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1. Sammendrag 

Rådmannen i Drammen signaliserte gjennom økonomiplanarbeidet 2020-2023 at det var behov for å kartlegge langsiktige 
investeringsbehov for kommunale bygg. Desember 2019 ble det derfor påstartet et arbeid for å kartlegge tilgjengelige areal 
og kapasitet i alle kommunale skoler. 

Målet er at dette kunnskapsgrunnlaget skal bidra med å gi tilstrekkelig og faktabasert informasjon for å kunne foreta 
kvalifiserte valg og prioriteringer for kortsiktige og langsiktige investeringsbehov for kommunale skolebygg. 

Kunnskapsgrunnlaget vil også bidra med informasjon om blant annet framskrevet folketallsutvikling for barn og ungdom i 
alderen 6-15 år, teknisk tilstandsklasse på kommunale skolebygg og utfyllende informasjon om hver enkelt skole som kan 
benyttes i andre kunnskapsgrunnlag eller overordnede kommunale strategier og virksomhetsplaner. 

Kunnskapsgrunnlaget er avgrenset til å omhandle skolens kapasitet for antall klasserom per i dag og for 
framskrivingsperioden. Skolene kan derfor ha andre kapasitetsutfordringer som ikke er omtalt i handlingsalternativene. 
Midlertidige modulbygg som er satt opp ved skoler er medregnet i skolens kapasitet. Dette betyr at kapasiteten kan bli 
definert som tilstrekkelig for skoler som har midlertidige modulbygg, men at skolebygget i praksis er fullt. 

Kunnskapsgrunnlaget omhandler ikke hvilken rolle skolene skal ha for lokalsamfunn og stedsutvikling, eller inkludering og 
mangfold.  

Framskrivninger av folketallet fra Statistisk sentralbyrå pekte tidligere på en folketallsvekst for barn og unge. Nyere 
framskrivninger viser at dette bildet har endret seg. Framskrivninger fra 2018 viser både svakere befolkningsvekst, og langt 
flere eldre og langt færre barn og unge enn det befolkningsprognosene fra tidligere år har vist. 

Med utgangspunkt i ny framskrivning for barn i grunnskolealder er det lite som tilsier at kommunen på kort sikt vil ha behov for 
å øke den samlede kapasiteten i skolebygg, men at det på lang sikt kan bli behov for kommunen å øke kapasiteten for skoler 
med barn i alderen 6-12 år (barneskoler). 



Nye framskrivninger for barn i alderen 6-12 år (barneskoler) viser at Drammen kommune kan forvente en nedgang i 
folketallet for denne aldergruppen frem til 2025 for framskrivninger som baserer seg på trendflytting. Fra 2025 er det 
forventet en jevn økning i folketallet for denne aldersgruppen, og folketallet vil igjen ligge omtrent på dagens nivå i 2032. 
Dersom framskrivning som baserer seg på fremtidig boligutvikling i kommunen legges til grunn, vil folketallet for denne 
aldersgruppen synke frem til 2022, for deretter å øke resten av framskrivingsperioden. Kommunen vil da kunne passere 
dagens folketall for denne aldersgruppen i 2028.

Nye framskrivninger for ungdom i alderen 13–15 år (ungdomsskoler) viser at Drammen kommune kan forvente en økning på 
cirka 60 elever for denne aldersgruppen i perioden 2020–2022, men at folketallet så vil synke for denne aldersgruppen. 
For framskrivninger som baserer seg på trendflytting kan Drammen få cirka 200 færre ungdom i denne aldersgruppen i 
perioden fra 2022 til 2032. Dersom framskrivinger som baserer seg på fremtidig boligutvikling i kommunen legges til grunn, 
vil folketallet for denne aldersgruppen være på sitt laveste for framskrivingsperioden i 2025. Fra 2025 vil igjen folketallet øke, 
og vil være på dagens nivå i 2029. Folketallet øker videre til 2030, men så er det forventet en ny nedgang i folketallet for 
denne aldersgruppen resten av framskrivingsperioden.

Kunnskapsgrunnlaget beskriver kapasitet ut fra skolekretsgrensene til ungdomsskolene. Noen skoler i kommunen har i dag 
eller for framskrivingsperioden tilstrekkelig kapasitet, andre har det ikke. I de fleste skolekretser for ungdomsskolene er 
det skoler som har, eller vil få, kapasitetsutfordringer i framskrivingsperioden. Kunnskapsgrunnlaget peker derfor på ulike 
handlingsalternativer som kan bedre kapasiteten på skolene i kommune. Handlingsalternativer for den enkelte skolekrets må 
ses sammen med handlingsalternativer for nærliggende skolekretser, da beslutninger som tas for en skole mest sannsynlig vil 
påvirke kapasitet på nærliggende skoler. Handlingsalternativene blir nærmere gjort rede for i kapittel 7 og 9.  
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Innledning

Arbeidet med dette kunnskapsgrunnlaget har vært organisert som et prosjekt og er utviklet i et samarbeid mellom flere 
virksomheter i kommunen; Drammen Eiendom, Arealplan, Oppfølging og analyse, Plan og strategi og Forvaltningskontoret for 
skole. Kommunalsjef for skole, daglig leder for Drammen eiendom, Hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet og Fagforbundet, 
samt hovedverneombud i Drammen kommunen har deltatt på overordnet nivå som deltagere i styringsgruppen. 
Plasstillitsvalgte og verneombud ved skolene, elevråd og foreldreutvalgene har gjennom virksomhetsleder ved skolene vært 
involvert i kapasitetsbeskrivelsen ved den enkelte skole, og har hatt mulighet til å kommentere skolens beskrivelse av kapasitet 
dersom det har vært uenighet om kapasitetsbeskrivelsen. Tre virksomhetsledere fra skole har deltatt i referansegruppen i 
prosjektet. 

Rådmannen i Drammen signaliserte gjennom økonomiplanarbeidet 2020-2023 at det var behov for å kartlegge langsiktige 
investeringsbehov for kommunale bygg. Desember 2019 ble det derfor påstartet et arbeid for å kartlegge tilgjengelige areal 
og kapasitet i alle kommunale skoler. 

For å beskrive tilgjengelige areal og kapasitet i dette kunnskapsgrunnlaget er det foretatt følgende forutsetninger:

• Drammen kommune har følgende undervisningstilbud som ikke vil bli omhandlet i dette kunnskapsgrunnlaget. Dette er:

 • Frydenhaug skole. Skolen er en 1–10 skole for elever med nedsatt funksjonsevne og omfattende tilrette- 
leggingsbehov, og har elever fra hele kommunen. Skolen har tilstrekkelig kapasitet.

 • Prosjekt Ung11. Ung11 er et tilbud om et ekstra år i grunnskolen, og prosjektet har lokaler med tilstrekkelig 
kapasitet.

 • Drammen voksenopplæring. Skolen har ansvar for opplæringen for elever fra 16 år og eldre. Skolen har 
tilstrekkelig kapasitet.

 • Avdeling Sagstedbrua. Avdelingen er lokalisert i egne leide lokaler i Krokstadelva, og er en avdeling under 
Eknes ungdomsskole. Avdeling Sagstedbrua har undervisningstilbud for inntil 12 elever fra 8.-10.trinn som 
har behov for tettere og mer tilrettelagt opplæring.

 • Avdeling Nøsted. Avdelingen er lokalisert på Merket i egne leide lokaler, og er en avdeling under Bør-
resen ungdomsskole. Avdeling Nøsted har undervisningstilbud for inntil 12 elever på 10.trinn som har behov 
for tettere og mer tilrettelagt opplæring.
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• Dagens kapasitet og framskrevet kapasitet ved skolene synliggjøres ut fra skolens behov for antall ordinære klasserom. 
Det er foretatt en tallmessig beslutning for når en klasse er full; ved 28 elever på barnetrinnet og ved 30 elever ved 
ungdomstrinnet. Denne beslutningen er tatt med bakgrunn i at dette tidligere var offentlige delingstall for klasser. Det må 
opplyses om at kan være forhold ved skolen eller pedagogiske vurderinger som tilsier at klasser må være mindre enn 28 
eller 30 elever. 

• Ved skoler som i dag har midlertidige modulbygg er disse arealene inkludert i skolens totale areal og kapasitetsvurdering. 
Det betyr at skoler som i dag har midlertidige modulbygg ikke ville hatt kapasitet til dagens folketall, og trolig heller ikke for 
framskrevet folketall.

•  Skolene kan ha kapasitetsutfordringer ut over arealer til ordinære klasserom. Dette kan være arealer knyttet til: 

 • Undervisning i eksempelvis kroppsøving, mat & helse, kunst og håndverk og grupperom. Dette er ikke tatt 
med i skolens behov for kapasitet. 

 • Arealer for arbeidsplasser for pedagoger er ikke beskrevet eksplisitt i dette kunnskapsgrunnlaget, men det 
er foretatt en overordnet vurdering om at handlingsalternativer som presenteres for å utnytte eksisterende 
kapasitet må inkludere behov for arbeidsplasser for pedagoger. 

 
  Dette og lignende forhold blir likevel kommentert i vedleggene, der det foreligger en nærmere beskrivelse  
  av hver skole. 

• Skolene kan ha kapasitetsutfordringer knyttet til tilstand og funksjonell egnethet, men dette inngår ikke i handlingsalterna-
tivene. Slike vurderinger må gjøres i et videre samarbeid med Drammen Eiendom. 

For å beskrive dagens kapasitet ved skolene har prosjektet innhentet opplysninger om hver skole. For å vite noe om fremtidige 
behov ligger grunnlagsdata fra Statistisk Sentralbyrå og kommunal boligbyggeplan til grunn for analysene i denne rapporten. 
Generelt til alle typer framskrivninger knyttes det en naturlig usikkerhet, da utviklingen og forhold lokalt, nasjonalt og globalt 
vil kunne påvirke utviklingen i Drammen. Usikkerheten ved framskrivningene vil naturlig øke utover i framskrivingsperioden. 
Med usikkerheten beskrevet over, vil likevel framskrivningene i denne rapporten være så nøyaktige som vi på dette tidspunktet 
klarer å forutse. 

En framskriving av folketallet bør gjennomføres jevnlig slik at kommunen til enhver tid har oppdaterte grunnlagstall når nye 
beslutninger skal tas. 
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Bakgrunn og begrunnelse for prosjektet 

3.1 Behov for kartlegging av langsiktige investeringer
Prosjektets mandat har vært å utarbeide et kunnskapsgrunnlag som skal løfte frem mulige handlingsalternativer for best mulig 
utnyttelse av areal i eksisterende skolebygg, og samtidig belyse kapasitet og potensiale for kapasitet i kommunale skoler. 
Vurderingene skal gjøres ut fra kunnskap om eksisterende arealutnyttelse og muligheter for arealutnyttelse, demografiske 
framskrivinger og fremtidige planer for boligutbygging i kommunen. Kunnskapsgrunnlaget skal bidra til å synliggjøre 
handlingsrommet for å ta stilling til fremtidige investeringer for skolebygg.

3.2 Investeringer som særskilt er nevnt i økonomiplanen 2020-2023
Rådmannen la til grunn i økonomiplanen for 2020-2023 at prosjekter som ikke er innarbeidet i tidligere økonomiplaner vil bli 
vurdert i revidert budsjett 2020 sammen med øvrige prosjekter.

I økonomiplanen for 2020-2023 er det beskrevet en forventet nedgang i elevtallsprognosene, og at det for kommunen som 
helhet kan bety mindre behov for utbygging av ny skolekapasitet de nærmeste årene. Det står også at vurdering av nye 
skolearealer bør baseres på en helhetlig strategi og utviklingsplan.

For investeringer er det fire skoleprosjekter som spesielt nevnes i økonomiplanen 2020-2023. 

3.2.1 Oppgradering og fornyelse av Veiavangen ungdomsskole
Utbygging av nye Veiavangen ungdomsskole har vært vurdert i tidligere Nedre Eiker i mange år. Bakgrunnen for dette 
behovet var både forventet elevtallsøkning og vurdering av byggets tilstand. Nybygg som rommet ordinære klasserom ble 
tatt i bruk i 2010. Denne delen har siden blitt endret slik at skolen i dag har kapasitet til seks klasser per trinn. Nybygget ble 
oppført der tidligere gymsal lå, og skolen har i dag ikke gymsal. Skolen ble rammet av flommen Frida i august 2012. Dette 
har medført at første etasje i den gamle delen av skolen er avstengt på grunn av skader. Skolen har derfor to modulbygg 
med spesialrom til mat og helse og naturfag. I bygget som ikke er restaurert er det arbeidsrom for lærere, administrasjon og 
enkelte rom til spesialundervisning og kunst og håndverk.

Skolen bruker Mjøndalshallen til undervisning i kroppsøving. Ved at skolen bruker Mjøndalshallen til kroppsøving medfører 
dette at elevene må gå gjennom Mjøndalen for å kunne ha undervisning i dette faget.

3



Kommuneoverlegen i tidligere Nedre Eiker har bemerket at uteområder ved skolen ikke tilfredsstiller elevenes behov for 
fysisk aktivitet, og at det er behov for oppgradering av det gamle skolebygget, både teknisk og for å være funksjonelt til 
undervisningen. 

Det er i 2020 ferdigstilt et forprosjekt nye Veiavangen ungdomsskole og idrettshall, som er tenkt å skulle fullføre 
oppgraderingen og fornyelsen av Veiavangen ungdomsskole. I forprosjektet inngår også den byggetekniske beskrivelsen. 
Det er kun utarbeidelse og kvalitetssikring av selve konkurransegrunnlaget som nå gjenstår, før det kan utlyses en offentlig 
anbudskonkurranse. Dette arbeidet avventes til et eventuelt budsjettvedtak foreligger.

3.2.2 Bygge ny Åskollen ungdomsskole
I tidligere Drammen kommune ble det høsten 2019 fattet politisk vedtak om at det skal bygges ny ungdomsskole på 
Åskollen. Det ble derfor i økonomiplanen for 2020-2023 avsatt midler til å videreføre reguleringsprosessen for ny Åskollen 
ungdomsskole. I 2020 gjorde kommunestyret et vedtak om kjøp av Nordby gård i dette området. Bruken av Nordby Gård 
sammen med bestående eiendom på området må ses i sammenheng i fremtidig bruk. 

