trinn har ulikt antall undervisningstimer. Derfor er det behov for å kunne
disponere supplerende arealer i tillegg ti l klasserom for driften av SFO. Klasserommet kan
inngå i arealet t i l SFO når undervisningen er ferdig. Supplerende areal kan være i et sambruk
med eksempelvis et spesialrom.

• Arbeidsplasser for pedagoger og andre ansatte
• Ett felles areal t i l møterom/spiserom/personalrom/garderobe for ansatte.

Oversikten viser at det er for lite plass på Berger for å kunne gjenåpne bygget til skoledrift, med
dagens tilgjengelige areal på 130 kvadratmeter. Skal en gjenåpning av skoledriften realiseres, må det
frigjøres et større areal som skolen kan benytte. I praksis betyr det at noen av leietakerne som er i
bygget i dag må flytte ut og tildeles arealer i andre kommunale bygg.

Ut fra oversikten over er det gjort en pedagogisk vurdering om at det er behov for et samlet
arealbehov på totalt 250 kvadratmeter i bygget, for at det skal være mulig å gjenåpne for skoledrift.
En vurdering av totalt areal i bygget viser at det er mulig å frigjøre et areal på 250 kvadratmeter, og
avhengig av hvilket areal som frigjøres, vil det bli behov for enkelte innvendige oppgraderinger.

Det er gjort en pedagogisk vurdering om at det er behov for et samlet areal på totalt 250
kvadratmeter i bygget, for at det skal være mulig å gjenåpne for skoledrift på Berger. Avhengig av
hvilket areal som frigjøres, vil det bli behov for innvendige oppgraderinger for å tilpasse arealene
ti l skoledrift. Det er vanskelig å anslå kostnaden for dette, så Drammen Eiendom har gjort et
beskjedent anslag for hva dette vil kunne koste. Tilpasninger på innvendig areal vil øke
husleiekostnaden.

Oppgradering av Behov for midler på Berger Midler som Tømmerås sparer
arealer inne
Tilpasse arealer til Det vil kunne være l 000 000 0
skoledrift

behov for å legge opp til
en liten kjøkkenløsning,
dele rom/utvide rom
mm. Dette er et
beskjedent anslag, og vil
kunne bli høyere.

Differanse l 000 000
oppgradering av
arealer inne
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Regler for arealer til arbeidsplasser for elever og ansatte 

Arbeidsplass for elever 

Plass per elev er ikke behandlet i selve opplæringsloven, men reglene for det fysiske skolemiljøet 
finnes i opplæringsloven §9a-2, som sier at «alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø 
som fremjar helse, trivsel og læring».  

Miljørettet helsevern har utarbeidet «Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler». 
Denne forskriften har som formål er å bidra til at miljøet i barnehager og skoler fremmer helse, 
trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade. Forskriften til 
Miljørettet Helsevern peker på at et høyt antall elever i klasserommet er en belastning på inneklima. 
Ved beregning av elevantall i et vanlig klasserom, bør det planlegges etter en arealnorm på minimum 
2 kvadratmeter per elev. Det må tas hensyn til rommets utforming, rominnhold og 
ventilasjonsforhold. Når forholdene skal legges til rette for varierte arbeidsformer og spesielt utstyr, 
bør arealet være større.    

Arbeidsplass for lærere   

For utforming av arbeidsplasser og areal per lærer, sier Arbeidsplassforskriften at arbeidsplassene 
«skal være dimensjonert, innrettet og tilpasset arbeidets art, arbeidsutstyret og den enkelte 
arbeidstaker» (§2.1). I kommentar til forskriften skriver Arbeidstilsynet at lokalene må ivareta behov 
for at man kan arbeide rasjonelt og effektivt, på egenhånd og i samvirke med andre, at ingen isoleres, 
at det er mulighet til fortrolige samtaler, at det er mulighet til å skjerme seg for konsentrasjon eller 
hvile og at lokalene bør ha en standard på det nivået som er vanlig ellers i samfunnet. Videre heter 
det at «Hver arbeidsplass bør ha et gulvareal på minst 6 kvadratmeter. Dette gjelder både 
enkeltkontor, felleskontor og kontorlandskap. Arealer for atkomst og for fellesfunksjoner kommer i 
tillegg». 

Driftskostnader 
En gjenåpning av skoledrift på Berger vil føre til økte kommunale kostnader til husleie og løpende 
driftskostnader (strøm, renovasjon og renhold). Drammen Eiendom har beregnet en gjennomsnittlig 
kostnad for utleie av arealer for husleie, strøm, renovasjon og renhold til sammen. Dette er 1714 
kroner per kvadratmeter per år.  

Driftskostnader Behov for midler på Berger Midler som Tømmerås sparer 
Kostnad per 
kvadratmeter, 
inkludert husleie, 
renhold, 
renovasjon og 
strøm 

Det må 
tilgjengeliggjøres 250 
kvadratmeter i bygget 
for at det kan 
tilrettelegges for 
skoledrift. (250*1 714) 

428 000 Husleie og løpende 
driftskostnader endrer 
seg ikke på Tømmerås 
selv om 40 elever 
begynner ved 
avdelingen på Berger. 

0 

Differanse 
driftskostnader 

 428 000   
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Regler for arealer til arbeidsplasser for elever ogansatte

Arbeidsplass for elever

Plass per elev er ikke behandlet i selve opplæringsloven, men reglene for det fysiske skolemiljøet
finnes i opplæringsloven §9a-2, som sier at «alle elevar har rett t i l eit trygt og godt skolemiljø
som fremjar helse, trivsel og læring».

Miljørettet helsevern har utarbeidet«Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler».
Denne forskriften har som formål er å bidra ti l at miljøet i barnehager og skoler fremmer helse,
trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade. Forskriften til
Miljørettet Helsevern peker på at et høyt antall elever i klasserommet er en belastning på inneklima.
Ved beregning av elevantall i et vanlig klasserom, bør det planlegges etter en arealnorm på minimum
2 kvadratmeter per elev. Det må tas hensyn ti l rommets utforming, rominnhold og
ventilasjonsforhold. Når forholdene skal legges ti l rette for varierte arbeidsformer og spesielt utstyr,
bør arealet være større.

Arbeidsplass for lærere

For utforming av arbeidsplasser og areal per lærer, sier Arbeidsplassforskriften at arbeidsplassene
«skal være dimensjonert, innrettet og tilpasset arbeidets art, arbeidsutstyret og den enkelte
arbeidstaker» (§2.1). I kommentar ti l forskriften skriver Arbeidstilsynet at lokalene må ivareta behov
for at man kan arbeide rasjonelt og effektivt, på egenhånd og i samvirke med andre, at ingen isoleres,
at det er mulighet til fortrolige samtaler, at det er mulighet t i l å skjerme seg for konsentrasjon eller
hvile og at lokalene bør ha en standard på det nivået som er vanlig ellers i samfunnet. Videre heter
det at «Hver arbeidsplass bør ha et gulvareal på minst 6 kvadratmeter. Dette gjelder både
enkeltkontor, felleskontor og kontorlandskap. Arealer f o r atkomst og f o r fellesfunksjoner kommer i
tillegg».

Driftskostnader
En gjenåpning av skoledrift på Berger vil føre ti l økte kommunale kostnader ti l husleie og løpende
driftskostnader (strøm, renovasjon og renhold). Drammen Eiendom har beregnet en gjennomsnittlig
kostnad for utleie av arealer for husleie, strøm, renovasjon og renhold ti l sammen. Dette er 1714
kroner per kvadratmeter per år.

Driftskostnader Behov for midler på Berger Midler som Tømmerås sparer
Kostnad per Det må 428 000 Husleie og løpende 0
kvadratmeter,

tilgjengeliggjøres 250 driftskostnader endrer
kvadratmeter i bygget seg ikke på Tømmerås

inkludert husleie, for at det kan selv om 40 elever

renhold, tilrettelegges for begynner ved

renovasjon og
skoledrift. (250*1 714) avdelingen på Berger.

strøm
Differanse 428 000
driftskostnader
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Inventar og utstyr  
Ved avvikling av skoledriften i 2014 ble alt inventar og utstyr i hovedsak fordelt til Tømmerås og 
Tangen barneskoler. Det står ikke utstyr eller inventar igjen i bygget i dag, som kan gjenbrukes til 
skoledrift.  

Inventar skole 
 
Det vil blant annet være behov for innkjøp av: 

• Hyller og skap til klasserom, grupperom, arbeidsrom for pedagoger og SFO 
• Garderobeplasser  
• Inventar til arbeidsplasser for ansatte 
• Kateter/avlastningsbord 
• Utstyr til praktisk estetiske fag 

Listen er ikke uttømmende. Elevstoler og pulter til elever kan tas med fra Tømmerås. 

Inventar SFO 

Det vil være behov for areal til SFO, utover det som kan sambrukes av arealer i klasserommet. Dette 
skyldes at elevene på 1.-4.trinn har ulikt antall uketimer på skolen per uke, og at de avslutter 
undervisningen til ulike klokkeslett. Det er ikke hensiktsmessig å ha både undervisning og SFO-drift i 
samme rom på samme tid. Det vil til SFO blant annet være behov for innkjøp av: 

• Aktivitetsbord og krakker til elevene 
• Hyller/reoler 
• Utstyr/leker 
• Hvitevarer 

Listen er ikke uttømmende. 