Drammen Eiendom KF har startet utredning og forberedelser til reguleringsprosessen. Planinitiativ er innsendt i desember 
2019. Det er i oppstartsmøte med virksomhet Arealplan stilt krav om at det skal være gjennomført brukermedvirkning 
før formell planprosess starter. Arealplan arbeider med sak til sitt hovedutvalg for å avklare omfang og innhold i 
brukermedvirkningen. Arealplan er ansvarlig for gjennomføring av prosessen for medvirkning, og dette arbeidet pågår i et 
samarbeid med virksomhet Infrastruktur og Utbygging. 

3.2.3 Utvidelse av Brandengen skole
Brandengen skole er i tidligere Drammen vedtatt utvidet med 3 000 m2 nybygg vest for flerbrukshall på tidligere 
bensinstasjonstomt. Nybygget skal erstatte midlertidige modulbygg som er satt opp for å dekke behovet for areal. 
Prosjekteringsarbeidene på Brandengen startet opp høsten 2019. Brakkerigg kom på plass før jul 2019, og første spadetak 
på byggeplass ble gjort 6 januar 2020. Det nye skolebygget er planlagt innflyttet vårparten 2021, og utomhus området er 
ventet ferdigstilt i løpet av sommeren 2021.

3.2.4 Fjell skole inkludert flerbrukshall og aktivitetshus
Prosjektet Fjell 2020 omfatter blant annet rehabilitering og utvidelse av Fjell skole og etablering av aktivitetshus med 
flerbrukshall, bibliotek m.m. Aktivitetsbygget ble tatt i bruk September 2019 og Fjell skole åpnet i nye lokaler desember 2019. 
Det gjenstår å ferdigstille rehabiliteringen av det gamle gymsalbygget og av uteområdet (Fjell Allmenning). Dette skal være 
ferdig august 2020. 
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Juridiske grunnlag

4.1 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 m2 pr 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.  

4.2 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 m2. Dette gjelder både enkeltkontor, felleskontor og kontorlandskap. Arealer for atkomst og for 
fellesfunksjoner kommer i tillegg». 
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Forhold med betydning for framskrivinger 
og mulige handlingsalternativer

5.1 Kompas – Kommunenes plan- og analysesystem
Statistisk sentralbyrå (SSB) lager nye befolkningsframskrivinger annet hvert år. Begrepet framskriving brukes om enhver 
beregning av framtidig befolkningsmengde og sammensetning basert på gitte forutsetninger. Nyeste framskriving er fra juni 
2018. Sentrale faktorer som påvirker befolkningsendringer er antall fødte, døde og flyttemønstre. Faglige vurderinger legges 
til grunn for å anslå fruktbarhet og dødelighet i framskrivingsperioden. Makroøkonomiske analyser legges til grunn for å anslå 
framtidig innvandring. For innenlands flytting legger man til grunn at det fortsatt vil bli slik det har vært siste ti år. 

I årene etter at EU ble utvidet mot øst i 2004 økte arbeidsinnvandringen til Norge raskt. Mange av arbeidsinnvandrerne 
var unge voksne, og mange etablerte seg med familie og ble boende i Norge. Etter 2011 avtok arbeidsinnvandringen 
noe, og etter 2016 har innvandringen gått ned mye hvert år. Det tok noen år fra arbeidsinnvandringen begynte å avta 
i 2011 til befolkningsprognoser fra SSB la til grunn at dette ikke var en forbigående utflating, men en varig endring. 
Befolkningsframskrivinger fra SSB fra 2018 viser derfor både svakere befolkningsvekst og langt flere eldre og langt færre 
barn enn det befolkningsprognosene fra 2012 og 2014 gjorde. 

Framskrivinger til SSB er grovmaskede, og de tar ikke hensyn til lokale forhold som bolig- og næringsutvikling, lokale 
pendlemønstre eller lokale flyttemønstre. Det vil derfor være lokale variasjoner i hvor godt framskrivinger til SSB treffer. Dette 
påpekes også av SSB. Av denne årsak lager derfor de fleste store og mellomstore kommuner i tillegg egne framskrivinger for 
egen kommune.  

I framskrivninger som Drammen kommune lager selv, er det mulig å hente ut tall på et lavere nivå enn kommunenivå. 
Områdene som framskrives bygges opp av kommunens grunnkretser.

Dette kunnskapsgrunnlaget framskriver tall fra skolekretsene i kommunen. Tilsvarende kan kommunen for eksempel framskrive 
tall fra kommunedeler eller omsorgsdistriktene i kommunen. 

Drammen kommune benytter et digital prognoseverktøy som heter Kompas (Kommunenes plan- og analysesystem) for å 
kunne lage egne framskrivinger. Kompas bidrar til å kunne framskrive folkemengder og boligmengde med utgangspunkt i 
detaljert statistikk og lokale planforutsetninger. 

Det er foretatt to ulike framskrivninger i Kompas. Begge framskrivingene bruker grunnkretsstatistikk fra perioden 
2005-2019 for blant annet befolkningens alderssammensetning, dødelighet, fruktbarhet, boligtypesammensetning, 
husholdningssammensetning og flyttemønstre.
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• Framskrivingen «Trendflytting» legger til grunn at områdets flyttemønstre i perioden 2005-2019 fortsetter i perioden som 
kommer. Denne modellen «fanger opp» lokale forhold for grunnkretser som for eksempel at områder med mange familie- 
boliger og lav andel utleieboliger har annen flyttedynamikk enn for områder som har mange små boliger og høy andel 
utleieboliger.

• Framskriving «Stipulert boligbygging» legger til grunn at innflyttingen til et område blir bestemt av boligtilbudet i området. 
Det samlede boligtilbudet består av forventet boligbygging (kommunens boligbyggeprogram), samt boliger som blir ledig 
(ved dødsfall eller ved at husholdninger flytter til annen bolig). I denne framskrivingen fordeles antall eksterne innflyttere 
(prognose fra SSB) på de enkelte områdene proporsjonalt med områdets andel av boligtilbudet. Denne modellen «fanger 
opp» mulig befolkningsutvikling og flytting generert av framtidig boligutvikling. 

De to modellene for framskriving gir ulik geografisk fordeling av befolkningsveksten. Ved å vise begge to sammen, illustreres 
noe av usikkerheten som ligger i slike framskrivinger. En dimensjonering av kommunens tjenestebehov kan ta høyde for at 
framtidens befolkningssammensetning enten kan bli slik den ene modellen for framskriving viser, eller slik den andre viser. 

5.2 Boligbyggeprogram
Et boligbyggeprogram er et faglig anslag av hvor, når og hvor mye boligbygging kommunen kan forvente å bli realisert, og 
dette kan brukes til dimensjonering av kommunens tjenestebehov. Virksomhet Arealplan i Drammen kommune har stipulert 
tall for anslått boligbygging i kommunen frem til 2032. Boligbyggeprogrammet baserer seg på en gjennomgang av nylig 
vedtatte og pågående byggeplaner (reguleringsplaner), samt oversikt over hvilke prosjekter som har fått rammetillatelse og 
derfor kan forventes realisert før 2032.  

Boligbyggeprogrammet tar utgangspunkt i, men må ikke forveksles med den politisk vedtatte planreserven for boligbygging 
som ligger i de vedtatte kommuneplanene. I de gjeldende arealdelene for de tidligere kommunene, er det en teoretisk 
utbyggingsreserve på cirka 27 000 boliger frem mot 2040. At arealer er avsatt i kommuneplanens arealdel, betyr at det 
er mulig for utbyggingsaktører (stort sett private) å starte reguleringsplanarbeid for å få mulighet til bygge boliger. Av disse 
boligene er cirka 75% i sentrumsområder/bybåndet i tidligere Drammen og tidligere Nedre Eiker, mens cirka 25% er i «felt» 
utenfor bybåndet. 

Drammen kommune har gjennom de gjeldende kommuneplanens arealdel for de tre tidligere kommunene ikke prioritert 
noen områder for boligbygging, eller definert en rekkefølge. Det betyr at det er opp til markedet, både om hvilke områder 
som bygges ut når, og hva slags boligtyper som bygges. Fordi planprosesser tar tid, og mange er påbegynt i de tidligere 
kommunene, kan det med grunnlag i nye arealpolitiske signaler også bety at kommunen kan ha store områder som er under 
planlegging nå, men som kanskje aldri vil bli vedtatt. Dette kan for eksempel være der områdene beslaglegger matjord. 

Kartet på neste side viser en oversikt over nylige vedtatte områder for boligutbygging i kommunen, og hvilke områder i 
kommunen det planlegges boligutbygging for. Oversikten viser også hvilke områder som er avhengig av infrastruktur. 
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Illustrasjon: Planreserve/aktivitet bolig, virksomhet Arealplan  
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5.3 Tilstandsregistrering av skolebygg
Drammen Eiendom gjennomførte april 2020 en kartlegging av formålsbygg i kommunen. Denne kartleggingen legges frem 
i 1.tertial. 

Kartleggingen har hatt som formål å gi et overordnet bilde av teknisk tilstand og estimere hvilke ressurser som trengs for å løfte 
alle bygningene til en gjennomgående god teknisk tilstand.  Tilstandsregistrering og beregning av oppgraderingsbehovet 
er avgrenset til å gjelde tekniske forhold. Funksjonell egnethet - om bygningene fungerer godt for brukerne – er ikke kartlagt. 
Dermed er heller ikke behovet for ombygging eller tilpasning til brukernes behov vurdert. 

Tilstandsregistreringen opererer med fire 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 rapporten Fra Drammen Eiendom fremkommer en samlet vurdering av skolebyggene i kommunen, og der står det at 
«Skolebygningene har en gjennomsnittlig god tilstand, men har større variasjon i tilstand enn barnehagene. Toaletter/dusjer 
/garderober, el-anlegg samt uteområder er gjennomsnittlig mest utfordrende. Noen av bygningene har behov for flere 
typer tiltak.»

Som det fremkommer av illustrasjonen under er det er en skole som er vurdert med tilstandsgrad 3, «dårlig tilstand». Dette er 
Ebbestad skole som i dag ikke lenger benyttes som skolebygg. Det er fem skoler som har fått tilstandsgrad 2 og blir betegnet 
som i «utilfredsstillende tilstand», og det er Tømmerås barneskole, Veiavangen ungdomsskole, Mjøndalen barneskole, 
Krokstad barneskole og Eknes ungdomsskole. Øvrige skoler har fått tilstandsgrad 1 (tilfredsstillende tilstand) eller 0  
(meget god tilstand).

Illustrasjon: Oppsummering av antall skoler i Drammen som har fått ulik tilstandsgrad.

Ved kartleggingen av tilstandsgrad er det for alle skoler vurderer ulike forhold for hver skole. Dette fremkommer mer detaljert 
for hver skole i tabellen på neste side. Berger skole og barnehage som er beskrevet med tilstandsgrad 1, benyttes ikke lenger 
til skolebygg.
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Bygning BTA 
(m²)

TG

Skoler

Aronsløkka skole 4006 0,4 0,7 0,7 1,9 2,3 0,4 2,3 2,3 0,5 1,7 1,8 0,5 1,0 0,1 0,5 2,3 1

Bragernes skole 3958 0,3 0,8 0,3 2,3 0,7 0,8 1,8 0,4 0,5 1,5 1,8 0,5 1,0 0,3 1,5 2,0 1

Brandengen skole 6074 0,6 0,3 0,2 0,2 1,5 0,4 1,9 1,6 0,4 0,5 1,3 0,5 0,8 1,5 0,9 0,8 1

Børresen skole 6570 0,5 1,3 1,1 0,7 0,5 0,1 1,9 0,9 0,5 1,0 1,1 0,9 1,0 0,6 0,8 1,5 1

Danvik skole 5273 0,8 1,0 0,7 0,5 0,8 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,8 0,5 0,6 1,0 0,8 0

Fjell skole NY 5710 0,9 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - 0,1 2,0 0

Frydenhaug skole 3022 0,2 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3 0,6 0,3 0,1 0,3 0,4 0,6 0,5 0,1 0,3 0,3 0

Galterud skole 7500 0,3 1,5 0,5 0,7 1,5 0,3 1,6 1,6 0,4 1,9 1,9 1,5 0,9 0,4 0,7 0,8 1

Gulskogen skole 8255 0,5 0,8 0,7 1,0 1,5 0,5 0,8 0,5 0,5 1,5 0,5 0,5 1,0 0,6 1,5 0,5 1

Hallermoen skole 4616 1,5 0,6 1,2 0,9 0,9 0,3 1,6 0,3 0,5 1,1 1,8 1,5 1,0 0,5 1,0 1,9 1

Kjøsterud skole 6384 0,5 0,8 0,5 0,6 0,7 0,2 1,6 - 0,5 1,0 0,9 1,1 1,0 0,9 1,0 1,0 1

Konnerud skole 5293 1,5 0,4 0,3 0,5 0,3 0,2 0,6 0,5 0,1 0,3 0,5 0,3 0,2 0,6 0,4 0,7 0

Marienlyst skole 6454 1,5 0,3 0,3 2,5 0,7 0,6 0,4 0,4 0,4 0,7 0,3 0,4 0,5 0,4 0,2 0,2 1

Rødskog skole 3006 1,9 0,5 0,9 1,0 1,7 0,6 2,3 1,9 0,5 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 2,4 1,8 1

Skoger skole 5273 1,5 0,2 0,5 0,6 0,5 0,4 0,8 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 0,5 0,2 1,5 0,5 0

Svensedammen skole 6393 0,8 1,0 0,8 1,7 1,1 0,7 1,6 0,2 0,5 1,0 1,5 2,3 1,0 1,0 0,8 2,0 1

Vestbygda skole 3062 1,8 0,4 1,0 1,5 0,9 0,5 1,8 - 0,5 1,0 1,7 1,6 1,0 1,0 1,0 1,8 1

Øren skole 5585 0,6 0,5 0,4 1,0 0,5 0,5 1,3 1,0 0,4 0,4 1,5 1,0 0,7 0,3 0,7 1,2 0

Åskollen skole + hall 4668 0,8 0,8 0,6 0,3 0,5 0,3 0,9 0,1 0,3 0,7 0,8 0,8 0,7 - 0,6 0,8 0

Åssiden skole 4930 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 0,3 1,1 0,8 0,5 0,7 0,8 0,9 1,0 - 0,7 1,8 1

Eknes ungdomsskole 4387 1,5 1,5 1,5 1,1 2,4 2,7 1,6 1,5 0,5 2,0 1,8 2,3 0,7 1,5 1,5 1,0 2

Killingrud ungdomsskole 4302 0,2 1,5 0,7 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 0,5 1,5 1,5 1,9 1,0 0,7 1,0 0,9 1

Krokstad barneskole 5998 1,5 2,4 1,5 1,8 1,5 1,0 1,5 1,5 0,7 1,5 2,3 1,8 0,9 1,8 1,5 0,7 2

Mjøndalen barneskole 7265 0,8 2,3 2,3 1,5 1,6 1,6 2,4 2,3 0,8 2,4 1,9 1,6 0,8 1,5 1,5 1,5 2

Solberg barneskole 6968 0,6 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0

Steinberg barneskole 3284 0,7 1,5 2,3 1,0 1,0 1,1 1,0 0,8 0,5 1,1 1,1 1,5 0,5 - 1,1 1,5 1

Stenseth barneskole 3743 0,6 1,5 2,3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,0 0,5 1,8 1,0 1,6 0,5 0,6 1,5 1,8 1

Veiavangen ungdomsskole 6601 1,7 2,3 2,3 1,5 2,3 2,0 2,4 1,5 0,6 2,5 1,5 1,5 0,8 0,9 2,3 1,7 2

Åsen barneskole 3355 0,5 1,5 1,5 1,8 1,6 1,5 2,3 1,8 0,5 1,6 1,1 1,5 0,5 0,6 1,0 1,6 1

Berger skole og barnehage 1660 1.0 0,9 0,9 0,8 0,8 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,7 1

Ebbestad barneskole(21/443) 2700 1,5 2,3 1,7 3,0 2,3 2,3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,5 2,3 3

Svelvik ungdomsskole(18/117) 6751 1,1 0,5 0,4 0,9 0,9 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 1,5 1

Tangen barneskole(34/79) 3800 1,0 0,6 1,0 1,5 1,6 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,0 1,5 1

Tømmerås barneskole(18/151) 3287 1,1 1,7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,5 1,5 2
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Bygning BTA 
(m²)

TG

Skoler

Aronsløkka skole 4006 0,4 0,7 0,7 1,9 2,3 0,4 2,3 2,3 0,5 1,7 1,8 0,5 1,0 0,1 0,5 2,3 1

Bragernes skole 3958 0,3 0,8 0,3 2,3 0,7 0,8 1,8 0,4 0,5 1,5 1,8 0,5 1,0 0,3 1,5 2,0 1

Brandengen skole 6074 0,6 0,3 0,2 0,2 1,5 0,4 1,9 1,6 0,4 0,5 1,3 0,5 0,8 1,5 0,9 0,8 1

Børresen skole 6570 0,5 1,3 1,1 0,7 0,5 0,1 1,9 0,9 0,5 1,0 1,1 0,9 1,0 0,6 0,8 1,5 1

Danvik skole 5273 0,8 1,0 0,7 0,5 0,8 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,8 0,5 0,6 1,0 0,8 0

Fjell skole NY 5710 0,9 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - 0,1 2,0 0

Frydenhaug skole 3022 0,2 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3 0,6 0,3 0,1 0,3 0,4 0,6 0,5 0,1 0,3 0,3 0

Galterud skole 7500 0,3 1,5 0,5 0,7 1,5 0,3 1,6 1,6 0,4 1,9 1,9 1,5 0,9 0,4 0,7 0,8 1

Gulskogen skole 8255 0,5 0,8 0,7 1,0 1,5 0,5 0,8 0,5 0,5 1,5 0,5 0,5 1,0 0,6 1,5 0,5 1

Hallermoen skole 4616 1,5 0,6 1,2 0,9 0,9 0,3 1,6 0,3 0,5 1,1 1,8 1,5 1,0 0,5 1,0 1,9 1

Kjøsterud skole 6384 0,5 0,8 0,5 0,6 0,7 0,2 1,6 - 0,5 1,0 0,9 1,1 1,0 0,9 1,0 1,0 1

Konnerud skole 5293 1,5 0,4 0,3 0,5 0,3 0,2 0,6 0,5 0,1 0,3 0,5 0,3 0,2 0,6 0,4 0,7 0

Marienlyst skole 6454 1,5 0,3 0,3 2,5 0,7 0,6 0,4 0,4 0,4 0,7 0,3 0,4 0,5 0,4 0,2 0,2 1

Rødskog skole 3006 1,9 0,5 0,9 1,0 1,7 0,6 2,3 1,9 0,5 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 2,4 1,8 1

Skoger skole 5273 1,5 0,2 0,5 0,6 0,5 0,4 0,8 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 0,5 0,2 1,5 0,5 0

Svensedammen skole 6393 0,8 1,0 0,8 1,7 1,1 0,7 1,6 0,2 0,5 1,0 1,5 2,3 1,0 1,0 0,8 2,0 1

Vestbygda skole 3062 1,8 0,4 1,0 1,5 0,9 0,5 1,8 - 0,5 1,0 1,7 1,6 1,0 1,0 1,0 1,8 1

Øren skole 5585 0,6 0,5 0,4 1,0 0,5 0,5 1,3 1,0 0,4 0,4 1,5 1,0 0,7 0,3 0,7 1,2 0

Åskollen skole + hall 4668 0,8 0,8 0,6 0,3 0,5 0,3 0,9 0,1 0,3 0,7 0,8 0,8 0,7 - 0,6 0,8 0

Åssiden skole 4930 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 0,3 1,1 0,8 0,5 0,7 0,8 0,9 1,0 - 0,7 1,8 1

Eknes ungdomsskole 4387 1,5 1,5 1,5 1,1 2,4 2,7 1,6 1,5 0,5 2,0 1,8 2,3 0,7 1,5 1,5 1,0 2

Killingrud ungdomsskole 4302 0,2 1,5 0,7 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 0,5 1,5 1,5 1,9 1,0 0,7 1,0 0,9 1

Krokstad barneskole 5998 1,5 2,4 1,5 1,8 1,5 1,0 1,5 1,5 0,7 1,5 2,3 1,8 0,9 1,8 1,5 0,7 2

Mjøndalen barneskole 7265 0,8 2,3 2,3 1,5 1,6 1,6 2,4 2,3 0,8 2,4 1,9 1,6 0,8 1,5 1,5 1,5 2

Solberg barneskole 6968 0,6 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0

Steinberg barneskole 3284 0,7 1,5 2,3 1,0 1,0 1,1 1,0 0,8 0,5 1,1 1,1 1,5 0,5 - 1,1 1,5 1

Stenseth barneskole 3743 0,6 1,5 2,3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,0 0,5 1,8 1,0 1,6 0,5 0,6 1,5 1,8 1

Veiavangen ungdomsskole 6601 1,7 2,3 2,3 1,5 2,3 2,0 2,4 1,5 0,6 2,5 1,5 1,5 0,8 0,9 2,3 1,7 2

Åsen barneskole 3355 0,5 1,5 1,5 1,8 1,6 1,5 2,3 1,8 0,5 1,6 1,1 1,5 0,5 0,6 1,0 1,6 1

Berger skole og barnehage 1660 1.0 0,9 0,9 0,8 0,8 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,7 1

Ebbestad barneskole(21/443) 2700 1,5 2,3 1,7 3,0 2,3 2,3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,5 2,3 3

Svelvik ungdomsskole(18/117) 6751 1,1 0,5 0,4 0,9 0,9 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 1,5 1

Tangen barneskole(34/79) 3800 1,0 0,6 1,0 1,5 1,6 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,0 1,5 1

Tømmerås barneskole(18/151) 3287 1,1 1,7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,5 1,5 2
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5.4 Modulbygg
Flere av skolene har per i dag modulbygg for å kunne ha tilstrekkelig areal til undervisning. Når skolens kapasitet er beskrevet 
i dette kunnskapsgrunnlaget, er arealer til klasserom i modulbygg for disse skolene tatt med i beregningen av skolens 
kapasitet.

Modulbyggene i kommunen ble opprinnelig satt opp som midlertidige løsninger for å ha tilstrekkelig kapasitet, og er i 
utgangspunktet ikke ment som en permanent løsning på kapasitetsutfordringer ved skolene. Plan og bygningslovens definisjon 
av midlertidig bygg, er de kan ha en varighet på inntil 2 år. Det kan søkes dispensasjon til å la modulbygg stå lenger enn 
dette, og da er det opp til plan og bygningsmyndighetene å vurdere hvor lenge dispensasjonen kan gis.

Drammen Eiendom er ansvarlig for formålsbyggene i kommunen, herunder skolebygg. De har i dette kunnskapsgrunnlaget 
gjort en overordnet vurdering om hvilke mulighet det er for å plassere et tenkt modulbygg på skoler som i dag ikke har 
dette. Modulbyggene har en anslått størrelse på 10 x 25-30 meter i 2 plan, det vil si cirka 5 klasserom med garderober og 
toaletter.

Drammen eiendom har med få unntak konkludert med at det er mulig å sette opp modulbygg ved de fleste skolene. Dette 
er likevel ikke helt uproblematisk, og det vil på en eller annen måte kunne få noen negative konsekvenser for skolen. Dette 
kan være redusert uteoppholdsareal for elevene, reduksjon i parkeringsplasser eller andre forhold som Drammen Eiendom 
vurderer som ikke ønskelig.

Det er i tillegg mange faktorer som kan påvirke en prosess med å vurdere nye modulbygg ved skoler. Det kan blant annet 
være:

• Skolen/administrasjonens og andre interessenters mening om plassering.

• Behov for eventuell dispensasjon- saksbehandling hos offentlige myndigheter. 

• Naboklager som kan forsinke en prosess betydelig.  

• Graden av midlertidighet.

• Usikkerhet rundt teknisk infrastruktur. 

Forholdene over kan først komme til avklaring når man har et konkret prosjekt og begynner å gå inn i den aktuelle saken og 
prosjekterer. Det er med utgangspunkt i faktorene nevnt over derfor knyttet noe usikkerhet til vurderingen om at de fleste skoler 
har mulighet for å sette opp modulbygg.  

Drammen kommune eier selv modulbygg som er plassert ved skoler i tidligere Nedre Eiker. Øvrige modulbygg leier 
kommunen. 

5.5 Grunnarealer i tilknytning til skoler
Drammen kommune eier per i dag nærliggende grunnareal i tilknytning til noen eksisterende skoler. Dette er således arealer 
som eventuelt kan inngå i skolens tomteareal. Kommunen eier følgende areal i tilknytning til eksisterende skoler:

• Grunnarealer i tilknytning til Gulskogen skole. (Areal cirka 4500 m2)

• Gamle riksvei 59 ved Solberg barneskole (Areal cirka 750 m2) 

• Tre eiendommer ved Krokstad barneskole. (Skoleveien 6 og 8 på til sammen cirka 1050 m2, og Klokkerveien 13 på cirka 550 m2) 

• Løkkeveien Nr. 4 ved Veiavangen ungdomsskole (Areal cirka 1000 m2). Kommunen er i en oppkjøpsprosess om Løkkeveien 
Nr. 7 (Areal cirka 830 m2) Overtagelse 31.05.20.
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Prinsipielle diskusjoner 

I kunnskapsgrunnlaget presenteres ulike handlingsalternativer for å utnytte eksisterende kapasitet i skolebygg. For noen av 
handlingsalternativene kan det være behov for prinsipielle vurderinger før handlingsalternativ besluttes for enkeltskoler eller 
skolekretser. Handlingsalternativer som kan være gjenstand for en slik vurdering er: 

6.1 Justering av skolekretsgrenser
De tre tidligere kommunene har ulik praksis for skolekretsgrenser. I tidligere Svelvik har det vært flytende skolekretser mellom 
de to barneskolene. Det betyr i praksis at elevene får tildelt plass på en skole, men at foresatte kan søke barnet inn til den 
andre skolen dersom de ønsker dette. I tidligere Nedre Eiker har alle barneskoler faste skolekretsgrenser, men i noen 
områder er det åpnet for valg mellom skoler. I tidligere Drammen har nærskoleprinsippet vært gjeldene, men for Danvik 
barneskole er det vedtatt faste skolekretsgrenser regulert etter folkeregistrert adresse.  

Elever i grunnskolen har rett til å gå på nærskolen. Dette følger av opplæringsloven § 8-1 første ledd første punkt, der det 
står at elevene ”har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til.”  Hva som 
skal regnes som nærskolen avgjøres av en rekke forhold omtalt i opplæringslovens forarbeider, jf NOU:18 1995 og Ot.prp. 
nr. 46 (1998-1999). Det skal tas utgangspunkt i geografi, men også andre objektive forhold som topografi og farlig skolevei 
er relevante hensyn.

Det bør vurderes å harmonisere praksis for skoletilhørighet i en ny forskrift for skolekretsgrenser for Drammen kommune. 
Forskrift om skolekretsgrenser skal tydeliggjøre hvordan nærskoleprinsippet skal ivaretas for den enkelte elev i kommunen. 
En lik praktisering av skolekretsgrenser vil også sikre økt treffsikkerhet for framskrivninger av folketallet. 

Opplæringsloven § 8-1 første ledd andre punkt gir kommunen hjemmel til å fastsette forskrifter; “om kva for skole dei ulike 
områda i kommunen soknar til.” Denne forskriftshjemmelen er først og fremst gitt for å sikre forutsigbarhet for innbyggerne i 
kommunen, samt styre den kommunale saksbehandlingen og sikre likebehandling. 

Praksis i dag er at hver enkelt barneskole sender alle elevene fra 7.trinn til samme ungdomsskole. Skolekretsgrenser for 
ungdomsskolene er altså definert ut fra hvilke barneskoler som tilhører hvilke ungdomsskoler. For å utnytte eksisterende 
kapasitet på ungdomsskoler kan det være et handlingsalternativ å vurdere om elever fra samme 7.trinn på samme 
barneskole kan begynne på ulike ungdomsskoler. Dette handlingsalternativet bør innlemmes i en prinsipiell diskusjon om 
skolekretsgrenser.
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Handlingsalternativ i dette kunnskapsgrunnlaget som omhandler en justering av skolekretsgrenser vil således måtte vurderes 
ytterligere i den enkelte skolekrets i henhold til kravene i opplæringsloven. 

For alle handlingsalternativ som omhandler forskyving av skolekretsgrenser vil det være behov med en vurdering av blant 
annet trygg skolevei og eventuelt behov for skoleskyss.