Pedagogisk utstyr 

Det er naturlig at elevene som starter på avdelingen på Berger tar med seg bøker de bruker i fagene 
fra Tømmerås skole. Det samme gjelder den digitale enheten som hver elev har lånt fra skolen (Ipad). 
Det vil være behov for å kjøpe inn utstyr til praktisk estetiske fag og undervisningsmateriell. Noe 
utstyr på skolene finnes bare i få eksemplar, og da kan ikke dette flyttes fra Tømmerås til Berger. 
Eksempler på dette er konkretiseringsmateriell. Det forventes at noe pedagogisk utstyr, som det er 
flere eksemplarer av på Tømmerås, kan tas med til Berger.  

Digitalt utstyr og infrastruktur  

Bygget på Berger har digital tilstandsgrad 3 (dårligst). Det er derfor behov for å bedre den digitale 
tilstandsgraden for å kunne gjennomføre og tilby tilfredsstillende undervisning. Det vil være behov 
for blant annet å:  

• Installere aksesspunkter i arealer for undervisning og ved uteområdet/skolegården  
• Installere tavler/skjerm, projektor mm. 
• Investere i noe programmeringsutstyr  
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Inventar og utstyr
Ved avvikling av skoledriften i 2014 ble alt inventar og utstyr i hovedsak fordelt til Tømmerås og
Tangen barneskoler. Det står ikke utstyr eller inventar igjen i bygget i dag, som kan gjenbrukes til
skoledrift.

Inventar skole

Det vil blant annet være behov for innkjøp av:

• Hyller og skap ti l klasserom, grupperom, arbeidsrom for pedagoger og SFO
• Garderobeplasser
• Inventar t i l arbeidsplasser for ansatte
• Kateter/avlastningsbord
• Utstyr t i l praktisk estetiske fag

Listen er ikke uttømmende. Elevstoler og pulter t i l elever kan tas med fra Tømmerås.

Inventar SFO

Det vil være behov for areal til SFO, utover det som kan sambrukes av arealer i klasserommet. Dette
skyldes at elevene på 1.-4.trinn har ulikt antall uketimer på skolen per uke, og at de avslutter
undervisningen ti l ulike klokkeslett. Det er ikke hensiktsmessig å ha både undervisning og SFO-drift i
samme rom på samme tid. Det vil t i l SFO blant annet være behov for innkjøp av:

• Aktivitetsbord og krakker ti l elevene
• Hyller/reoler
• Utstyr/leker
• Hvitevarer

Listen er ikke uttømmende.

Pedagogisk utstyr

Det er naturlig at elevene som starter på avdelingen på Berger tar med seg bøker de bruker i fagene
fra Tømmerås skole. Det samme gjelder den digitale enheten som hver elev har lånt fra skolen (lpad).
Det vil være behov for å kjøpe inn utstyr t i l praktisk estetiske fag og undervisningsmateriell. Noe
utstyr på skolene finnes bare i få eksemplar, og da kan ikke dette flyttes fra Tømmerås ti l Berger.
Eksempler på dette er konkretiseringsmateriell. Det forventes at noe pedagogisk utstyr, som det er
flere eksemplarer av på Tømmerås, kan tas med ti l Berger.

Digitalt utstyr oginfrastruktur

Bygget på Berger har digital tilstandsgrad 3 (dårligst). Det er derfor behov for å bedre den digitale
tilstandsgraden for å kunne gjennomføre og tilby tilfredsstillende undervisning. Det vil være behov
for blant annet å:

• Installere aksesspunkter i arealer for undervisning og ved uteområdet/skolegården
• Installere tavler/skjerm, projektor mm.
• Investere i noe programmeringsutstyr



   
Vedlegg til handlingsplanen for utvikling og bruk av barnehage og skolebygg  

   
 

 

Inventar og utstyr Behov for midler på Berger Midler som Tømmerås sparer 
Inventar til skoledrift Pulter og stoler kan tas 

med fra Tømmerås. 
Annet utstyr som hyller, 
skap, benker, 
sittegrupper og 
undervisningsmateriell, 
låsbare skap for 
administrasjon og 
lignende må kjøpes inn. 

200 000  0 

Inventar til SFO Bord, krakker, hyller, 
aktivitetsutstyr mm) 

70 000  0 

Undervisningsmateriell Utstyr til praktisk 
estetiske fag og annet 
undervisningsmateriell. 
Økning i forhold til 
Tømmerås som har 
stordriftsfordeler; 4000 
kroner per elev per år 
for avdelingen på 
Berger 

160 000 Utstyr til praktisk 
estetiske fag og annet 
undervisningsmateriell. 
Avsatt i budsjett til 
skolen: 3000 kroner per 
elev per år 

120 000 

Digital infrastruktur og 
utstyr 

Aksesspunkter, 
tavler/skjerm, projektor 
mm. 

200 000  0 

Sum inventar og utstyr  630 000  120 000 
Differanse inventar og 
utstyr 

 510 000   

 

Arealer utomhus 
I 2014 flyttet Berger barnehage inn i bygget, og det ble gjort enkle innvendige utbedringer for å 
tilpasse bygget til barnehagedrift. Utvendig, på nordsiden av bygget, ble det i løpet av de første årene 
gjort større utbedringer for å tilpasse uteområdet og lekeapparatene til aldersgruppen 1-5 år. 
Området er inngjerdet og har innganger inn til barnehagen. Barnehagebarn har behov for skjermet 
lekeareal, og området benyttes også som soveplass for de yngste barna. Dette vanskeliggjør sambruk 
av dette arealet med skolen. 

For inventar og utstyr vil det være behov for å:

• oppgradere med inventar og utstyr for skoledrift og til drift av SFO. Kommunen har ikke satt 
av midler til innkjøp av inventar og utstyr for skoledrift eller SFO på Berger. Dette blir en 
merkostnad for kommunen. 

• kjøpe inn utstyr til praktisk estetiske fag og undervisningsmateriell. Skolene budsjetterer med 
3000 kroner per elev per år til pedagogisk drift, men dette vil bli noe høyere ved en liten 
avdeling ved at stordriftsfordeler bortfaller. Dette medfører at avdelingen på Berger vil få en 
høyere kostnad til dette knyttet per elev, stipulert til 4000 kroner per elev. Dette blir en 
merkostnad for kommunen.

• installere aksesspunkter, digitale skjermer og kjøpe inn noe programmeringsutstyr. Dette blir 
en merkostnad for kommunen. 
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For inventar og utstyr vil det være behov for å:

• oppgradere med inventar og utstyr for skoledrift og ti l drift av SFO. Kommunen har ikke satt
av midler til innkjøp av inventar og utstyr for skoledrift eller SFO på Berger. Dette blir en
merkostnad for kommunen.

• kjøpe inn utstyr t i l praktisk estetiske fag og undervisningsmateriell. Skolene budsjetterer med
3000 kroner per elev per år ti l pedagogisk drift, men dette vil bli noe høyere ved en liten
avdeling ved at stordriftsfordeler bortfaller. Dette medfører at avdelingen på Berger vil få en
høyere kostnad ti l dette knyttet per elev, stipulert t i l 4000 kroner per elev. Dette blir en
merkostnad for kommunen.

• installere aksesspunkter, digitale skjermer og kjøpe inn noe programmeringsutstyr. Dette blir
en merkostnad for kommunen.

Inventar og utstyr Behov for midler på Berger Midler som Tømmerås sparer
Inventar til skoledrift Pulter og stoler kan tas 200 000 0

med fra Tømmerås.
Annet utstyr som hyller,
skap, benker,
sittegrupper og
undervisningsmateriell,
låsbare skap for
administrasjon og
lignende må kjøpes inn.

Inventar til SFO Bord, krakker, hyller, 70 000 0
aktivitetsutstyr m m )

Undervisningsmateriell Utstyr til praktisk 160 000 Utstyr til praktisk 120 000
estetiske fag og annet estetiske fag og annet
undervisningsmateriell. undervisningsmateriell.
Økning i forhold ti l Avsatt i budsjett t i l
Tømmerås som har skolen: 3000 kroner per
stordriftsfordeler; 4000 elev per år
kroner per elev per år
for avdelingen på
Berger

Digital infrastruktur og Aksesspunkter, 200 000 0
utstyr

tavler/skjerm, projektor
mm.

Sum inventar og utstyr 630 000 120 000
Differanse inventar og 510 000
utstyr

Arealer utomhus
I 2014 flyttet Berger barnehage inn i bygget, og det ble gjort enkle innvendige utbedringer for å
tilpasse bygget ti l barnehagedrift. Utvendig, på nordsiden av bygget, ble det i løpet av de første årene
gjort større utbedringer for å tilpasse uteområdet og lekeapparatene ti l aldersgruppen 1-5 år.
Området er inngjerdet og har innganger inn ti l barnehagen. Barnehagebarn har behov for skjermet
lekeareal, og området benyttes også som soveplass for de yngste barna. Dette vanskeliggjør sambruk
av dette arealet med skolen.
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På bildet ses et flyfoto av bygget med nærliggende 
arealer, der området markert med rød sirkel vil bli 
skolens uteområde. Dette området har behov for 
opprusting tilpasset aldergruppen på 1.-4.trinn. 
Drammen Eiendom har gjort følgende vurdering: 

• Uteområdet inneholder en ballbinge. 
Denne er i grei stand og kan brukes som 
den er, uten behov for utbedringer. 

• Ved siden av ballbingen har det vært en 
grusbane. Denne er gjengrodd og bør 
istandsettes før bruk.  

• Det står et eldre huskestativ på området, 
men selve huskene er fjernet. Stativet er utdatert og må demonteres.  

• Det går en trapp fra bygget og ned til uteområdet. Trappen er grei, men mangler rekkverk.  
• Det går en gangsti i grus ned til området. Stien er gjengrodd og må istandsettes. 
• Grøntområdene/skråningene ved uteområdet har et etterslep på vedlikehold/stell.  
• Det er ikke gjort en kvalifisert vurdering av behovet for nye lekeapparater (husker, vipper og 

lignende). 

Oppgradering 
utomhus 

Behov for midler på Berger Midler som Tømmerås sparer 

Oppgradering av 
uteområdet 
(skolegård) 

Utearealet er cirka 3000 
kvadratmeter. For å 
utføre alle utbedringer 
som beskrevet i saken 
for utomhus, anslås det 
et behov for 2000 
kroner per 
kvadratmeter. 

6 000 000  0 

Differanse oppgradere 
utomhus 

 6 000 000   

 
Personale 
Lønnskostnader skoledrift 
Lærernormen regulerer hvor høy lærertettheten minst skal være, samlet sett på de ulike 
hovedtrinnene, på skolenivå. Med hovedtrinnene menes 1.- 4. trinn, 5.- 7. trinn og 8.- 10. trinn. Den 
regulerer kun ressursene i den ordinære undervisningen. Lærernormen for 1.-4.trinn er 15 elever per 
lærer. Ressurser til spesialundervisning og særskilt norskopplæring kommer i tillegg, og er en 
lovfestet rett for de elevene som trenger det. Skolene i Drammen har også noen ekstra 
styrkingstimer som skal brukes til å legge til rette for intensiv opplæring for elever man er bekymret 
for. Dette er lovpålagt for skoler.  

I tillegg til at lærernormen må følges, bør en avdeling på Berger med 40 elever ha en stedlig ansvarlig 
i minst 50 prosent stilling, i tillegg til pedagogiske medarbeidere. Den stedlige ansvarlige må ha 
ansvar både for skole og SFO.  

Faglige vurderinger fra Drammen Eiendom peker på et stort behov for utbedringer av 
uteområdet. Området må istandsettes for å kunne bli et funksjonelt uteområde for elevene på 1.-
3 eller 1.-4.trinn. 

Vedlegg til handlingsplanen f o r utvikling og bruk av barnehage og skolebygg

På bildet ses et flyfoto av bygget med nærliggende
arealer, der området markert med rød sirkel vil bli
skolens uteområde. Dette området har behov for
opprusting tilpasset aldergruppen på 1.-4.trinn.
Drammen Eiendom har gjort følgende vurdering:

• Uteområdet inneholder en ballbinge.
Denne er i grei stand og kan brukes som
den er, uten behov for utbedringer.

• Ved siden av ballbingen har det vært en
grusbane. Denne er gjengrodd og bør
istandsettes før bruk.

• Det står et eldre huskestativ på området,
men selve huskene er fjernet. Stativet er utdatert og må demonteres.

• Det går en trapp fra bygget og ned ti l uteområdet. Trappen er grei, men mangler rekkverk.
• Det går en gangsti i grus ned til området. Stien er gjengrodd og må istandsettes.
• Grøntområdene/skråningene ved uteområdet har et etterslep på vedlikehold/stell.
• Det er ikke gjort en kvalifisert vurdering av behovet for nye lekeapparater (husker, vipper og

lignende).

j

Faglige vurderinger fra Drammen Eiendom peker på et stort behov for utbedringer av
uteområdet. Området må istandsettes for å kunne bli et funksjonelt uteområde for elevene på 1.-
3 eller 1.-4.trinn.

Oppgradering Behov for midler på Berger Midler som Tømmerås sparer
utomhus
Oppgradering av Utearealet er cirka 3000 6 000 000 0
uteområdet

kvadratmeter. For å
utføre alle utbedringer

(skolegård) som beskrevet i saken
for utomhus, anslås det
et behov for 2000
kroner per
kvadratmeter.

Differanse oppgradere 6 000 000
utomhus

Personale
Lønnskostnader skoledrift
Lærernormen regulerer hvor høy lærertettheten minst skal være, samlet sett på de ulike
hovedtrinnene, på skolenivå. Med hovedtrinnene menes 1.- 4. trinn, 5.- 7. trinn og 8.- 10. trinn. Den
regulerer kun ressursene i den ordinære undervisningen. Lærernormen for 1.-4.trinn er 15 elever per
lærer. Ressurser til spesialundervisning og særskilt norskopplæring kommer i tillegg, og er en
lovfestet rett for de elevene som trenger det. Skolene i Drammen har også noen ekstra
styrkingstimer som skal brukes til å legge ti l rette for intensiv opplæring for elever man er bekymret
for. Dette er lovpålagt for skoler.

I tillegg ti l at lærernormen må følges, bør en avdeling på Berger med 40 elever ha en stedlig ansvarlig
i minst 50 prosent stilling, i tillegg ti l pedagogiske medarbeidere. Den stedlige ansvarlige må ha
ansvar både for skole og SFO.
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Det er stor sannsynlighet for at driften ikke kan gjennomføres like effektivt i en liten avdeling når det 
gjelder bruk av timer til spesialundervisning, særskilt norskopplæring og styrkingstimer. På større 
skoler har man muligheten til å gruppere elever med samme behov, for å utnytte ressursen til 
spesialundervisning på en annen måte enn i en gruppe med få elever. Det kan derfor bli et noe 
forhøyet kostnadsbehov for avdelingen på Berger. En liten avdeling vil også være mer sårbar ved 
fravær av ansatte, og avdelingen vil ha mindre fleksibilitet for å kunne omdisponere personalet.  

Tabellen under viser økte kostnader knyttet til lønnsmidler kommunen vil ha ved å gjenåpne en 
avdeling på Berger for 1.-4.trinn, og hvilke kostnader Tømmerås vil spare. Beregningene tar 
utgangspunkt i at avdelingen på Berger har to grupper/klasser; 1.-2.trinn og 3.-4.trinn: 

Lønnskostnader Behov for midler på Berger Midler som Tømmerås sparer 
Ordinær undervisning Lærernormen er 

maksimalt 15 elever 
per lærer, og det gir et 
behov for 3 årsverk 
pedagog på Berger 
(706 000*3) 

2 118 000 Gjennomsnittlig 
kostnad per elev er 
45 458. Unngår denne 
kostnaden for 40 
elever. 

1 818 000 

Spesialundervisning og 
særskilt 
norskopplæring 

Gjennomsnittet i 
kommunen er 11,5 
årstimer per elev. 
(11,5*40*953 
kr=438 000). I tillegg 
må det legges til noen 
årstimer per elev for å 
sikre fleksibilitet 
(2årstimer*40*953 kr= 
76 250) 

514 000 
 

Gjennomsnittet i 
kommunen er 11,5 
årstimer per elev. 
(11,5*40*953 kr) 

438 000 

Pedagogisk 
medarbeider 

Gjennomsnitt i 
kommunen er 26,3 
årstimer per elev. 
(26,3*40*350 kr= 
368 000). I tillegg må 
det tas høyde for at en 
eller flere elever 
trenger ekstra 
oppfølging (1 årsverk 
pedagogisk 
medarbeider 
=400 000*1,3=520 000) 

888 000 Gjennomsnitt i 
kommunen er 26,3 
årstimer per elev. 
(26,3*40*350 kr) 

368 000 

Kontaktlærertillegg Kontaktlærertillegget 
er 30 000 per lærer 

60 000 Tømmerås får ikke 
færre kontaktlærere 0 

Stedlig 
ledelse/administrasjon 

40% i skolen og 10% på 
SFO. Gjennomsnitt lønn 
avdelingsleder er 
865 000 kr. 
(865 000*50/100) 

433 000 Det er ikke mulig å ta 
ned ledelsesressurs på 
Tømmerås selv om 40 
elever begynner på 
Berger. 

0 

Styrkingstimer Brukes til å gi styrket 
tidlig innsats for 
grupper elever (5 
t/uka*39 uker*1000kr) 

195 000 Det er ikke mulig å ta 
ned styrkingstimene 
på Tømmerås – gis til 
grupper/klasser 

0 

Midler til vikar På en liten avdeling 
som Berger vil det være 
svært sårbart når det er 
fravær hos ansatte, og 
det må derfor settes 
inn vikar fra første dag. 
Det vil være behov for 
å ha avsatt midler for 
inntil 50% stilling med 
pedagog. (706 000 
*50/100)  

353 000  0 

Sum lønnskostnader  4 561 000  2 624 000 
Differanse 
lønnskostnader 

 1 937 000   
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Det er stor sannsynlighet for at driften ikke kan gjennomføres like effektivt i en liten avdeling når det
gjelder bruk av timer ti l spesialundervisning, særskilt norskopplæring og styrkingstimer. På større
skoler har man muligheten ti l å gruppere elever med samme behov, for å utnytte ressursen ti l
spesialundervisning på en annen måte enn i en gruppe med få elever. Det kan derfor bli et noe
forhøyet kostnadsbehov for avdelingen på Berger. En liten avdeling vil også være mer sårbar ved
fravær av ansatte, og avdelingen vil ha mindre fleksibilitet for å kunne omdisponere personalet.