6.2 Modulbygg
Flere av skolene har i dag midlertidige modulbygg for å kunne ha tilstrekkelig kapasitet på skolen. For handlingsalternativer 
som omhandler midlertidige modulbygg bør det vurderes en prinsipiell diskusjon om hvorvidt, og i hvor stor grad, dette skal 
være et virkemiddel for kommunen for å tilføre ny kapasitet for enkeltskoler. Hvor lenge midlertidige modulbygg skal sikre 
tilstrekkelig kapasitet for skolen hører til samme prinsipielle diskusjon. 

6.3 Prioritert rekkefølge for boligutbygging
Drammen kommune har ikke prioritert noen områder for boligutbygging fremfor andre områder, eller definert en rekkefølge 
for hvilke områder som skal bebygges først. Det betyr at det er opp til markedet, både om hvilke områder som bygges ut 
når, og hva slags boligtyper som bygges. Skolens kapasitet henger tett sammen med planer for fremtidig boligutbygging i 
kommunen. Ved at det etableres nye boliger i et område, vil dette kunne medføre økt behov for kapasitet for skolene i denne 
skolekretsen. 

Kommunen kan vurdere om et handlingsalternativ kan være å fastsette en prioritert rekkefølge for fremtidig boligutbygging i 
kommunen. En prioritert rekkefølge for boligutbygging vil kunne ta hensyn til skoler som ikke har tilstrekkelig kapasitet på kort 
eller lang sikt, ved at disse områdene ikke bebygges før framskrivninger tilsier at skolen har tilstrekkelig kapasitet til å ivareta 
en økt folketallsvekst.

Kunnskapsgrunnlag | 20



Generelle handlingsalternativ for 
kapasitetsutnyttelse i skoler

I dette kapittelet nevnes generelle handlingsalternativer, der noen av handlingsalternativene eksemplifiseres. Konkrete 
handlingsalternativer for den enkelte skolekrets vil bli omtalt i kapittel 9.  

7.1 Utnytte eksisterende kapasitet i dagens skolebygg bedre
Kommunen kan ha behov for å utrede nærmere:

• Skolekretsgrenser. 

 • Skolekretsgrenser definerer hvilken skole som er nærskole for barn og unge. Alle elever innenfor samme 
skolekrets går på samme skole. Å endre skolekretsgrenser kan bety at noen boligområder får en annen 
nærskole enn de har i dag. En justering av skolekretser vil kreve utreding før nye skolegrenser kan fastsettes. 

 • Et handlingsalternativ for å utnytte eksisterende kapasitet på ungdomsskoler kan være at elever fra samme 
barneskole starter på ulike ungdomsskoler. Da vil elever fra samme trinn på barneskolen starte på to ulike 
ungdomsskoler. 

• Utlån av undervisningslokaler ved nærliggende skoler

 • I deler av kommunen ligger skoler i umiddelbar nærhet av hverandre. Det kan derfor være et handlings- 
alternativ å se på om skolene kan låne lokaler av hverandre, midlertidig eller permanent. Eksempelvis 
gjøres dette per i dag  ved at Tømmerås barneskole låner to klasserom på Svelvik ungdomsskole for en 
periode.

 • Noen av skolene har færre spesialrom enn andre skoler. Det kan være et handlingsalternativ å se på om 
nærliggende skoler kan benytte samme spesialrom til undervisning for begge skoler. Et eksempel på dette 
kan være rom for undervisning i musikk, sløydsal, kunst og håndverk eller mat & helse.  

• Lokalisering av introduksjonstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever. 
Skoleeier kan velge å organisere særskilt opplæringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever i egne grupper, 
klasser eller skoler. Drammen kommune organiserer for dette gjennom introduksjonstilbud eller velkomstklasser. 
Tilbudene er i dag lokalisert på Tangen barneskole, Gulskogen skole, Kjøsterud ungdomsskole, Eknes ungdomsskole 
og Fjell barneskole. Dersom skolene som i dag har tilbudet ikke har tilstrekkelig kapasitet kan det være et 
handlingsalternativ å flytte tilbudene til andre skoler med bedre eller ledig kapasitet. 
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• Kapasitet i tidligere skolebygg  
Kommunen eier tre bygg som tidligere har vært benyttet som undervisningslokaler for grunnskoleelever. 

 • Tidligere Berger skole hadde kapasitet til syv klasser, egen gymsal og areal til administrasjon. I dag brukes 
bygget av Berger barnehage og til administrasjonslokaler for vann og avløp kundesenter. I tillegg til disse 
to virksomhetene står deler av bygget tomt, og fire tidligere klasserom står per i dag ubrukt. Skulle hele dette 
bygget på nytt bli tatt i bruk som skole, må Berger barnehage og administrasjonen til vann og avløp kunde-
senter få nye lokaler. Dersom deler av bygget tas i bruk for å bedre kapasiteten på nærliggende skoler, kan 
en av virksomhetene som er lokalisert der per i dag fortsatt være lokalisert i dette bygget. Tidligere Berger 
skole ligger sør i skolekretsgrensen til Svelvik ungdomsskole.

 • Tidligere Ebbestad skole står i dag helt tom og bygget brukes ikke av andre. Det vil være behov for å 
gjøre en vurdering om bygget kan tas i bruk som undervisningslokaler i den stand den står per i dag, eller 
hvilke utbedringer som må gjøres om det skal brukes til undervisningslokaler. Da Ebbestad barneskole 
var i drift hadde de kapasitet til 7 klasser, spesialrom og administrasjon. Skolen ligger i nær tilknytning til 
Ebbestadhallen. Tidligere Ebbestad skole ligger i sentrum av skolekretsgrensen til Svelvik ungdomsskole.

 • Drammen voksenopplæring er i dag lokalisert i de tidligerelokalene til Fjellheim skole i Ilebergveien.

• Lokale løsninger på skoler 
Det finnes ulike organisatoriske tiltak som kan avhjelpe skoler på kort sikt til å ha tilstrekkelig kapasitet. Dette er tiltak som 
ikke kan være permanente løsninger for skolen, men som for en periode kan vurderes. Dersom slike tiltak  skal iverksettes, 
bør fordeler og ulemper ved tiltakene vurderes nøye. Eksempler på denne typen tiltak kan være:

 • Forskyve skoledagen ved at noen elever starter tidlig, mens andre starter senere på dagen. På denne måten 
strekkes skoledagen og klasserommene kan bli benyttet til undervisning flere timer hver dag.

 • Låne/leie lokaler i nærmiljøet til undervisning. 

 • Gjennomføre deler av undervisningen ute. 

7.2 Oppgradere og/eller utvide eksisterende skoler for å øke kapasitet
Kommunen kan ha behov for å utrede nærmere:

• Kommunen kan øke kapasitet ved skoler ved å sette opp nye midlertidige modulbygg. Kommunen har per i dag modul-
bygg ved flere skoler, og disse har vært i bruk som undervisningslokaler i lang tid. Bruk av modulbygg for å løse kapasitets- 
behov er et handlingsalternativ som kommunen prinsipielt bør ta stilling til i hvor stor grad skal benyttes, og hvor lenge 
modulbygg skal stå. 

• Kommunen kan se nærmere på kapasitetsutnyttelsen ved enkeltskoler. Tilstandskartleggingen fra Drammen Eiendom 
har ikke kartlagt funksjonell egnethet - om bygningene fungerer godt for brukerne. Kartleggingen har heller ikke vurdert 
muligheten for ombygging eller tilpasninger av lokalene for å øke kapasiteten. Det kan finnes muligheter til å endre plan-
løsninger på skoler for å kunne frigjøre arealer til undervisning, møter, arbeidsplasser eller fellesarealer.  

• Kommunen kan øke kapasiteten ved å bygge ut eksisterende skoler.  

7.3 Slå sammen, legge ned, bygge nytt.
Kommunen kan ha behov for å utrede nærmere:

• Dersom flere nærliggende skoler har dårlig kapasitet kan to handlingsalternativer være:

 • Legge ned eksisterende skoler og bygge en ny stor skole som kan ta imot alle elevene. 

	ɣ Dette handlingsalternativet vil gi kommunen økte investeringskostnader. Kommunen vil få færre 
skolebygg å drifte, få reduserte vedlikeholdsutgifter og vil kunne få reduserte leiekostnader for 
eventuelle modulbygg. Kommunen vil få muligheter til å omgjøre de tidligere skolebyggene til 
andre bruksområder, eller selge og få inntekter for disse eiendommene.

 • Beholde eksisterende skoler og i tillegg bygge ny skole slik at det tilføres ny kapasitet til dette området. 

	ɣ Dette handlingsalternativet vil gi kommunen økte investeringskostnader, men kan vurderes å være 
hensiktsmessig dersom ingen andre handlingsalternativ kan gi tilstrekkelig effekt.
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• For skoler med dårlig tilstandsgrad, og med funksjonell egnethet som vil kreve omfattende oppgradering, kan handlings- 
alternativet være:

 • Å bygge ny skole.

	ɣ Dette handlingsalternativet vil gi kommunen økte investeringskostnader, og må ses opp mot 
kostnader for rehabilitering.

 • Legge ned skolen og flytte elever til nærliggende skoler. 

	ɣ Om ikke nærliggende skoler har tilstrekkelig kapasitet, kan dette løses ved en oppgradering av 
disse. Dette handlingsalternativet kan gi kommunen økte investeringskostnader, og må ses opp mot 
kostnader for rehabilitering. 

For alle handlingsalternativ som omhandler slå sammen, legge ned og bygge nytt vil det være behov med en vurdering av 
blant annet trygg skolevei og skoleskyss.
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Framskrivninger og total kapasitet 

8.1 Hvordan forstå framskrivningene
Begrepet framskrivning brukes om enhver beregning av fremtidig folkemengde som er basert på gitte forutsetninger, og vil gi 
en forventet størrelse på en gitt aldergruppe for årene i framskrivingsperioden. Dette betyr i praksis at framskrevet folketall for 
aldergruppen 6-12 år og 13-15 år gir en indikasjon på hvor mange elever det ville vært i de ulike skolene på ulike trinn 
– dersom alle innbyggerne i kommunen for disse aldersgruppene gikk i offentlig grunnskole. Slik er det ikke.

Per april 2020 har Drammen kommune 477 barn og unge som er folkeregistrert i Drammen kommune, men som ikke går 
i offentlig grunnskole i kommunen. Dette er barn og unge som får sin opplæring ved:

• Privat skole i eller utenfor kommunen. 

• Hjemmeskole. Foresatte kan velge å ha hjemmeskole for egne barn. 

• Skoler i andre kommuner. Barn og unge kan av ulike årsaker få sin opplæring i andre kommuner.

• Andre offentlige opplæringstilbud i Drammen kommune, for eksempel Frydenhaug skole. 

Det betyr at framskrevet folketall kan avvike fra faktisk elevtall ved den enkelte skole.

Drammen kommune må ta høyde for at alle som har folketallsregistrert adresse i kommunen skal ha plass i offentlig 
grunnskole. Det betyr at skolene må ha kapasitet til å ta imot det antallet barn og unge som framskrivningene tilsier. 
Dette er i tråd med lovteksten i opplæringsloven §2-1 som sier at «Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett 
til ein offentleg grunnskoleopplæring i samsvar med denne lova og tilhøyrande forskrifter. Plikten kan ivaretakast gjennom 
offentleg grunnskoleopplæring eller gjennom anna, tilsvarande opplæring.»

Med utgangspunkt i forståelsen beskrevet over vil det derfor for framskrivninger for hver skolekrets benyttes begrepet 
folketallsutvikling, ikke elevtallsutvikling. 
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8.2 Framskrivninger for total kapasitet i kommunen 

Med utgangspunkt i ny framskrivning for begge aldersgruppene er det lite som tilsier at kommunen på kort sikt vil ha behov for 
å øke den totale kapasiteten for skolebygg, men at det på lang sikt kan bli behov for kommunen å øke kapasiteten på skoler for 
barn i alderen 6-12 år (barneskoler). 

Nye framskrivninger for barn i alderen 6-12 år (barneskoler) viser at Drammen kommune kan forvente en nedgang i folketallet 
for denne aldergruppen frem til 2025 for framskrivninger som baserer seg på trendflytting. Fra 2025 er det forventet en jevn 
økning i folketallet for denne aldersgruppen, og folketallet vil igjen ligge omtrent på dagens nivå i 2032. Dersom prognoser 
for fremtidig boligutvikling i kommunen blir realisert vil folketallet for denne aldersgruppen synke frem til 2022, for deretter å 
øke resten av framskrivingsperioden. Dersom prognoser for fremtidig boligutvikling blir realisert vil kommunen passere dagens 
folketall for denne aldersgruppen i 2028.

Illustrasjon: Framskrevet folketall frem til 2032 for barn i aldersgruppen 6-12 år i Drammen kommune (barneskoler).  

Nye framskrivninger for ungdom i alderen 13-15 år (ungdomsskoler) viser at Drammen kommune kan forvente en økning på 
cirka 60 personer for denne aldersgruppen i perioden 2020-2022, men at folketallet så vil gå ned for denne aldersgruppen. 
For framskrivninger som baserer seg på trendflytting kan Drammen få cirka 200 færre ungdommer i denne aldersgruppen i 
perioden fra 2022 til 2032. Dersom prognoser for fremtidig boligutvikling i kommunen blir realisert vil folketallet for denne 
aldersgruppen være på sitt laveste for framskrivingsperioden i 2025, men at folketallet så igjen øker til dagens nivå i 2029. 
Folketallet øker videre til 2030, men så er det forventet en ny nedgang i folketallet for denne aldersgruppen resten av 
framskrivingsperioden.

Illustrasjon: Framskrevet folketall frem til 2032 for ungdom i alderen 13-15 i Drammen kommune (ungdomsskoler). 
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Mulige handlingsalternativer for kapasitet 
for skoler i Drammen kommune

Det finnes mange ulike handlingsalternativer for å kunne utnytte kapasiteten på skolene. I dette kunnskapsgrunnlaget nevnes 
de handlingsalternativer som er kommet frem i arbeidet i dette prosjektet. Nye handlingsalternativer kan avdekkes ved videre 
saksutredninger for enkeltskoler eller skolekretser. 