Tabellen under viser økte kostnader knyttet t i l lønnsmidler kommunen vil ha ved å gjenåpne en
avdeling på Berger for 1.-4.trinn, og hvilke kostnader Tømmerås vil spare. Beregningene tar
utgangspunkt i at avdelingen på Berger har to grupper/klasser; 1.-2.trinn og 3.-4.trinn:

Lønnskostnader Behov for midler på Berger Midler som Tømmerås sparer
Ordinær undervisning Lærernormen er 2 118 000 Gjennomsnittlig 1 8 1 8 000

maksimalt 15 elever kostnad per elev er
per lærer, og det gir et 45 458. Unngår denne
behov for 3 årsverk kostnaden for 40
pedagog på Berger elever.
(706 000*3)

Spesialundervisning og Gjennomsnittet i 514 000 Gjennomsnittet i 438 000
særskilt

kommunen er 11,5 kommunen er 11,5
årstimer per elev. årstimer per elev.

norskopplæring ( l l , 5 *40 *953 ( l l , 5 *40 *953 kr)
kr=438 000). I tillegg
må det legges ti l noen
årstimer per elev for å
sikre fleksibilitet
(2årstimer*40*953 kr=
76 250)

Pedagogisk Gjennomsnitt i 888 000 Gjennomsnitt i 368 000
medarbeider

kommunen er 26,3 kommunen er 26,3
årstimer per elev. årstimer per elev.
(26,3*40*350 kr= (26,3*40*350 kr)
368 000). I tillegg må
det tas høyde for at en
eller flere elever
trenger ekstra
oppfølging (l årsverk
pedagogisk
medarbeider
=400 000*l ,3=520 000)

KontaktlærertiIIegg Kontaktlærertillegget 60000 Tømmerås får ikke 0
er 30 000 per lærer færre kontaktlærere

Stedlig 40% i skolen og 10% på 433 000 Det er ikke mulig å ta 0
ledelse/administrasjon SFO. Gjennomsnitt lønn ned ledelsesressurs på

avdelingsleder er Tømmerås selv om 40
865 000 kr. elever begynner på
(865 000*50/100) Berger.

Styrkingstimer Brukes ti l å gi styrket 195 000 Det er ikke mulig å ta 0
tidlig innsats for ned styrkingstimene
grupper elever (5 på Tømmerås-g is ti l
t /uka*39 uker*lO00kr) grupper/klasser

Midler til vikar På en liten avdeling 353 000 0
som Berger vil det være
svært sårbart når det er
fravær hos ansatte, og
det må derfor settes
inn vikar fra første dag.
Det vil være behov for
å ha avsatt midler for
innti l 50% stilling med
pedagog. (706 000
*50/100)

Sum lønnskostnader 4 561000 2 624 000
Differanse 1 9 3 7 000
lønnskostnader



   
Vedlegg til handlingsplanen for utvikling og bruk av barnehage og skolebygg  

   
 

Tabellene viser at merkostnad for lønn og pedagogisk drift ved å gjenåpne en avdeling på Berger, er 
anslått til å bli 1 937 000 kroner per år.  

Beregningene for lønnskostnader i tabellen er for en organisering av to grupper; der elever på 1.-
2.trinn er en gruppe og elever på 3.-4.trinn er en annen gruppe.  

➢ Dersom skoledriften på Berger skal organiseres som fire klasser, vil kostnadene som knyttes 
til ordinær undervisning kunne bli dobbelt så høy som kostanden i tabellen viser.   

SFO-tid 
Skolefritidsordningen (SFO) er et frivillig tilbud til elevene på 1.-4.trinn før og etter undervisningstid. 
Kommunen skal tilby plass til alle som søker plass på SFO. Erfaring tilsier at ikke alle barn går på SFO, 
og andel som går på SFO går ned med økende alder. Det betyr at det trolig vil være færre enn 40 
barn som vil benytte seg at SFO-tilbudet ved avdelingen på Berger.  
 
I vedtekten til SFO er det vedtatt at det skal være 1 årsverk voksen på 20 barn som minimum 
bemanningsnorm på SFO. På en liten avdeling med inntil 40 barn må det likevel tas høyde for at det 
alltid bør være to ansatte på jobb, for å kunne ivareta akutte hendelser eller barn som har behov for 
noe ekstra støtte. Dersom det bare er en ansatt på jobb, vil det ikke være annen voksen til å kunne 
ivareta resten av barnegruppa. Minimum to ansatte på jobb vil bidra til et sikkert og forsvarlig tilbud.  
 
Det er vedtatt i Drammen kommune at driften på SFO skal være selvkostfinansiert. Det betyr at 
kostnaden for driften skal dekkes av foreldrebetalingen alene. Gitt at 30 elever har 100% plass på 
SFO, vil foreldrebetalingen utgjøre 1,2 millioner kroner per år. Foreldreinntekten blir lavere dersom 
noen barn har 60 eller 80% plass, noe det må tas høyde for at det vil være.    
 
Lønn inkludert sosiale kostnader for en pedagogisk medarbeider er 520 000 kroner per år. 
Foreldrebetalingen alene vil da trolig ikke dekke kostnaden for to voksne. I en liten ordning må det 
settes inn vikar fra første dag ved fravær, og dette er det da ikke midler til. I tillegg vil det kunne bli 
behov for å styrke bemanningen for elever med særskilte behov. Oppsummert bør det derfor tas 
høyde for at bemanningen økes med 75% stilling, ut over 2 årsverk som vedtekten krever.  
 

Driftskostnader 
SFO 

Behov for midler på Berger Midler som Tømmerås sparer 

 50% stilling = 
520 000*75/100. Ved 
høyt fravær kan 
denne kostnaden bli 
høyere.  

390 000 SFO på Tømmerås 
mister 
foreldrebetalingen 
for disse elevene, 
men de er ikke 
garantert å kunne ta 
ned bemanningen 
tilsvarende. Det kan 
medføre et de ikke 
har mulighet til å 
drifte ordningen like 
økonomisk effektivt 
som tidligere. 

0 

Differanse 
driftskostnader SFO 

 390 000   

 
Skolekretser  
I dag er det er flytende skolekretser mellom barneskolene i denne delen av kommunen. Det betyr at 
med dagens praksis vil elevene som har folkeregistrert adresse i tidligere Berger skolekrets, i 
utgangspunktet få skoletilhørighet til avdelingen på Berger. Men familier kan også velge å søke 
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TabeIlene viser at merkostnad for lønn og pedagogisk drift ved å gjenåpne en avdeling på Berger, er
anslått t i l å bli l 937 000 kroner per år.

Beregningene for lønnskostnader i tabellen er for en organisering av to grupper; der elever på 1.-
2.trinn er en gruppe og elever på 3.-4.trinn er en annen gruppe.

Dersom skoledriften på Berger skal organiseres som fire klasser, vil kostnadene som knyttes
ti l ordinær undervisning kunne bli dobbelt så høy som kostanden i tabellen viser.

SFO-tid
Skolefritidsordningen (SFO) er et frivillig tilbud ti l elevene på 1.-4.trinn før og etter undervisningstid.
Kommunen skal tilby plass ti l alle som søker plass på SFO. Erfaring tilsier at ikke alle barn går på SFO,
og andel som går på SFO går ned med økende alder. Det betyr at det trolig vil være færre enn 40
barn som vil benytte seg at SFO-tilbudet ved avdelingen på Berger.

I vedtekten ti l SFO er det vedtatt at det skal være l årsverk voksen på 20 barn som minimum
bemanningsnorm på SFO. På en liten avdeling med inntil 40 barn må det likevel tas høyde for at det
alltid bør være to ansatte på jobb, for å kunne ivareta akutte hendelser eller barn som har behov for
noe ekstra støtte. Dersom det bare er en ansatt på jobb, vil det ikke være annen voksen ti l å kunne
ivareta resten av barnegruppa. Minimum to ansatte på jobb vil bidra til et sikkert og forsvarlig tilbud.

Det er vedtatt i Drammen kommune at driften på SFO skal være selvkostfinansiert. Det betyr at
kostnaden for driften skal dekkes av foreldrebetalingen alene. Gitt at 30 elever har 100% plass på
SFO, vil foreldrebetalingen utgjøre 1,2 millioner kroner per år. Foreldreinntekten blir lavere dersom
noen barn har 60 eller 80% plass, noe det må tas høyde for at det vil være.

Lønn inkludert sosiale kostnader for en pedagogisk medarbeider er 520 000 kroner per år.
Foreldrebetalingen alene vil da trolig ikke dekke kostnaden for to voksne. I en liten ordning må det
settes inn vikar fra første dag ved fravær, og dette er det da ikke midler t i l . I tillegg vil det kunne bli
behov for å styrke bemanningen for elever med særskilte behov. Oppsummert bør det derfor tas
høyde for at bemanningen økes med 75% stilling, ut over 2 årsverk som vedtekten krever.

Driftskostnader Behov for midler på Berger Midler som Tømmerås sparer
SFO

50% stilling= 390 000 SFO på Tømmerås 0
520 000*75/100. Ved mister
høyt fravær kan foreldrebetaIingen
denne kostnaden bli for disse elevene,
høyere. men de er ikke

garantert å kunne ta
ned bemanningen
tilsvarende. Det kan
medføre et de ikke
har mulighet til å
drifte ordningen like
økonomisk effektivt
som tidligere.

Differanse 390 000
driftskostnader SFO

Skolekretser
I dag er det er flytende skolekretser mellom barneskolene i denne delen av kommunen. Det betyr at
med dagens praksis vil elevene som har folkeregistrert adresse i tidligere Berger skolekrets, i
utgangspunktet få skoletilhørighet t i l avdelingen på Berger. Men familier kan også velge å søke
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skoleplass på Tømmerås eller Tangen barneskoler for sine barn og få dette innvilget dersom det er 
plass på skolen. Dersom alle elevene på 1.-4.trinn som er bosatt i tidligere skolekrets til Berger skole, 
skal ha tilhørighet til avdelingen på Berger, må dette vedtas i den lokale forskriften for skolekretser i 
kommunen.  

En forutsetning for beregninger i denne utredningen er at alle elevene som har folkeregistrert 
adresse i skolekretsen til tidligere Berger skole, starter på Berger når avdelingen åpnes.  

En endring fra flytende skolekretser til fast skolekretskrets for avdelingen på Berger, kan innføres på 
to måter: 

1. Faste skolekretser innfases gradvis etter hvert som det starter nye elever på 1.trinn på 
Berger. Da vil det ta fire skoleår før alle elevene som bor på Berger har plikt til å gå på 
avdelingen på Berger.                                                                                                                                             
Dette anbefales ikke. Denne modellen fører til at svært få elever vil gå på avdelingen på 
Berger de første skoleårene, og innfasingen gjør at undervisningstilbudet blir ekstra kostbart 
og sårbart de første årene.  

2. Alle elevene som bor i skolekretsen til tidligere Berger, begynner på Berger når fast 
skolegrense er vedtatt og skoledriften på Berger igangsettes. Da vil alle med folkeregistrert 
adresse i kretsen få tildelt plass på Berger, og elevene som har begynt på Tømmerås må 
flytte over til avdelingen på Berger. De som eventuelt ikke ønsker å gå på avdelingen på 
Berger kan søke om plass på andre barneskoler i kommunen, men de er ikke garantert å få 
innvilget søknaden. 

Dersom det ikke gjøres endringer i den lokale forskriften for skolekretser i kommunen, vil også elever 
fra skolekretsene til Tømmerås og Tangen barneskoler kunne søke om plass på Berger og elever fra 
Berger søke om skoleplass ved Tømmerås eller Tangen. Dette vil man kunne få innvilget så lenge det 
er ledig plass ved skolene. Denne ordningen medfører at det vil bli svært stor usikkerhet til hvordan 
elevtallet ved avdelingen på Berger blir fra år til år, og bidrar til at det blir krevende for Tømmerås 
skole og avdelingen på Berger å planlegge for god og forsvarlig drift. En pedagogisk vurdering tilsier 
at en avdeling på Berger bør ha flest mulig elever og unngå at avdelingen blir vesentlig færre enn 40 
elever på 1.-4.trinn. 

Når elevene fra avdelingen på Berger skal begynne på 5.trinn, skal de fortrinnsvis gå på Tømmerås. 

 

 

 

En forutsetning for beregninger i denne utredningen er at alle elever som har folkeregistrert 
adresse i tidligere skolekrets til Berger skole, skal gå på avdelingen på Berger. 

Det medfører at det må vedtas faste skolekretser for elevene som har folkeregistrert adresse 
innenfor skolekretsen til Berger. 

Når skolekretsen for avdelingen på Berger er vedtatt, og skoledriften på Berger åpner, må alle 
elevene på 1.-3.trinn eller 1.-4.trinn begynne på avdelingen på Berger. Dette gjelder også de 
elevene som allerede har startet på Tømmerås skole.
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skoleplass på Tømmerås eller Tangen barneskoler for sine barn og få dette innvilget dersom det er
plass på skolen. Dersom alle elevene på 1.-4.trinn som er bosatt i tidligere skolekrets ti l Berger skole,
skal ha tilhørighet til avdelingen på Berger, må dette vedtas i den lokale forskriften for skolekretser i
kommunen.

En forutsetning for beregninger i denne utredningen er at alle elevene som har folkeregistrert
adresse i skolekretsen ti l tidligere Berger skole, starter på Berger når avdelingen åpnes.

En endring fra flytende skolekretser ti l fast skolekretskrets for avdelingen på Berger, kan innføres på
to måter:

l. Faste skolekretser innfases gradvis etter hvert som det starter nye elever på l . t r inn på
Berger. Da vil det ta fire skoleår før alle elevene som bor på Berger har plikt t i l å gå på
avdelingen på Berger.
Dette anbefales ikke. Denne modellen fører t i l at svært få elever vil gå på avdelingen på
Berger de første skoleårene, og innfasingen gjør at undervisningstilbudet blir ekstra kostbart
og sårbart de første årene.

2. AIie elevene som bor i skolekretsen ti l tidligere Berger, begynner på Berger når fast
skolegrense er vedtatt og skoledriften på Berger igangsettes. Da vil alle med folkeregistrert
adresse i kretsen få tildelt plass på Berger, og elevene som har begynt på Tømmerås må
flytte over ti l avdelingen på Berger. De som eventuelt ikke ønsker å gå på avdelingen på
Berger kan søke om plass på andre barneskoler i kommunen, men de er ikke garantert å få
innvilget søknaden.

Dersom det ikke gjøres endringer i den lokale forskriften for skolekretser i kommunen, vil også elever
fra skolekretsene ti l Tømmerås og Tangen barneskoler kunne søke om plass på Berger og elever fra
Berger søke om skoleplass ved Tømmerås eller Tangen. Dette vil man kunne få innvilget så lenge det
er ledig plass ved skolene. Denne ordningen medfører at det vil bli svært stor usikkerhet t i l hvordan
elevtallet ved avdelingen på Berger blir fra år ti l år, og bidrar t i l at det blir krevende for Tømmerås
skole og avdelingen på Berger å planlegge for god og forsvarlig drift. En pedagogisk vurdering tilsier
at en avdeling på Berger bør ha flest mulig elever og unngå at avdelingen blir vesentlig færre enn 40
elever på 1.-4.trinn.

Når elevene fra avdelingen på Berger skal begynne på 5.trinn, skal de fortrinnsvis gå på Tømmerås.

En forutsetning for beregninger i denne utredningen er at alle elever som har folkeregistrert
adresse i tidligere skolekrets ti l Berger skole, skal gå på avdelingen på Berger.

Det medfører at det må vedtas faste skolekretser for elevene som har folkeregistrert adresse
innenfor skolekretsen ti l Berger.

Når skolekretsen for avdelingen på Berger er vedtatt, og skoledriften på Berger åpner, må alle
elevene på 1.-3.trinn eller 1.-4.trinn begynne på avdelingen på Berger. Dette gjelder også de
elevene som allerede har startet på Tømmerås skole.
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Skyss 
Elever i grunnskolen kan ha rett til skyss på grunn av lang skolevei, særlig farlig skolevei og sykdom 
eller annen funksjonsnedsettelse. Bestemmelsene om rett til gratis skoleskyss gjelder reisen til og fra 
skolen. Avstandskravet for rett til gratis skoleskyss er 2 kilometer eller mer for elever på 1.trinn og 4 
kilometer eller mer for elever på 2.-4.trinn.  

Innenfor skolekretsen til Berger har de fleste elevene trygg skolevei, og kan gå eller sykle til skolen. 
Dette vil samlet sett i kommunen bidra til at færre elever bruker buss til skolen. De fleste elevene vil 
også bo innenfor avstandskravene for gratis skoleskyss, og de som eventuelt ikke gjør dette vil få 
vedtak om gratis skoleskyss og benytte ordinært kollektivt busstilbud.  

Når elevene fra Berger skal delta på aktiviteter ved Tømmerås, må elevene ta rutebuss.  

Kostnaden for gratis skoleskyss per elev per år er cirka 6 600 kroner. For 30 elever på 1.-3.trinn utgjør 
dette 195 000 kroner i skyssutgifter per år. For 40 elever på 1.-4.trinn blir skyssutgiftene 260 000 
kroner per år. 

I denne utredningen er det lagt til grunn at 33 elever i skolekretsen til Berger slipper å ta buss til 
skolen om det gjenåpnes en avdeling på Berger, mens 7 elever fortsatt vil ha rett på gratis skoleskyss 
på grunn av avstand eller farlig skolevei. Dette er et anslag.  