Handlingsalternativene presenteres her med utgangspunkt i eksisterende ungdomsskolekretser. Dette valget er tatt med 
bakgrunn i at total kapasitet må ses i sammenheng, og at det ikke er mulig å vurdere kapasitet isolert mellom barnetrinn og 
ungdomstrinn. Tas det beslutninger for en skole, vil dette høyst sannsynlig kunne påvirke kapasitet på nærliggende barne- 
og ungdomsskoler. Framskrivninger viser at forventet folketallsutvikling for barn og unge i alderen 6-15 år er forskjellig i ulike 
deler av kommunen, og derfor er det også naturlig å se på nærliggende skoler sammen når kapasiteten skal belyses.

Videre presenteres kapasitet med utgangspunkt i de ti ungdomsskolekretsene i kommunen. Handlingsalternativene som 
presenteres har som hensikt å belyse ulike handlingsrom, for å kunne utnytte kapasiteten med utgangspunkt i forventet 
folketallsutvikling. Handlingsalternativene blir ikke beskrevet i detalj, men peker på ulike mulige valg for kapasitetsutnyttelse. 

Det vil være behov for videre detaljplanlegging før valgte handlingsalternativer effektueres, men en overordnet vurdering 
tilsier at handlingsalternativene kan være mulig å gjennomføre. 
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Drammen kommune har følgende skolekretser for ungdomstrinnet:

9.1 Skolekretsen for Svelvik ungdomsskole 
Skolekretsen består av Svelvik ungdomsskole, Tømmerås barneskole og Tangen barneskole. 

• Svelvik ungdomsskole har per i dag tilstrekkelig kapasitet, og vil ha dette for framskrivingsperioden. Skolen har egen base 
for elever med særskilte behov. 

Det er per i dag flytende skolekretser for Tangen og Tømmerås barneskole. Framskrivning av folketall for 6-12 år er derfor 
en samlet framskriving for begge skoler. Til sammen har Tangen og Tømmerås skoler kapasitet til å ha tre klasser per trinn; en 
parallell på Tangen og to på Tømmerås. 
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• Tømmerås barneskole har per i dag ikke tilstrekkelig kapasitet, og låner derfor to rom på Svelvik ungdomsskole til under-
visning. Tømmerås barneskole vil ha behov for å låne to klasserom på Svelvik ungdomsskole ut skoleåret 2020-2021, deretter 
viser framskrivninger at skolen har tilstrekkelig kapasitet til å ha alle elevene i eget skolebygg. Skolen har egen base for elever 
med særskilte behov.

• Tangen barneskole har per i dag ikke tilstrekkelig kapasitet, men dette løses lokalt på skolen for kommende skoleår. 

 • Skolen har tilbud om velkomstklasse for 1.-10.trinn, en klasse. 

• Framskrivninger viser at Tangen og Tømmerås barneskoler samlet vil ha tilstrekkelig kapasitet for framskrivingsperioden.  

Handlingsalternativer for å bedre eller utnytte kapasitet:
• Tømmerås barneskole har få spesialrom. Sambruk av lokaler eller spesialrom mellom Svelvik ungdomsskole og Tømmerås 

barneskole vil kunne bedre kapasiteten på Tømmerås barneskole. 

• På tidligere Berger barneskole står det fire klasserom ubrukt og ledig. Tømmerås barneskole kan benytte disse for å bedre 
kapasitet ved skolen. Dette vil medføre en vurdering av trygg skolevei for elevene, og eventuelt økte skoleskyssutgifter for 
kommunen.

• Tidligere Ebbestad skole står i dag ubrukt. Dersom en utredning viser at tidligere Ebbestad skole kan benyttes til undervisning, 
kan Tømmerås barneskole benytte arealer her for å bedre sin kapasitet. 

• Det kan være et handlingsalternativ å se på arealutnyttelsen på Tangen og Tømmerås barneskoler, for å kunne bedre areal- 
utnyttelsen i egne bygg. Dette handlingsalternativet må også omfatte arbeidsplasser til pedagoger. 

9.2 Skolekretsen for Marienlyst ungdomsskole 
Skolekretsen består av Marienlyst ungdomsskole, Åskollen barneskole, Danvik barneskole og Brandengen barneskole.

• Marienlyst ungdomsskole har per i dag ikke tilstrekkelig kapasitet til å ta imot alle elevene fra sine barneskoler. Dette løses 
per i dag ved at elever fra Åskollen barneskole starter annet hvert år på Galterud ungdomsskole som har ledig kapasitet. 
Med denne rulleringen har Marienlyst tilstrekkelig kapasitet. Framskrivninger viser at folketallet for aldersgruppen13-15 år går 
ned for denne skolekretsen fra 2023, og ser ut til å stabilisere seg. Marienlyst ungdomsskole vil da ha mulighet til å ta imot 
elever fra alle barneskolene i skolekretsen. Selv om Marienlyst ungdomsskole vil kunne ta imot alle elevene i sin skolekrets, vil 
skolen oppleves som full da de vil ligge tett opp til maksimal kapasitet per trinn. Dette forsterkes av at noen av klasserommene er små.

• Åskollen barneskole har per i dag tilstrekkelig kapasitet, og vil også ha dette for framskrivingsperioden. 

• Danvik barneskole har per i dag tilstrekkelig kapasitet, og vil også ha dette for framskrivingsperioden.

• Brandengen barneskole har per i dag ikke tilstrekkelig kapasitet, men dette løses lokalt på skolen for kommende skoleår. 
Fra sommeren 2021 vil skolen ha tilstrekkelig kapasitet ved at nytt skolebygg blir ferdigstilt. 

 • Skolen har per i dag modulbygg med fire klasserom
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8.2 Skolekretsen for Marienlyst ungdomsskole  
Skolekretsen består av Marienlyst ungdomsskole, Åskollen barneskole, Danvik barneskole og 
Brandengen barneskole. 

 

Ø Marienlyst ungdomsskole har per i dag for liten kapasitet, men framskriving viser at 
folketallet for aldersgruppen13-15 år går ned for denne skolekretsen fra 2023. For liten 
kapasitet i dag løses ved at ledig kapasitet ved Galterud ungdomsskole benyttes ved at 
elever fra Åskollen barneskole starter annen hvert år på Galterud og Marienlyst 
ungdomsskole. Med denne rulleringen får Marienlyst tilstrekkelig kapasitet.  

Ø Åskollen barneskole har per i dag tilstrekkelig kapasitet, og vil også ha dette for 
framskrivingsperioden. 

Ø Danvik barneskole har per i dag tilstrekkelig kapasitet, og vil også ha dette for 
framskrivingsperioden. 

Ø Brandengen barneskole har per i dag ikke tilstrekkelig kapasitet, men fra sommeren 2021 vil 
skolen ha tilstrekkelig kapasitet ved at nytt skolebygg blir ferdigstilt.  

o Hvordan løses dette for neste skoleår? 
o Skolen har i dag modulbygg med fire klasserom 

Handlingsalternativer for å bedre eller utnytte kapasitet: 

• Utnytte kapasitet i nåværende skolebygg.  
o Elevene fra Åskollen barneskole fortsetter med ordningen slik den er i dag; elevene 

fra Åskollen barneskole starter annen hvert år på Marienlyst og Galterud 
ungdomsskoler frem til elevtallet går ned fra 2023.  
 

o En justering av skolekretser mellom barneskolene kan for eksempel skje ved at deler 
av elever fra Åskollen barneskole starter på Svelvik ungdomsskole, og deler av elever 
fra Danvik barneskole starter på Galterud ungdomsskoler. Dette vil medføre en 
vurdering av trygg skolevei for elevene, og eventuelt økte skoleskyssutgifter for 
kommunen. En justering av skolekretsgrenser vil gjøre at kapasiteten på Marienlyst 
ungdomsskole vil være tilstrekkelig, og at kapasiteten på Galterud ungdomsskole vil 
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Handlingsalternativer for å bedre eller utnytte kapasitet:
• Utnytte kapasitet i nåværende skolebygg. 

 • Elevene fra Åskollen barneskole fortsetter med ordningen slik den er i dag; elevene fra Åskollen barneskole 
starter annen hvert år på Marienlyst og Galterud ungdomsskoler frem til elevtallet går ned fra 2023, eventuelt 
for en lengre periode.

 • Det kan være et handlingsalternativ å se nærmere på planløsninger og muligheter for utvidelse og utnyttelse 
av areal ved eksisterende skolebygg for Marienlyst ungdomsskole. Det kan gi tilstrekkelig økt kapasitet slik 
at skolen unngår å være nær sin maksimale kapasitetsgrense. Dette handlingsalternativet må også omfatte 
arbeidsplasser til pedagoger.

 • Det kan være et handlingsalternativ å se nærmere på ungdomsskoletilhørighet for alle barneskolene i skole-
kretsene til Marienlyst og Galterud. Målsettingen med dette er å avlaste Marienlyst ungdomsskole 
og utnytte ledig kapasitet på Galterud ungdomsskole. Dette vil medføre:

	ɣ  En vurdering av trygg skolevei for elevene, og eventuelt økte skoleskyssutgifter for kommunen. 

	ɣ Elever fra samme barneskole vil starte på to ulike ungdomsskoler. 

• Bygge ny Åskollen ungdomsskole. 

 • Det vil kunne redusere elevtallet på Marienlyst ungdomsskole med cirka 70 elever per år, da elever fra 
Åskollen barneskole vil begynne på Åskollen ungdomsskole. Marienlyst ungdomsskole får da ledig kapasitet. 
Bygging av Åskollen ungdomsskole kan få innvirkning på elevtallet både ved Galterud-, Marienlyst- og 
Svelvik ungdomsskoler, avhengig av hvor stor kapasitet ny ungdomsskole skal ha.   

	ɣ Elever fra Tangen barneskole kan få Åskollen ungdomsskole som sin nærskole. Dette kan få konse-
kvenser for Svelvik ungdomsskole ved at de får færre elever. Svelvik ungdomsskole vil da kunne få 
to klasser per trinn - og da bare elever fra Tømmerås barneskole.

	ɣ Elever fra Skoger barneskole kan få Åskollen ungdomsskole som sin nærskole. Det medfører at 
Galterud ungdomsskole vil bli en ren bydelsskole for området Fjell. Galterud ungdomsskole vil da 
få mye ledig kapasitet. For elever fra Skoger barneskole som eventuelt skal begynne på ny ung-
domsskole på Åskollen, vil det være behov for å utrede hvorvidt skoleveien for disse elevene 
vil være trygg og om de har rett til gratis skoleskyss.  

• Utvide Åskollen barneskole.

 • Ved at Åskollen barneskole utvides til 1-10. skole vil elevene fra Åskollen gå på samme skole gjennom hele 
opplæringsløpet, på lik linje med det elever på Gulskogen skole gjør i dag. Åskollen barneskole har per 
i dag ledig kapasitet. Dette arealet kan sammen med en utvidelse av skolen gi tilstrekkelig kapasitet for at 
skolen kan bli en 1-10.skole. Ved at Åskollen barneskole utvides til 1-10.skole, vil elever fra Åskollen barne-
skole ikke gå på Marienlyst ungdomsskole. Marienlyst ungdomsskole vil da få ledig kapasitet.
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9.3 Skolekretsen for Galterud ungdomsskole
Skolekretsen består av Galterud ungdomsskole, Skoger barneskole og Fjell barneskole. 

• Galterud ungdomsskole har per i dag tilstrekkelig kapasitet, og vil ha dette for framskrivingsperioden. Galterud avlaster per 
i dag kapasitetsutfordringer på Marienlyst ungdomsskole ved å ta imot ett trinn fra Åskollen barneskole hvert annet år. 

• Fjell barneskole er nybygd og har per i dag tilstrekkelig kapasitet, og vil ha dette for framskrivingsperioden. Skolen har ledig 
kapasitet. 

 • Skolen har tilbud om velkomstklasser for elever på 5.-7.trinn, to klasser. 

• Skoger barneskole har per i dag tilstrekkelig kapasitet, og vil ha dette for framskrivingsperioden. 

 • Skolen har en kommunal base for elever med autismespekterforstyrrelser. 

Handlingsalternativer for å bedre eller utnytte kapasitet:
• Det er ikke behov for handlingsalternativer for å utnytte kapasiteten i denne skolekretsen. 

9.4 Skolekretsen for Svensedammen ungdomsskole
Skolekretsen består av Svensedammen ungdomsskole, Konnerud barneskole, Hallermoen barneskole og Vestbygda barneskole. 

Kunnskapsgrunnlag | 30



• Svensedammen ungdomsskole har per i dag tilstrekkelig kapasitet, og vil ha dette for framskrivingsperioden. 

• Konnerud barneskole har per i dag tilstrekkelig kapasitet, men forventer en folketallsvekst dersom framskrivninger for 
boligutbygging blir realisert. Dette kan medføre kapasitetsutfordringer for Konnerud barneskole fra 2023. 

 • Skolen har i dag modulbygg med fire klasserom

• Hallermoen barneskole har per i dag tilstrekkelig kapasitet, og vil ha dette for framskrivingsperioden. 

• Vestbygda barneskole har per i dag tilstrekkelig kapasitet, og framskrivninger tilsier at folketallet vil gå ned ved skolen. 
Skolen vil derfor ha tilstrekkelig kapasitet i framskrivingsperioden. 

Handlingsalternativer for å bedre eller utnytte kapasitet:
• En mulig løsning for å bedre kapasiteten for Konnerud barneskole, dersom framskrivninger for boligbygging realiseres, kan 

være en justering av skolekretsgrenser mellom barneskolene i denne skolekretsen. Dette vil medføre en vurdering av trygg 
skolevei for elevene, og eventuelt økte skoleskyssutgifter for kommunen.

• Et nytt midlertidig modulbygg eller en utvidelse av skolen kan tilføre ny kapasitet på Konnerud barneskole dersom fram-
skrivninger for boligbygging realiseres. 

9.5 Skolekretsen for Gulskogen skole  
Skolekretsen består av Gulskogen ungdomsskole, Gulskogen barneskole og Rødskog barneskole.

• Gulskogen skole er i dag 1-10. skole, og elevene går på samme skole gjennom hele grunnskoleløpet. 

 • Gulskogen barneskole har per i dag tilstrekkelig kapasitet, og vil også ha dette for framskrivingsperioden. 

 • Gulskogen ungdomsskole har per i dag tilstrekkelig kapasitet, men framskrivninger tilsier at folketallet øker 
for denne aldersgruppen i området som en følge av fremtidig boligbygging. Skolen vil da ikke ha tilstrekkelig 
kapasitet.

 • Skolen har tilbud om velkomstklasse til elever på 1.-4.trinn, 2 klasser.