 

Kostnader til 
skoleskyss 

Behov for midler på Berger Midler som Tømmerås sparer 

 Kostnad er 6600 kr 
per elev per år. 
(6600*7) 

46 000 Kostnad er 6600 kr 
per elev per år. 
(6600*40) 

264 000 

Differanse 
kostnader til 
skoleskyss 

 -218 000   

 

Konsekvenser for Tømmerås skole  
Historisk og fremskrevet folketallsutvikling: 
Under vises historisk og fremskrevet befolkningsutvikling i dagens Tømmerås skolekrets (de tre 
historiske skolekretsene Berger, Tømmerås og Ebbestad).  Legg merke til at y-aksene er kuttet 
av/zoomet inn og ikke begynner på 0. 

Alle aldersgrupper i nåværende skolekrets til Tømmerås (0-90+): 
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Skyss
Elever i grunnskolen kan ha rett til skyss på grunn av lang skolevei, særlig farlig skolevei og sykdom
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også bo innenfor avstandskravene for gratis skoleskyss, og de som eventuelt ikke gjør dette vil få
vedtak om gratis skoleskyss og benytte ordinært kollektivt busstilbud.
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skoleskyss

Kostnad er 6600 kr 46 000 Kostnad er 6600 kr 264 000
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Historisk ogfremskrevet folketallsutvikling:
Under vises historisk og fremskrevet befolkningsutvikling i dagens Tømmerås skolekrets (de tre
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6-12 år i nåværende skolekrets til Tømmerås (1.-7.trinn): 

Framskrivingen viser en forventet svak nedgang på 20 elever - fra 390 folkeregistrerte barn i dagens 
Tømmerås skolekrets, til rundt 370 barn i alderen 6-12 år fra 2026. Det betyr at Tømmerås har 
kapasitet til alle elevene i eget skolebygg.  

6-9 år i nåværende skolekrets til Tømmerås (1.-4.trinn):

 
Framskrivningen for aldergruppen 6-9 år bekrefter den forventede nedgangen som vises også for 
aldersgruppen 6-12 år.   

Administrative og økonomiske konsekvenser 
En gjenåpning av en avdeling på Berger under Tømmerås skole, kan påvirke Tømmerås skole på ulike 
måter: 

• Det blir 40 færre elever på Tømmerås ved at disse elevene i stedet starter på Berger. 
• Antall klasser på Tømmerås vil bli uendret 
• Det blir bedre plass i klasserommene og fellesarealene på Tømmerås 
• Det kan være mer krevende å koordinere for hele personalet når avdelingene ikke ligger i 

umiddelbar nærhet av hverandre.  
• Fellesfunksjoner må delvis deles mellom lokasjonene, eksempelvis skolekonsulent.  

 
Demografien peker på en forventet nedgang i elevtallet i nåværende skolekrets til Tømmerås skole 
de neste årene på cirka 20 elever. De økonomiske rammene til programområdet blir tildelt med cirka 
100 000 kroner per elev. Når det forventes en nedgang på 20 elever i skolekretsen på grunn av 
demografi, vil Tømmerås kunne få en reduksjon i nåværende ramme på cirka 2 millioner kroner i 
løpet av perioden frem til 2026.  
 
I tillegg vil Tømmerås få merkostnader ved å gjenåpne skoledrift på Berger, stipulert til 3 747 000 
kroner første driftsår og 3 397 000 kroner fra andre driftsår. Effekten av både et nedtrekk i rammen 
på grunn av totalt færre elever, sammen med merkostnaden en gjenåpning av avdeling på Berger 
medfører, vil gjøre det svært krevende for Tømmerås skole å holde seg innenfor de økonomiske 
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6-12 år i nåværende skolekrets ti l Tømmerås (1.-7.trinn):
Folkemengde per 31.12
Berger skole. Ebbested skole. Tømmeris skole 6-12lir
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Framskrivingen viser en forventet svak nedgang på 20 elever - fra 390 folkeregistrerte barn i dagens
Tømmerås skolekrets, t i l rundt 370 barn i alderen 6-12 år fra 2026. Det betyr at Tømmerås har
kapasitet t i l alle elevene i eget skolebygg.

6-9 år i nåværende skolekrets ti l Tømmerås (1.-4.trinn):
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Framskrivningen f o r aldergruppen 6-9 år bekrefter den forventede nedgangen som vises også f o r
aldersgruppen 6-12 år.

Administrative ogøkonomiske konsekvenser
En gjenåpning av en avdeling på Berger under Tømmerås skole, kan påvirke Tømmerås skole på ulike
måter:

• Det blir 40 færre elever på Tømmerås ved at disse elevene i stedet starter på Berger.
• Antall klasser på Tømmerås vil bli uendret
• Det blir bedre plass i klasserommene og fellesarealene på Tømmerås
• Det kan være mer krevende å koordinere for hele personalet når avdelingene ikke ligger i

umiddelbar nærhet av hverandre.
• Fellesfunksjoner må delvis deles mellom lokasjonene, eksempelvis skolekonsulent.

Demografien peker på en forventet nedgang i elevtallet i nåværende skolekrets ti l Tømmerås skole
de neste årene på cirka 20 elever. De økonomiske rammene ti l programområdet blir tildelt med cirka
100 000 kroner per elev. Når det forventes en nedgang på 20 elever i skolekretsen på grunn av
demografi, vil Tømmerås kunne få en reduksjon i nåværende ramme på cirka 2 millioner kroner i
løpet av perioden frem ti l 2026.

I tillegg vil Tømmerås få merkostnader ved å gjenåpne skoledrift på Berger, stipulert t i l 3 747 000
kroner første driftsår og 3 397 000 kroner fra andre driftsår. Effekten av både et nedtrekk i rammen
på grunn av totalt færre elever, sammen med merkostnaden en gjenåpning av avdeling på Berger
medfører, vil gjøre det svært krevende for Tømmerås skole å holde seg innenfor de økonomiske
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rammene de har. Det betyr at programområdet som helhet må omdisponere midler fra andre skoler 
for å dekke inn merkostnaden ved å gjenåpne en avdeling på Berger.   
 
Pedagogisk konsekvenser 
Ansatte på avdelingen ved Berger skole vil ha faglig tilhørighet i personalgruppa på Tømmerås. Det 
betyr at ansatte på Berger vil kunne delta i møtetiden på Tømmerås skole, etter gjennomført 
undervisningstid på Berger. Skolens felles møtetid brukes til utviklingsarbeid, samarbeid på trinnene 
og lignende. Skoleutvikling og pedagogiske arbeid må koordineres godt, slik at elevene får samme 
kvalitet på undervisningstilbudet ved begge lokasjoner.  

Lærerne på Berger vil lage årsplaner for fådelte klasser, noe som er annerledes enn planer for klasser 
der elevene går på samme trinn. Når elevene skal begynne sammen på 5.trinn, er det viktig at 
elevene både ved avdelingen på Berger og Tømmerås skole har blitt gitt samme forutsetninger for å 
lære det faglige innholdet på 1.-4.trinn. Det vil kreve godt samarbeid, gode planer og koordinering 
for å få dette til på beste måte.  

For skolens samarbeidspartnere, slik som eksempelvis helsesykepleiere og ansatte i pedagogisk 
psykologisk tjeneste (PPT), er det naturlig at de kommer til avdelingen på Berger. Samlet sett vil 
skolen ha samme antall timer med eksempelvis helsesykepleier, men når helsesykepleier må dele seg 
på to lokasjoner vil antall timer i uka der elevene har mulig å ta kontakt med helesykepleier 
reduseres både for elevene på avdelingen på Berger og elevene på Tømmerås.  

Konsekvenser for Berger barnehage 
Berger barnehage har per i dag ingen ledige barnehageplasser, og det er derfor ønskelig å utvide 
kapasiteten ved barnehagen. Per i dag er det flere barn på venteliste, og noen av disse familiene har 
valgt å søke og takke ja til barnehageplass i eksempelvis Holmestrand kommune som ligger i 
umiddelbar nærhet til Berger.  

Når barn som er bosatt i Drammen kommune har barnehageplass i en nabokommune, må Drammen 
kommune betale til vertskommunen (eksempelvis Holmestrand) et tilskudd på 175 000 til 200 000 
kroner per år. Drammen kommune går i tillegg glipp av foreldrebetalingen. Det er derfor gunstig å 
kunne tilby plasser i egne kommunale barnehager til innbyggere som er folkeregistrert i Drammen. 

I handlingsplanen for utvikling og bruk av barnehage- og skolebygg legges frem et forslag om å utvide 
kapasiteten ved barnehagen. I bygget er det et ledig areal på 130 kvadratmeter som kan egne seg til 
utvidet barnehagedrift. Barnehagen vil ved å utvide med dette arealet kunne tilby plass til de aller 
fleste barn bosatt på Berger. 

En utvidelse av Berger barnehage med 130 kvadratmeter kan realiseres, selv om det åpnes for 
skoledrift på Berger for 1.-4.trinn med 40 elever på et areal på 250 kvadratmeter. Ved at det både er 
mulighet til å utvide arealet til barnehagen med 130 kvadratmeter, og samtidig frigjøres 250 
kvadratmeter til skoledrift, må en eller flere av virksomhetene som leier i bygget i dag bytte lokasjon. 
Dersom leiekostnadene for nye lokaler for de som må flytte ut av bygget er høyere enn nåværende 
leiekostnader på Berger, vil dette bli en merkostnad for kommunen. Det er ikke tatt inn eventuelt 
økte leieutgifter for de som må ut av bygget i denne utredningen, da dette er svært usikre forhold.  
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Tilskudd fra regjeringen 
I tilleggsproposisjonen til Statsbudsjettet for 2022 foreslo regjeringen Støre at kommunenes frie 
inntekter skulle økes med 2 milliarder kroner mer enn foreslått av regjeringen Solberg. Av dette ble 
det foreslått at 1,2 milliarder kroner skal fordeles med 500 000 kroner per kommunal grunnskole, 
basert på antall grunnskoler i skoleåret 2021/2022. Isolert sett innebærer denne omfordeling fra 
større kommuner til spesielt små og mellomstore kommuner med høye utgiftskorrigerte inntekter. 
Drammen kommune har 32 grunnskoler – og det nye tilskuddet utgjør 16 millioner kroner. Beregnet 
som innbyggertilskudd fordelt etter samlet kostnadsnøkkel tilsvarer 1,2 milliarder kroner om lag 23,6 
millioner kroner for Drammen. Dette innebærer at kommunen fikk et nedtrekk i innbyggertilskuddet 
på 7,6 millioner kroner som følge av omfordelingseffekten i det foreslåtte grunnskoletilskuddet. 

I arbeidet med utredningen har kommunen vært i kontakt med Kunnskapsdepartementet, men det 
har ikke vært mulig å få bekreftet eller avkreftet hvorvidt ordningen medfører at kommuner vil få 
500 000 kroner dersom nye skoler/avdelinger åpnes. Departementet viser til Statsbudsjettet 2023 for 
mer informasjon, og dette legges frem 6.oktober 2022. 

Denne utredningen legger frem konsekvenser ved at det gjenåpnes for skoledrift ved en avdeling på 
Berger. En avdeling kan trolig ikke betraktes som en ny skole, og det betyr at kommunen ikke kan 
regne med å få tilskuddet på 500 000 kroner.  

Dersom det skulle vise seg at kommunen vil ha rett på tilskuddet fra regjeringen, vil dette først bli 
gjeldene i 2024.  

Samlet kostnadsbilde ved å gjenåpne for skoledrift på Berger  
Beregningene under tar utgangspunkt i  

o organisering av tilbudet på Berger som en avdeling under Tømmerås. 
o gjenåpning av 1.-4.trinn 

 
Samlet 
kostnadsbilde – 
investering 
Faglige vurderinger fra 
Drammen Eiendom. 

Kostnader ved gjenåpning av skoledrift på Berger  

Tilpasse arealer til 
skoledrift  

Avhengig av hvilket areal som frigjøres, vil det bli behov for 
innvendige oppgraderinger for å tilpasse arealene til skoledrift. Det 
er vanskelig å anslå kostnaden for dette. Kostanden er et beskjedent 
anslag, og vil kunne bli høyere. 

1 000 000 

Oppgradering av 
uteområdet 
(skolegård) 

Det vil være behov for vesentlige oppgraderinger for å tilrettelegge 
for et godt uteområde for elevene på 1.-4.trinn 

6 000 000 

Sum investeringsbehov *) 7 000 000 
 
*) Det forutsettes at denne investeringen avskrives over 10 år, og vil da gi en årlig kostnad på kroner 
700 000, pluss renter.  
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Berger. En avdeling kan trolig ikke betraktes som en ny skole, og det betyr at kommunen ikke kan
regne med å få tilskuddet på 500 000 kroner.

Dersom det skulle vise seg at kommunen vil ha rett på tilskuddet fra regjeringen, vil dette først bli
gjeldene i 2024.

Samlet kostnadsbilde ved å gjenåpne for skoledrift på Berger
Beregningene under tar utgangspunkt i

o organisering av tilbudet på Berger som en avdeling under Tømmerås.
o gjenåpning av 1.-4.trinn

Samlet Kostnader ved gjenåpning av skoledrift på Berger
kostnadsbilde -
investering
Faglige vurderinger fra
Drammen Eiendom.
Tilpasse arealer til Avhengig av hvilket areal som frigjøres, vil det bli behov for l 000 000
skoledrift innvendige oppgraderinger for å tilpasse arealene til skoledrift. Det

er vanskelig å anslå kostnaden for dette. Kostanden er et beskjedent
anslag, og vil kunne bli høyere.

Oppgradering av Det vil være behov for vesentlige oppgraderinger for å tilrettelegge 6 000 000
uteområdet for et godt uteområde for elevene på 1.-4.trinn

(skolegård)
Sum investeringsbehov*) 7 000 000

*) Det forutsettes at denne investeringen avskrives over 10 år, og vil da gi en årlig kostnad på kroner
700 000, pluss renter.
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Samlet 
kostnadsbilde – 
drift 

Kostnader ved gjenåpning av skoledrift på Berger  

Driftskostnader En avdeling på Berger fører til økte driftskostnader (husleie, strøm, 
renovasjon og renhold) 

           428 000 
 

Inventar og utstyr Det vil være behov for ekstra innkjøp av inventar og utstyr. Fra og 
med år 2 er det forventet at kostnaden for undervisningsmateriell er 
4000 kroner per elev, det vil si med 40 elever cirka 160 000 per år. 
Øvrige kostnader for inventar er en engangskostnad første år. 

510 000 
 

Lønnskostnader En avdeling på Berger vil øke lønnskostnadene til kommunen. 1 937 000 
Driftskostnader 
SFO 

Foreldrebetalingen alene vil trolig ikke dekke kostnaden for to 
voksne. I en liten ordning må det også settes inn vikar fra første dag 
ved fravær. Dette medfører behov for tilførte midler til ordningen. 

390 000 

Kostnader til 
skoleskyss 

Flere elever kan gå til skolen på Berger. Skysskostnaden for 
kommunen reduseres. 

-218 000 
 

Avskrivinger 
investering 

Investeringer av inne- og uteareal gir en årlig kostnad de første 10 år 
på 700 000 per år.  

700 000 

Sum merkostnad første driftsår 3 747 000 
 

 

Oppsummeringer av forutsetninger for en eventuell gjenåpning av 
skoledrift på Berger 
 

• En eventuell gjenåpning av skoledrift på Berger vil bli en avdeling underlagt Tømmerås skole. 
• Avdelingen skal tilby undervisning til elever på 1.-4.trinn som har folkeregistrert adresse i 

tidligere Berger skolekrets. 
• Organiseringen av undervisningen blir i fådelte grupper. Det vil si at elevene på 1.-2.trinn vil 

være en gruppe, og elevene på 3.-4.trinn vil være en annen gruppe.  
• Avdelingen på Berger må ha faste skolekretsgrenser for å sikre tilstrekkelig elevgrunnlag for 

avdelingen på Berger. Dette betyr at alle elevene med folkeregistrert adresse i skolekretsen 
til tidligere Berger skole får tildelt skoleplass på Berger fra den dagen skoledriften på Berger 
eventuelt starer opp. Dette gjelder også de elevene som allerede har startet på Tømmerås 
skole.  

• Det må frigjøres et areal på 250 kvadratmeter til eventuelt skoledrift i bygget. Da må en eller 
flere av virksomhetene som leier i bygget i dag flytte ut av bygget, og få nytt tjenestested et 
annet sted i kommunen. Dette kan ikke være Berger barnehage. 

• Finansiering av merkostnadene for en eventuell gjenåpning av skoledriften på Berger, må 
avklares.  
 

Oppsummert - samlet kostnadsbilde for en gjenåpning av skoledrift på Berger:

• Sum merkostnad første driftsår er estimert til 3 747 000 kroner første driftsår/skoleår.

• Sum merkostnad fra andre driftsår er estimert til 3 397 000 kroner.
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Samlet Kostnader ved gjenåpning av skoledrift på Berger
kostnadsbilde -
drift
Driftskostnader En avdeling på Berger fører til økte driftskostnader (husleie, strøm, 428 000

renovasjon og renhold)

Inventar og utstyr Det vil være behov for ekstra innkjøp av inventar og utstyr. Fra og 510 000
med år 2 er det forventet at kostnaden for undervisningsmateriell er
4000 kroner per elev, det vil si med 40 elever cirka 160 000 per år.
Øvrige kostnader for inventar er en engangskostnad første år.

Lønnskostnader En avdeling på Berger vil øke lønnskostnadene til kommunen. 1937 000
Driftskostnader Foreldrebetalingen alene vil trolig ikke dekke kostnaden for to 390 000
SFO voksne. I en liten ordning må det også settes inn vikar fra første dag

ved fravær. Dette medfører behov for tilførte midler til ordningen.
Kostnader ti l Flere elever kan gå til skolen på Berger. Skysskostnaden for -218 000
skoleskyss kommunen reduseres.

Avskrivinger Investeringer av inne- og uteareal gir en årlig kostnad de første 10 år 700 000
investering på 700 000 per år.

Sum merkostnad første driftsår 3 747 000

Oppsummert - samlet kostnadsbilde for en gjenåpning av skoledrift på Berger:

• Sum merkostnad første driftsår er estimert til 3 747 000 kroner første driftsår/skoleår.