 • Skolen har i dag modulbygg med fire klasserom

 • Kommunen eier nærliggende grunnarealer til skolen.

• Rødskog barneskole har per i dag tilstrekkelig kapasitet, men beveger seg opp mot kapasitetsgrensen for antall paralleller 
per trinn for framskrivingsperioden. 

 • Skolen har i dag modulbygg med fire klasserom 
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Ø Gulskogen skole er i dag 1.-10. skole, og er den eneste skolen i kommunen der elevene går 
på samme skole gjennom hele grunnskoleløpet.  

o Gulskogen barneskole har per i dag tilstrekkelig kapasitet, og vil også ha dette for 
framskrivingsperioden.  

o Gulskogen ungdomsskole har per i dag tilstrekkelig kapasitet, men framskrivninger 
tilsier at folketallet øker for denne aldersgruppen i området som en følge av 
fremtidig boligbygging. Skolen vil da ikke ha tilstrekkelig kapasitet. 

o Skolen har tilbud om velkomstklasse til elever på 1.-4.trinn, 2 klasser. 
o Skolen har i dag modulbygg med fire klasserom 
o Kommunen eier nærliggende grunnarealer til skolen. 

Ø Rødskog barneskole har per i dag tilstrekkelig kapasitet, og vil også ha dette for 
framskrivingsperioden. 

o Skolen har i dag modulbygg med fire klasserom 

Handlingsalternativer for å bedre eller utnytte kapasitet: 

• Bygge ut Gulskogen skole, og øke samlet kapasitet for 1.-10.trinn.  
 

• La elevene på fra 1.-7. trinn på Gulskogen og Rødskog benytte lokalene til Gulskogen, og la 
elevene på 8.-10.trinn fra Gulskogen benytte lokalene til Rødskog. Dette vil gi god kapasitet 
til elevene på barnetrinnet, mens elevene på 8.-10.trinn vil få for liten kapasitet i bygget til 
Rødskog. En mulig løsning kan da være å sette opp flere midlertidig modulbygg eller foreta 
en utvidelse av Rødskog. 
 

• Det kan bygges ny ungdomsskole i området, og la nåværende Gulskogen skole være ren 
barneskole. Da vil Gulskogen barneskole få tilstrekkelig med kapasitet til å møte 
folketallsutviklingen for barn i alderen 6-12 år både på Gulskogen barneskole og Rødskog 
barneskole. Da kan modulbyggene på Rødskog og Gulskogen fjernes.  
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Øren barneskole 

Børresen ungdomsskole 

Åssiden barneskole 
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Danvik barneskole 
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Handlingsalternativer for å bedre eller utnytte kapasitet:
• For Rødskog barneskole kan det være behov for å vurdere skolens arealutnyttelse for å øke skolens kapasitet. 

• Det kan vurderes å justere skolekretsgrensene mellom Gulskogen og Danvik skole for å bedre kapasiteten på Gulskogen.

• Det kan vurderes å endre lokalisering av velkomstklassetilbudet fra Gulskogen skole til en annen skole med ledig kapasitet. 
Dette vil frigjøre to klasserom i modulbygg. 

• Bygge ut Gulskogen skole, og øke samlet kapasitet for 1.-10.trinn. Dette vil gjøre at nåværende modulbygg kan fjernes, men 
kommunen vil få økte investeringskostnader ved utbygging. Dette handlingsalternativet må også omfatte arbeidsplasser til 
pedagoger.

• La elevene på 1.-7. trinn på Gulskogen og Rødskog benytte lokalene til Gulskogen skole, og la elevene på 8.-10.trinn fra 
Gulskogen skole benytte lokalene til Rødskog barneskole. Dette vil gi god kapasitet til elevene på barnetrinnet, og det kan bli 
mulig å fjerne modulbyggene på Gulskogen skole. Bygget til Rødskog skole vil ha for liten kapasitet til 8.-10.trinn, men dette 
kan løses ved å sette opp flere midlertidig modulbygg eller foreta en utvidelse av Rødskog skole. Dette handlingsalternativet 
må også omfatte arbeidsplasser til pedagoger.

• Det kan bygges ny ungdomsskole i området, og la nåværende Gulskogen skole være ren barneskole for elevene fra Gulskogen 
og Rødskog. Da vil Gulskogen barneskole få tilstrekkelig med kapasitet til å møte folketallsutviklingen for barn i alderen 6-12 
år. Da kan modulbyggene på både Rødskog og Gulskogen fjernes, og det vil gi reduserte leiekostnader for kommunen. 
Kommunen kan også vurdere å omgjøre skolebyggene til Rødskog til andre bruksområder, eller selge og få inntekter for 
denne eiendommen. Ny ungdomsskole vil gi økte investeringskostnader for kommunen.

• Dersom Åskollen ungdomsskole realiseres, får Marienlyst ledig kapasitet. Et handlingsalternativ kan være at noen elever fra 
Gulskogen barneskole begynner på Marienlyst ungdomsskole. Dette handlingsalternativet medfører at elever fra samme 
barneskole begynner på to ulike ungdomsskoler. Dette vil medføre en vurdering av trygg skolevei for elevene, og eventuelt 
økte skoleskyssutgifter for kommunen. 

9.6 Skolekretsen for Børresen ungdomsskole 

Skolekretsen består av Børresen ungdomsskole, Øren barneskole og Bragernes barneskole.

• Børresen ungdomsskole har per i dag kapasitetsutfordringer, og vil ikke ha tilstrekkelig kapasitet til folketallsveksten i området 
dersom framskrevet boligbygging realiseres.

 • Skolen har en kommunal avdeling for elever på 10.trinn som har behov for tettere og mer tilrettelagt 
opplæring. Avdeling Nøsted er ikke samlokalisert med Børresen ungdomsskole, men holder til i egne leide 
lokaler på Nøsted brygge.

• Øren barneskole har per i dag tilstrekkelig kapasitet, og vil ha dette for framskrivingsperioden.

• Bragernes barneskole har i dag tilstrekkelig kapasitet, men ifølge framskrivingene vil folketallet øke og skolen vil kunne få 
kapasitetsutfordringer. 
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Ø Gulskogen skole er i dag 1.-10. skole, og er den eneste skolen i kommunen der elevene går 
på samme skole gjennom hele grunnskoleløpet.  

o Gulskogen barneskole har per i dag tilstrekkelig kapasitet, og vil også ha dette for 
framskrivingsperioden.  

o Gulskogen ungdomsskole har per i dag tilstrekkelig kapasitet, men framskrivninger 
tilsier at folketallet øker for denne aldersgruppen i området som en følge av 
fremtidig boligbygging. Skolen vil da ikke ha tilstrekkelig kapasitet. 

o Skolen har tilbud om velkomstklasse til elever på 1.-4.trinn, 2 klasser. 
o Skolen har i dag modulbygg med fire klasserom 
o Kommunen eier nærliggende grunnarealer til skolen. 

Ø Rødskog barneskole har per i dag tilstrekkelig kapasitet, og vil også ha dette for 
framskrivingsperioden. 

o Skolen har i dag modulbygg med fire klasserom 

Handlingsalternativer for å bedre eller utnytte kapasitet: 

• Bygge ut Gulskogen skole, og øke samlet kapasitet for 1.-10.trinn.  
 

• La elevene på fra 1.-7. trinn på Gulskogen og Rødskog benytte lokalene til Gulskogen, og la 
elevene på 8.-10.trinn fra Gulskogen benytte lokalene til Rødskog. Dette vil gi god kapasitet 
til elevene på barnetrinnet, mens elevene på 8.-10.trinn vil få for liten kapasitet i bygget til 
Rødskog. En mulig løsning kan da være å sette opp flere midlertidig modulbygg eller foreta 
en utvidelse av Rødskog. 
 

• Det kan bygges ny ungdomsskole i området, og la nåværende Gulskogen skole være ren 
barneskole. Da vil Gulskogen barneskole få tilstrekkelig med kapasitet til å møte 
folketallsutviklingen for barn i alderen 6-12 år både på Gulskogen barneskole og Rødskog 
barneskole. Da kan modulbyggene på Rødskog og Gulskogen fjernes.  
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Handlingsalternativer for å bedre eller utnytte kapasitet:
• Kapasiteten på Børresen ungdomsskole kan bedres ved å se på en justering av skolekretsgrenser for Øren barneskole for 

opptak til ungdomsskolen. En justering av skolekretsene vil kunne løse kapasitetsutfordringer på Børresen ungdomsskole 
ved at deler av elevene fra Øren barneskole kan starte på Kjøsterud ungdomsskole. Dette handlingsalternativet vil med-
føre at elever fra samme klassetrinn fra Øren barneskole vil starte to ulike ungdomsskoler.

• Kapasiteten på Bragernes barneskole kan bedres ved:

 • En utvidelse av skolen, eller omgjøring av eksisterende planløsning. Dette handlingsalternativet må også 
omfatte arbeidsplasser til pedagoger. Drammen Eiendom har vurdert at det ikke er mulig å sette opp modul- 
bygg i nær tilknytning til skolen. 

 • Vurdere en justering av skolekretsgrensen mellom Øren og Bragernes skoler.

9.7 Skolekretsen for Kjøsterud ungdomsskole
Skolekretsen består av Kjøsterud ungdomsskole, Åssiden barneskole og Aronsløkka barneskole

• Kjøsterud ungdomsskole har per i dag tilstrekkelig kapasitet, men beveger seg opp mot kapasitetsgrensen for antall paralleller 
per trinn for framskrivingsperioden. 

 • Skolen har tilbud om velkomstklasser for elever på 8.-10.trinn, to klasser.

• Åssiden barneskole har per i dag tilstrekkelig kapasitet, og vil ha dette for framskrivingsperioden.

 • Skolen har i dag modulbygg med fire klasserom

• Aronsløkka barneskole har i dag tilstrekkelig kapasitet, og vil få bedre kapasitet for framskrivingsperioden. 

 • Skolen har i dag modulbygg med seks klasserom 

Handlingsalternativer for å bedre eller utnytte kapasitet:
• For Kjøsterud ungdomsskole kan det være behov for å vurdere skolens arealutnyttelse for å øke skolens kapasitet.  
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Ø Kjøsterud ungdomsskole har per i dag tilstrekkelig kapasitet, og vil også ha dette for 
framskrivingsperioden.  

o Skolen har tilbud om velkomstklasser for elever på 8.-10.trinn, to klasser. 
Ø Åssiden barneskole har per i dag tilstrekkelig kapasitet, og vil også ha dette for 

framskrivingsperioden. 
o Skolen har i dag modulbygg med fire klasserom 

Ø Aronsløkka barneskole har i dag tilstrekkelig kapasitet, og vil også ha dette for 
framskrivingsperioden.  

o Skolen har i dag modulbygg med seks klasserom 

Handlingsalternativer for å bedre eller utnytte kapasitet: 

• Kapasiteten ved Aronsløkka barneskole kan bedres ved for eksempel å se på en justering av 
skolekretsgrenser, ved at noen elever fra Aronsløkka barneskole kan begynne på Solberg 
barneskole.  
 

• Kapasiteten på Aronsløkka kan bedres ved å utvide arealene på skolen. 

8.8 Skolekretsen for Killingrud ungdomsskole  
Skolekretsen består av Killingrud ungdomsskole og Solberg barneskole. 

Se kart for skolekretsen til Kjøsterud ungdomsskole. 

Ø Killingrud ungdomsskole har per i dag tilstrekkelig kapasitet, og vil også ha dette for 
framskrivingsperioden.  

o Skolen har i dag modulbygg med fire klasserom. 
Ø Solberg skole har per i dag tilstrekkelig kapasitet, og vil også ha dette for 

framskrivingsperioden.  
o Kommunen eier nærliggende grunnarealer til skolen. 

 

Handlingsalternativer for å bedre eller utnytte kapasitet: 
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9.8 Skolekretsen for Killingrud ungdomsskole 
Skolekretsen består av Killingrud ungdomsskole og Solberg barneskole.

• Killingrud ungdomsskole har kapasitetsutfordringer for kommende skoleår, men dette løses lokalt på skolen. Videre i 
framskrivingsperioden vil skolen ha tilstrekkelig kapasitet. 

 • Skolen har i dag modulbygg, men disse brukes ikke til klasserom.

• Solberg barneskole har per i dag tilstrekkelig kapasitet, og vil ha dette for framskrivingsperioden. 

 • Kommunen eier nærliggende grunnarealer til skolen. 

Handlingsalternativer for å bedre eller utnytte kapasitet:
• Det er ikke aktuelt med handlingsalternativer for denne skolekretsen.  
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9.9 Skolekretsen for Eknes ungdomsskole
Skolekretsen består av Eknes ungdomsskole, Stenseth barneskole og Krokstad barneskole.

• Eknes ungdomsskole har per i dag tilstrekkelig kapasitet, men enkelte trinn er nær sin kapasitetsgrense. Dette vil også 
gjelde for resten av framskrivingsperioden. 

 • Skolen har tilbud om innføringsklasse for 8.-10.trinn, en klasse. 

 • Skolen har en kommunal avdeling for inntil 12 elever som har behov for tettere og mer tilrettelagt 
opplæring. Avdeling Sagstedbrua holder til i leide lokaler i Krokstadelva. 

• Krokstad barneskole har per i dag tilstrekkelig kapasitet, men vil ifølge framskrivningene kunne få kapasitetsutfordringer 
for framskrivingsperioden. 

 • Skolen har i dag modulbygg med tre klasserom. 

 • Kommunen eier nærliggende grunnarealer til skolen.

• Stenseth barneskole har per i dag tilstrekkelig kapasitet, og vil også ha dette for framskrivingsperioden. Skolen har ledig 
kapasitet. 

Handlingsalternativer for å bedre eller utnytte kapasitet:
• Kapasitet ved Krokstad barneskole kan bedres ved å se på en justering av skolekretsgrenser slik at noen elever fra 

Krokstad barneskole begynner på Stenseth barneskole. Dette handlingsalternativet må også omfatte arbeidsplasser til 
pedagoger.

• Et handlingsalternativ for Eknes ungdomsskole kan være å se nærmere på funksjonell egnethet i eksisterende bygnings- 
masse for å bedre kapasitetsutnyttelsen. 
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9.10 Skolekretsen for Veiavangen ungdomsskole
Skolekretsen består av Veiavangen ungdomsskole, Åsen barneskole, Mjøndalen barneskole og Steinberg barneskole.

• Veiavangen ungdomsskole har per i dag tilstrekkelig kapasitet for klasserom, og vil ha dette for framskrivingsperioden. 
Det er utarbeidet en plan for oppgradering og ferdigstillelse av Veiavangen ungdomsskole. 

 • Kommunen eier nærliggende grunnarealer til skolen.

 • Skolen har i dag modulbygg med fire klasserom som brukes til spesialrom, naturfag og mat & helse.

•  Mjøndalen barneskole har kapasitetsutfordringer og vil skoleåret 2020-2021 ha ett klasserom for lite. Dette løses lokalt på 
skolen for kommende skoleår. Kapasitetsutfordringer for skolen ser ut til å øke og vedvare for hele framskrivingsperioden. 

• Steinberg barneskole har per i dag tilstrekkelig kapasitet, og vil ha dette for framskrivingsperioden. 

• Åsen barneskole har per i dag tilstrekkelig kapasitet, men framskrivninger viser at skolen vil få kapasitetsutfordringer i fram-
skrivingsperioden dersom planlagt boligbygging realiseres fullt ut.  

Handlingsalternativer for å bedre eller utnytte kapasitet:
• For denne skolekretsen er det samlet kapasitet for naboskolene Åsen og Mjøndalen barneskoler det må finnes gode 

handlingsalternativer for. Dette kan gjøres ved:

 • Kapasiteten på Åsen barneskole kan bedres ved en utvidelse eller oppgradering av bygningsmassen. 
Dette handlingsalternativet vil bety økte investeringskostnader for kommunen, og må også omfatte arbeids- 
plasser til pedagoger. 

 • Kapasiteten ved Mjøndalen barneskole kan bedres ved å se på en justering av skolekretsgrenser mellom Åsen 
og Mjøndalen, slik at noen elever fra Mjøndalen barneskole starter på Åsen barneskole. Dette handlings- 
alternativet vil ikke kreve ytterligere investeringskostnader på Åsen skole enn de som allerede fremgår i 
handlingsalternativet beskrevet over for å sikre Åsen barneskole tilstrekkelig kapasitet.  Dette handling-
salternativet må omfatte en vurdering av trygg skolevei for elevene, og eventuelt økte skoleskyssutgifter for 
kommunen.

 • Ved Mjøndalen barneskole er det vanskelig å utvide skolens areal på eksisterende eiendom, men det kan 
vurderes om et midlertidige modulbygg på kort sikt kan øke kapasiteten ved skolen. Langsiktige løsninger 
kan innebære økte investeringskostnader for kommunen. 

 • Veiavangen ungdomsskole har ikke godkjente arealer til annet enn ordinær klasseromsundervisning. Det 
kan være et handlingsalternativ å videreføre oppgradering og ferdigstillelse av Veiavangen ungdomsskole. 
Da vil nåværende midlertidige modulbygg kunne fjernes. 
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Samlet oversikt over utvalgte 
forhold ved skolene 

Tabellene under gir en kortfattet oversikt over sentrale forhold knyttet til kapasitet og tilstand ved kommunale skoler. 
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SKOLEKRETSEN TIL SVELVIK UNGDOMSSKOLE

Navn på skole Ant. klasser 
2020-2021

Har kapasitet 
til ant. klasser

Ant. klasserom 
i modulbygg 
per 2020-
2021

Kan nye 
modulbygg 
etableres?

Tilstandsklasse 
(0 er best, 3 er 
dårligst)

Svelvik 
ungdomsskole

 9 11 0 Ja 1

Tømmerås skole 16 14 0 Ja 2

Tangen skole 9  7 0 Ja 1

SKOLEKRETSEN TIL MARIENLYST UNGDOMSSKOLE

Navn på skole Ant. klasser 
2020-2021

Har kapasitet 
til ant. klasser

Ant. klasserom 
i modulbygg 
per 2020-
2021

Kan nye 
modulbygg 
etableres?

Tilstandsklasse

Marienlyst 
ungdomsskole 

20 21 0 Ja 1

Åskollen skole 25 28 0 Nei 0

Danvik skole 14 18 0 Ja 0

Brandengen skole  25 24  
(2020-2021)

4 
(fjernes sommeren 

2021)

Ja 1

SKOLEKRETSEN TIL GALTERUD UNGDOMSSKOLE

Navn på skole Ant. klasser 
2020-2021

Har kapasitet 
til ant. klasser

Ant. klasserom 
i modulbygg 
per 2020-
2021

Kan nye 
modulbygg 
etableres?

Tilstandsklasse

Galterud 
ungdomsskole

13 15 0 Ja 1

Fjell skole 24 30 0 Ja  0

Skoger skole  9 9  0 Ja 0

SKOLEKRETSEN FOR SVENSEDAMMEN UNGDOMSSKOLE

Navn på skole Ant. klasser 
2020-2021

Har kapasitet 
til ant. klasser

Ant. klasserom 
i modulbygg 
per 2020-
2021

Kan nye 
modulbygg 
etableres?

Tilstandsklasse

Svensedammen 
ungdomsskole

19 22 0 Ja 1

Konnerud skole 22 22 4 Ja 0

Hallermoen skole 21 21 0 Ja 1

Vestbygda skole 12 14 0 Ja 1

SKOLEKRETSEN TIL GULSKOGEN SKOLE

Navn på skole Ant. klasser 
2020-2021

Har kapasitet 
til ant. klasser

Ant. klasserom 
i modulbygg 
per 2020-
2021

Kan nye 
modulbygg 
etableres?

Tilstandsklasse

Gulskogen skole 31 32 4 Ja 1

Rødskog skole 7  12  4 Ja 1
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SKOLEKRETSEN TIL BØRRESEN UNGDOMSSKOLE

Navn på skole Ant. klasser 
2020-2021

Har kapasitet 
til ant. klasser

Ant. klasserom 
i modulbygg 
per 2020-
2021

Kan nye 
modulbygg 
etableres?

Tilstandsklasse

Børresen 
ungdomsskole

13 14 0 Nei 1

Øren skole 22 27 0 Nei 0

Bragernes skole 15 17 0 Nei 1

SKOLEKRETSEN TIIL KJØSTERUD UNGDOMSSKOLE

Navn på skole Ant. klasser 
2020-2021

Har kapasitet 
til ant. klasser

Ant. klasserom 
i modulbygg 
per 2020-
2021

Kan nye 
modulbygg 
etableres?

Tilstandsklasse

Kjøsterud 
ungdomsskole

14 14 0 Ja 1

Aronsløkka skole 21 21 6 Nei 1

Åssiden skole 16 19 4 Ja 1

SKOLEKRETSEN TIL KILLINGRUD UNGDOMSSKOLE

Navn på skole Ant. klasser 
2020-2021

Har kapasitet 
til ant. klasser

Ant. klasserom 
i modulbygg 
per 2020-
2021

Kan nye 
modulbygg 
etableres?

Tilstandsklasse

Killingrud 
ungdomsskole

10 9  4 Ja 1

Solberg skole 24 27 0 Ja 0

SKOLEKRETSEN TIL EKNES UNGDOMSSKOLE

Navn på skole Ant. klasser 
2020-2021

Har kapasitet 
til ant. klasser

Ant. klasserom 
i modulbygg 
per 2020-
2021

Kan nye 
modulbygg 
etableres?

Tilstandsklasse

Eknes 
ungdomsskole

12 12 0 Ja 2

Stenseth skole 14 14 0 Nei 1

Krokstad skole 26 26 3 Ja 2

SKOLEKRETSEN TIL VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE

Navn på skole Ant. klasser 
2020-2021

Har kapasitet 
til ant. klasser

Ant. klasserom 
i modulbygg 
per 2020-
2021

Kan nye 
modulbygg 
etableres?

Tilstandsklasse

Veiavangen 
ungdomsskole

15 18 4 Nei 2

Åsen skole 12 13 0 Ja 1

Steinberg skole 8 10 0 Ja 1

Mjøndalen skole 26  25 0 Ja 2
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Kilder

• Skolebehovsanalysen i tidligere Nedre Eiker kommune, publisert 2017

• Skolebehovsanalysen i tidligere Drammen kommune, publisert 2016.

• Arealbehov på Tømmerås skole utredet i tidligere Svelvik, politisk sak i 2018

• Kompas - Kommunenes plan- og analysesystem (digitalt verktøy), inkludert historiske data og boligbyggeprogram.
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Vedlegg 
– Beskrivelse av kapasitet og framskrivning 

ved alle skoler

12

Som vedlegg til denne rapporten ligger utfyllende beskrivelse av dagens kapasitet, og forventet fremtidig kapasitet, for alle 
grunnskoler i Drammen. 



Svelvik ungdomsskolekrets 

Svelvik ungdomsskole
Tangen Barneskole
Tømmerås barneskole

Handlingsalternativer:
• Tømmerås barneskole har få spesialrom. Sambruk av lokaler eller spesialrom mellom Svelvik ungdomsskole og Tømmerås 

barneskole vil kunne bedre kapasiteten på Tømmerås barneskole. 

• På tidligere Berger barneskole står det fire klasserom ubrukt og ledig. Tømmerås barneskole kan benytte disse for å bedre 
kapasitet ved skolen. Dette vil medføre en vurdering av trygg skolevei for elevene, og eventuelt økte skoleskyssutgifter for 
kommunen. 

• Det kan være et handlingsalternativ å se på arealutnyttelsen på Tangen og Tømmerås barneskoler, for å kunne bedre 
arealutnyttelsen i egne bygg. Dette handlingsalternativet må også omfatte arbeidsplasser til pedagoger.

• Tidligere Ebbestad skole står i dag ubrukt. Dersom en utredning viser at tidligere Ebbestad skole kan benyttes til under-
visning, kan Tømmerås barneskole benytte arealer her for å bedre sin kapasitet. 
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Svelvik ungdomsskole

Informasjon om skolen er fylt ut av: Kirsten Johnsrud (rektor) , Sverre Gjerdahl (avdelingsleder). Drøftet med 
Svein Kåre Melbø (verneombud), Merete Røv (tillitsvalgt Utdanningsforbundet, Gunnveig Lein Eikmo (tillitsvalgt 
Fagforbundet).

Nøkkelinformasjon
Skoleslag: Ungdomsskole

Antall elever:   235

Byggeår:  1969. Renovert innvendig + tilbygg 2004-2007. Renovert utvendig 2018-19. 

Tilstandsklasse : 1

Modulbygg/brakker
 til undervisning : Nei  

Uteområde : En plen på vestsiden som også brukes mye av barneskoleelevene på naboskolen. 
Sandvolleybane og tribuner. Strømmbanen. Bygges nå om til kunstgress/
kunstisbane   

Utlån/sambruk av 
skolens lokaler etter 
åpningstid : Husflidslaget, Kulturskolen, Humanetisk forbund konfirmantopplæring Trafikalt 

grunnkurs kjøreskole

Utleie av skolens 
lokaler etter åpningstid:  Svelvik turn (gymsal-voksne), Pilates (gymsal – voksne), Innebandy (gymsal – 

voksne), Svelvik brannvern (gymsal – voksne), Trim seniorer (gymsal – pensjonister)   
Marienlyst karateklubb (gymsal-barn), Svelvik svømmeklubb (basseng-familie), 
(gymsal – barn) SIF fotball G05 (gymsal – ungdom), SIF fotball J10

   
Elevtall for skoleåret 2020–2021 
   8.trinn  9.trinn  10.trinn 
Elever  87  71 80 

Antall paralleller  3  3  3  
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Skolens vurdering av areal og kapasitet.
  Beskrivelse  Skolens kommentar 
Antall klasser  10 (9+ spes.ped.klassen)   De siste årene + neste skoleår har 2 

7.klasser på Tømmerås hatt klasserom på 
ungdomsskolen.

Antall tilgjengelig klasserom  10 (har 11, men 1 av klasserommene 
+ musikkrommet brukes av 7.kl på 
Tømmerås skole)

Alle klasserom har nye vinduer med 
solavskjerming i glasset. Mellom 2 
av klasserommene i hver base er det 
skillevegger som ikke er lydtette.

Ant rom som eventuelt ved ekstra behov 
kan brukes/gjøres om til klasserom 

Klasserom som 7.kl fra Tømmerås 
bruker, kan frigjøres til klasserom.
Kantina kan gjøres om til 2 
klasserom. a) Lagerrom og 
nederste grupperom på hver av 
klassetrinnbasene, kan sammen med 
noe av det ubenyttede gangarealet 
bygges om til et klasserom. Dersom 
dette gjøres i alle tre basene, vil det 
bli 3 ekstra klasserom. b)  

a) Elevene mister en viktig sosial arena. 
Kantina brukes også til sosiale samlinger, 
øvingsområde for dans i musikken, utlån, 
arbeidslivsfag mm. 
b) Færre grupperom, mindre lagerareal

Ant klasserom lokalisert i 
midlertidig modulbygg ol. 

0 

Antall grupperom  Hver kl.trinnbase (8./9./10.kl): 
1 Studio (spes.ped.base – 
stort grupperom) + 2 mindre 
grupperom) + 1 lagerrom
Spes.ped.klassen har et stort og et 
lite grupperom.
1 lydtett øverom tilknyttet 
musikkrom (brukes nå som 
grupperom av 7.kl på Tømmerås)
I grupperom (1/2 klasse) over 
mediatek. Lite brukervennlig med 
lite gr.rom og stor stolpe midt i 
klasserom.

Spesialrom  Kunst og håndverk 2 rom
Musikkrom 1 rom a)
Mat og helse 1 rom b)
Kantine c) Lite kantinekjøkken d)
Mediatek omgjort til klasserom. 
Lite brukervennlig som klasserom 
med 3 store søyler midt i. e)
Naturfag f)

a) Brukes nå som klasserom for 7.kl 
Tømmerås skole. Mangler musikkrom.
b) Plass til 16 elever
c) Brukes også som klasserom 
d) Brukes også som grupperom med praktisk 
opplegg for små grupper)
e) gjort om til grupperom ½ klasse + MOT-
rom
f) forsøksrom

Areal til elever med store behov for 
tilrettelegging 

Spes.ped.klasserom  med i dag 8-10 
elever. Elev med rullestol og behov for 
hvile og å gjøre øvelser.
Tilrettelagt for dette. Handicaptoalett 
rett ved. 