• Sum merkostnad fra andre driftsår er estimert t i l 3 397 000 kroner.

Oppsummeringer av forutsetninger for en eventuell gjenåpning av
skoledrift på Berger

• En eventuell gjenåpning av skoledrift på Berger vil bli en avdeling underlagt Tømmerås skole.
• Avdelingen skal tilby undervisning ti l elever på 1.-4.trinn som har folkeregistrert adresse i

tidligere Berger skolekrets.
• Organiseringen av undervisningen blir i fådelte grupper. Det vil si at elevene på 1.-2.trinn vil

være en gruppe, og elevene på 3.-4.trinn vil være en annen gruppe.
• Avdelingen på Berger må ha faste skolekretsgrenser for å sikre tilstrekkelig elevgrunnlag for

avdelingen på Berger. Dette betyr at alle elevene med folkeregistrert adresse i skolekretsen
ti l tidligere Berger skole får tildelt skoleplass på Berger fra den dagen skoledriften på Berger
eventuelt starer opp. Dette gjelder også de elevene som allerede har startet på Tømmerås
skole.

• Det må frigjøres et areal på 250 kvadratmeter til eventuelt skoledrift i bygget. Da må en eller
flere av virksomhetene som leier i bygget i dag flytte ut av bygget, og få nytt tjenestested et
annet sted i kommunen. Dette kan ikke være Berger barnehage.

• Finansiering av merkostnadene for en eventuell gjenåpning av skoledriften på Berger, må
avklares.
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Konsekvenser av gjenåpning sammenhold med kommuneplanens 
samfunnsdel 
 

Det er utfordrende å gi et entydig faglig- og administrativt svar på spørsmålet om en gjenåpning av 
skoledrift på Berger støtter opp under eller er i strid med kommuneplanens samfunnsdel. Vedtatte 
mål/delmål/strategier i kommuneplanens samfunnsdel er overordnede, og gir rom for ulike 
tolkninger og prioriteringer. Følgende satsinger, delmål og strategier kan likevel løftes frem som 
aktuelle i denne forbindelse: 

❖ Satsingsområde: God oppvekst og godt liv 

Delmål 1A - Drammen satser på tidlig innsats og forebygging som ivaretar innbyggerne 

A2) Utvikler gode og tilgjengelige lavterskeltilbud for alle 

A3) Jobber tverrfaglig med tiltak som utjevner forskjeller blant barn og unge 

A4) Skaper trygge barnehage- og skolemiljø som sikrer at barn og unge blir sett og fulgt opp 

Delmål 1B - Drammen har gode tjenester som møter innbyggernes behov 

B1) Utvikler kompetanse og sikrer nødvendig kapasitet i tjenestene 

B2) Legger til rette for stor grad av nærhet til tjenestetilbudet 

Delmål 1D – Drammen har godt tilrettelagte og trygge bomiljøer 

D3) Utvikler trygge skoleveier 

Strategien 1B2 om nærhet i tjenestetilbud kan brukes som argument for gjenåpning av skoledrift på 
Berger, da dette gir økt nærhet til tjenestetilbudet (skole) for barn som bor på Berger. Med hensyn til 
de andre målene og strategiene som er nevnt over, kan de brukes i argumentasjon både for og mot 
en gjenåpning av skoledrift på Berger. 

Med hensyn til skolekvalitet for barna fra Berger, kan de vedtatte strategiene fra kommuneplanens 
samfunnsdel både brukes i argumentasjon for at det vil være mer og bredere kompetanse, kapasitet 
og ressurser til å sikre tilbud ref. 1A2, 1A3 og 1A4 i et større fagmiljø på Tømmerås. Men strategiene 
kan også brukes i argumentasjon om at en mindre skole med færre barn og voksne er mer oversiktlig 
og derfor mer trygg (1A4).  

Tilrettelagte og trygge bomiljøer og «utvikling av trygge skoleveier» kan brukes som argument for 
gjenåpning av skoledrift på Berger for 6-9 åringer. Barn med kort og trafikksikker gåavstand til 
avdelingen på Berger, vil oppleve å få en tryggere, enklere og kortere skolevei. Men dette kan også 
diskuteres mot samfunnsdelens overordnede mål og strategier. Alle 6-9 åringer i Berger skolekrets vil 
ikke få en vesentlig mer trafikksikker skolevei til Berger, enn de har med skolebuss til Tømmerås. Og 
kommunens kapasitet til å gjennomføre trafikksikringstiltak for å utvikle trygge skoleveier for alle 
kommunens barn, må ved en eventuell gjenåpning av skoledrift på Berger fordeles på flere 
skoler/skoleveier.  
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Konsekvenser av gjenåpning sammenhold med kommuneplanens
samfunnsdel

Det er utfordrende å gi et entydig faglig- og administrativt svar på spørsmålet om en gjenåpning av
skoledrift på Berger støtter opp under eller er i strid med kommuneplanens samfunnsdel. Vedtatte
mål/delmål/strategier i kommuneplanens samfunnsdel er overordnede, og gir rom for ulike
tolkninger og prioriteringer. Følgende satsinger, delmål og strategier kan likevel løftes frem som
aktuelle i denne forbindelse:

Satsingsområde: God oppvekst og godt liv

Delmål lA - Drammen satser på tidlig innsats og forebygging som ivaretar innbyggerne

A2) Utvikler gode og tilgjengelige lavterskeltilbud for alle

A3) Jobber tverrfaglig med tiltak som utjevner forskjeller blant barn og unge

A4) Skaper trygge barnehage- og skolemiljø som sikrer at barn og unge blir sett og fulgt opp

Delmål lB - Drammen har gode tjenester som møter innbyggernes behov

B l ) Utvikler kompetanse og sikrer nødvendig kapasitet i tjenestene

B2) Legger til rette for stor grad av nærhet ti l tjenestetilbudet

Delmål lD - Drammen har godt tilrettelagte og trygge bomiljøer

D3) Utvikler trygge skoleveier

Strategien 1B2 om nærhet i tjenestetilbud kan brukes som argument for gjenåpning av skoledrift på
Berger, da dette gir økt nærhet til tjenestetilbudet (skole) for barn som bor på Berger. Med hensyn ti l
de andre målene og strategiene som er nevnt over, kan de brukes i argumentasjon både for og mot
en gjenåpning av skoledrift på Berger.

Med hensyn ti l skolekvalitet for barna fra Berger, kan de vedtatte strategiene fra kommuneplanens
samfunnsdel både brukes i argumentasjon for at det vil være mer og bredere kompetanse, kapasitet
og ressurser ti l å sikre tilbud ref. 1A2, 1A3 og 1A4 i et større fagmiljø på Tømmerås. Men strategiene
kan også brukes i argumentasjon om at en mindre skole med færre barn og voksne er mer oversiktlig
og derfor mer trygg (1A4).

Tilrettelagte og trygge bomiljøer og «utvikling av trygge skoleveier» kan brukes som argument for
gjenåpning av skoledrift på Berger for 6-9 åringer. Barn med kort og trafikksikker gåavstand ti l
avdelingen på Berger, vil oppleve å få en tryggere, enklere og kortere skolevei. Men dette kan også
diskuteres mot samfunnsdelens overordnede mål og strategier. AIie 6-9 åringer i Berger skolekrets vil
ikke få en vesentlig mer trafikksikker skolevei t i l Berger, enn de har med skolebuss ti l Tømmerås. Og
kommunens kapasitet t i l å gjennomføre trafikksikringstiltak for å utvikle trygge skoleveier for alle
kommunens barn, må ved en eventuell gjenåpning av skoledrift på Berger fordeles på flere
skoler/skoleveier.
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❖ Satsingsområde: Klima- og miljøvennlig utvikling 

Delmål 2A - Drammen skal redusere klimagassutslippene 

A1) Legger til rette for økt bruk av gange, sykkel og kollektivtransport og ikke økt 
privatbiltransport. 

Dette kan også brukes både som argument både for og mot en gjenåpning av skoledrift på Berger, 
avhengig av om man har søkelys på hvilken andel skoleskyss barna på 1.-4. trinn utgjør av grunnlaget 
for skolebuss fra Berger til Tømmerås, eller om man har søkelys på behovet for reiser mellom 
Tømmerås og avdelingen på Berger for ulike faggrupper tilknyttet skolen i løpet av skoleuken. 

Vedlegg til handlingsplanen f o r utvikling og bruk av barnehage og skolebygg

Satsingsområde: Klima- og miljøvennlig utvikling

Delmål 2A - Drammen skal redusere klimagassutslippene

Al) Legger ti l rette for økt bruk av gange, sykkel og kollektivtransport og ikke økt
privatbi[transport.

Dette kan også brukes både som argument både for og mot en gjenåpning av skoledrift på Berger,
avhengig av om man har søkelys på hvilken andel skoleskyss barna på 1.-4. trinn utgjør av grunnlaget
for skolebuss fra Berger ti l Tømmerås, eller om man har søkelys på behovet for reiser mellom
Tømmerås og avdelingen på Berger for ulike faggrupper tilknyttet skolen i løpet av skoleuken.
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