 Sklllevegg mot kantina er ikke lydtett. Til 
gym- eller svømming: Toalett, garderobe og 
dusj tilrettelagt for funksjonshemmet.
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  Beskrivelse  Skolens kommentar 
Kroppsøvingslokaler  Gymsal 

Strømmhallen
Basseng  

Delt bruk med Tømmerås skole
Kroppsøvingsarealene rekker akkurat 
til 2 skoler med kø+valgfag ved kreativ 
timeplanlegging. 

Toaletter til elever  I guttetoalett(1 pissoar+1 toalett) 
og 1 jentetoalett (2 toaletter) per 
klassetrinnsbase (8./9./10.kl)
1 toalett ved mat og helserom.
4 toaletter i nedre etasje. Brukes nå av 
7.klassene fra Tømmerås. 

Handicaptoalett ved klasserom for 
spesialpedagogikk/aula.
Handicaptoalett ved inngang sør.
Grei tilstand 

Arbeidsplass til helsesykepleier  Nei
 

Har ikke eget rom, men bruker et kontor fast 
2 d/u 

Arbeidsplass til 
andre samarbeidspartnere (Eks PPT) 

Nei  Har ikke eget kontor. Låner kontor/sambruk 
med helsesykepleier

Areal til arbeidsrom for pedagoger  Har 8 arbeidsrom med 5 
arbeidspulter med hyller over på hvert 
rom. Hvert rom ca 10m2. 
Sosiallærer og rådgiver har eget 
kontor. 

Små arbeidsrom dersom det sitter 5 stk der, 
men var etter kravet den gang de ble tegnet 
før 2000. Løses ved at det kun sitter 4 på 
hvert rom.  

Areal til møter med foresatte og 
samarbeidspartnere 

Møterom adm.gang 
Møterom ved inngangsparti

For få møterom til foresatte og 
samarbeidspartnere, 

Personalavdeling   Har eget:  
Spise- og pauserom 
Garderobe damer+herrer 
Toalett for ansatte:

Svært bra spise- og pauserom 

Er skolen tilrettelagt for barn, foresatte 
og ansatte med nedsatt funksjonsevne? 

Elever og foreldre: Ja
Vanskelig for ansatte i f.eks rullestol 
med tilgang til arbeidsrom, tungvint 
med trappestol til klasserom i en etasje 
og ingen adgang til øvre etasje med 
6 av 9 klasserom.

Heis i sørenden
Trappeheis midt i bygget (men ikke helt opp 
til 3.etg – kun 2,5 etg)
Toalett + garderobe for funksjonshemmede 

Har skolen velkomstklasser?  Nei 
 

Har skolen kommunal base for elever 
med særskilte behov for tilrettelegging? 

Nei 9-11

Ledelse og administrasjon  Alle i ledelsen har egne kontorer. 
Skolesekretærene har tilfredsstillende 
arbeidsforhold

Små kontorer med svært dårlig ventilasjon. 
Løses med eget møterom.
I perioder kan det være mange forstyrrelser, 
sitter ute i resepsjonen.
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Framskrivinger:

Framskriving som tar hensyn til lokalt boligbyggeprogram:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

8.trinn 86 98 68 68 80 78 74 73 77 75 78 79 77

9.trinn 71 85 97 68 68 80 78 75 75 77 76 78 78

10.trinn 91 72 84 94 69 69 80 79 76 75 78 76 78

Elevtall 248 255 249 230 217 228 233 227 229 228 232 233 234

Framskriving som tar hensyn til trendflytting:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

8.trinn 84 97 66 65 78 75 71 68 72 69 70 72 70

9.trinn 69 84 95 67 66 78 75 71 69 72 70 71 72

10.trinn 88 70 82 93 68 67 78 75 72 70 72 70 72

Elevtall 242 250 243 226 213 220 224 215 212 211 213 213 215

Vurdering av skolens kapasitet
Svelvik ungdomsskole har kapasitet til tre paralleller på to trinn og fire paralleller på ett trinn. 

• Tre paralleller tilsvarer et elevtall på 90 pr. trinn 

• Fire paralleller tilsvarer et elevtall på 120 pr. trinn 

Svelvik ungdomsskole har kapasitet til folketallsframskrivingen i perioden. De har ett trinn med elevtall over 90 i en tre- års 
periode, men det kan løses internt på skolen.

I dag er det sambruk med Tømmerås skole om  undervisningsrom. Skolen har lokal base for elever med spesielle behov for 
tilrettelegging. 

Utfordringer knyttet til kapasitet:  
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Tangen barneskole

Informasjon om skolen er fylt ut av: Bente Hauglin Liang, rektor og Ingvill Fløystad, avdelingsleder Tangen skole, 
Jorund Midtveit, Fagforbundet, Martine Leine, Torhild Olsen, Utdanningsforbundet, Jorun Daljord, SU/SMU, 
Charlotte Bøhn Hansen, SU/SMU, Jens Brix Hilden, elevråd, Evelyn Barbosa Næss, elevråd

Nøkkelinformasjon 
Skoleslag : Barneskole

Antall elever:  160

Kommunedel:  Svelvik 

Byggeår:   Den eldste delen er bygget i 1970 og den nye delen er bygget i 2006

Tilstandsklasse:  1

Modulbygg/brakker 
til undervisning: Nei  

Uteområde:  To klatretrær, nært friarealet «Tangen Fjordpark» og «Speidersletta» nær skogen. 
Fotballbingen i nærområdet, eldre skolegård, få leikeapparater. Tilknyttet skolen er det en 
fotballbane som brukes som skøytebane om vinteren (vannes på dugnad av FAU), kupert 
skoleområde med muligheter for akebakker om vinteren.

Utlån/sambruk av skolens 
lokaler etter åpningstid:  Korps, kulturskolen leier skolens lokaler etter åpningstid. 

Utleie av skolens 
lokaler etter åpningstid:  Vi leier ut gymsal til idrettslag og bursdager.

Gymsalen er tilrettelagt for utleie.
   
Forventet elevtall for skoleåret 2020–2021 
  1.trinn  2.trinn  3.trinn  4.trinn  5.trinn  6.trinn  7.trinn 

Elever  11 22 21 20 18 11 33 

Antall paralleller  1 1 1 1 1 1  2
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 Skolens vurdering av areal og kapasitet 
  Beskrivelse  Skolens kommentar 
Antall klasser  9 9 med velkomstklasse

Antall tilgjengelig klasserom  Totalt t klasserom.

Velkomstklassen bruker et spesialrom 
og 7.trinn bruker gammelt IKT som ikke 
er tilrettelagt for undervisning. 
 

Den eldre delen av skolen: 3. Klasserommene 
er under 56m2. Alle tre klasserom har 
håndvask med kun en vannkran. Det er dårlig 
lydisolering mellom klasserommene i den 
eldste delen av skolen.

Den nye delen: 4. Alle klasserommet er 
over 56 m2. Disse fire klasserommene 
har håndvask. To klasserom mangler 
solavskjerming (4. og 5. kl)
1 (VK, bibliotek), mangler håndvask. 
To klasser har behov for, men mangler 
solavskjerming (4. og 5.kl)

Det er lite tilfredsstillende garderobesituasjon 
i begge skolebygg. Det finnes ikke egne 
garderober til klasserom. Fellesgangene 
brukes til garderober. 

Ant rom som eventuelt ved ekstra behov 
kan brukes/gjøres om til klasserom 

Musikkrom/k&H, biblioteket (brukes til 
velkomstklassen i dag)

Sjekk opp brann!

Ved å bruke musikkrom/K&H- rommet mister 
vi et lydisolert rom til å ha undervisning musikk 
og K&H i.
Ved å flytte denne undervisningen til 
annet klasserom vil det bli støy. Vi har få 
grupperom og det er ikke lagt til rette for 
garderobesituasjonen utenfor disse rommene. 
Vi har lager til K&H og musikk her.

Ant klasserom lokalisert i 
midlertidig modulbygg ol. 

0

Antall grupperom  3  Det er tre grupperom som er tilknyttet 
klasser (6. kl, 4.kl og 3. kl. 
Dette oppleves som altfor lite. 

Spesialrom  3 spesialrom. Musikk, M&H og sløyd, 
bibliotek (VK-klasserom) mediatek/
datarom (brukes som klasserom)

Sløyd og M&H: Deler klasser i to.

Areal til elever med store behov for 
tilrettelegging 

To av grupperommene brukes til 
enkeltelever. Det samme gjør vi med 
rommet som helsesykepleier benytter 
når hun er til stede på skolen.

Elever bruker klasserom, gang og uteområde.
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  Beskrivelse  Skolens kommentar 
Kroppsøvingslokaler  Egen gymsal. Dusj og doene som 

er knyttet til gymsalen er gammelt. 
Oppleves slitt. Ikke pusset opp siden 
det ble bygget i 1970. To dusjer 
kan regulere varmen, resten går på 
felleskran. 

7 dusj til jenter og 6 dusj til gutter. Det er 
termostat, gulvvarme i dusj og garderobe. 
Begge dusjene har samme strømkontakt. 

Arealer til bruk for AKS/SFO  Egne lokaler til SFO. Benyttes som 
grupperom i skoletiden. 

Ett stort rom. Dette uhensiktsmessig i forhold til 
leik og støy. 
Kan løses ved enkle justeringer.
Bekymring rundt en komfyr som står rett ved 
inngangen til SFO hvor barn leiker og alle 
går ut og inn. Bekymringen går på at det 
ofte er store kjeler med varm mat som står 
på komfyren. Lett at barn kan skade seg på 
denne.

Toaletter til elever  6 og 1 handicap toalett Toalett SFO: Gulv gammelt. Blir ikke rent. 
Mangler belegg frem til dørkarm. Dette gjør 
at det vanskelig å holde det rent. 

Arbeidsplass til helsesykepleier  Ja Har kontor.
Brukes til grupperom.

Arbeidsplass til 
andre samarbeidspartnere

Nei Har arbeidsplass.
Bruker grupperom til lærere.

Areal til arbeidsrom for pedagoger  Har tilstrekkelig areal. Åpent landskap.

Areal til møter med foresatte og 
samarbeidspartnere 

Tre rom (rektor, avdelingsleder og 
grupperom til lærere) Etter skoletid kan 
klasserom benyttes.

 

Personalavdeling   Har eget:
-spiserom/pauserom 
-garderobe 
-toalett for ansatte 

Møterom, på plantegning, er brukt til bibliotek 
og klasserom. Personalavdelingen brukes til 
både møte- og pauserom.  

Er skolen tilrettelagt for barn, foresatte 
og ansatte med nedsatt funksjonsevne? 

Lite tilrettelagt Har døråpnere, mangler rampe opp til 
«gamleskolen», det er en vei helt inn til den 
nye delen av skolen, høye dørstokker, vi har 
heis. Det er ikke handicaptoalett hverken ved 
gymsal eller den gamle bygningen.
Kommer ikke inn på SFO. Her er det en tung 
dør, ikke døråpner. Kan ikke komme seg inn i 
garderobe i tilknytning til gymsal da det ikke 
finnes heis. 
Hørselsavskjerming i to klasserom og gymsal. 
Noe markering for synshemmede i trapper. 

Har skolen velkomstklasser?  Ja 
 

1.-10.  trinn. 10 elever. 

Har skolen kommunal base for elever 
med særskilte behov for tilrettelegging? 

Nei 

Ledelse og administrasjon  Alle i ledelsen har egne kontor. 
Skolesekretærene har tilfredsstillende 
arbeidsforhold. 
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Tømmerås barneskole

Informasjon om skolen er fylt ut av: Hilde Stavdal, rektor 

Nøkkelinformasjon 
Skoleslag:  Barneskole

Antall elever:   355

Byggeår:  Tømmerås skole ble bygget i 1989 med senere utvidelser i 1997 og 2006. Skolen 
har behov for oppgradering/vedlikehold.

Tilstandsklasse:  2 

Modulbygg/brakker 
til undervisning:  Nei, har ikke dette.

Uteområde : Stort grønt areal rundt skolen, Ikke inngjerdet. Går en offentlig gangvei gjennom 
skoles uteareal. En del lekeapparater. Skolen deler noe uteareal med Svelvik 
Ungdomsskole. Planlagt en enkel skatepark mellom skolene. Område rundt de to 
skolene er under utvikling til et nærmiljøanlegg, med kombinert kunstgressbane/ 
skøytebane.

Utlån/sambruk av 
skolens lokaler etter 
åpningstid:  Ingen. Skolen er ikke tilrettelagt for utleie blant annet på grunn av felles nøkkel til 

alle rom.

Utleie av skolens 
lokaler etter åpningstid:  Ingen. Skolen er ikke tilrettelagt for utleie blant annet på grunn av felles nøkkel til 

alle rom.
   
Forventet elevtall skoleåret 2020 – 2021 
  1.trinn  2.trinn  3.trinn  4.trinn  5.trinn  6.trinn  7.trinn  SPA
Elever  44  42 51 55  39 50 63 11

Antall paralleller  2   2 2 2 2 2 3 1
 

Elevene på SPA-avdelingen er bare telt der, ikke på de trinn de hører hjemme.
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Skolens vurdering av areal og kapasitet.
  Beskrivelse  Skolens kommentar 
Antall klasser  15 klasser + SPA  

Antall tilgjengelig klasserom   14 ordinære klasserom + et lite 
rom (tidligere IKT-rom)

Litt ulik størrelse- men de fleste er for små 
for klassestørrelser over 20-22 elever.

Ant rom som eventuelt ved ekstra 
behov kan brukes/gjøres om til 
klasserom 

Har et mediatek – bibliotek 
som i nødstilfelle kan gjøres om 
til klasserom- rommet har ikke 
tilgjengelig garderober, heller ikke 
håndvask 

Ikke hensiktsmessig. Dette er det eneste 
rommet i skolebygget hvor vi kan samle 
mer enn et trinn, skolen har ikke egen 
gymsal. Rommet ligger innenfor andre 
klasserom. 

Ant klasserom lokalisert i Svelvik 
Ungdomsskole. 

Bruker to klasserom –på 
ungdomsskolen - ikke 
hensiktsmessige. 

2 klasser – et trinn bruker klasserom. 
Det ene er opprinnelig et musikkrom det 
andre et teorirom til Mat og helse. 

Antall grupperom  7 + 2 mellomrom (gangareal 
mellom 2 trinn)

Spesialrom  Musikkrom. Mat og Helse og 
sløydrom 

Har ikke K og H rom – disse er 
omdisponert til Spesialavdelingen 

Areal til elever med store behov for 
tilrettelegging 

Ingen elever med behov for store fysiske 
tilrettelegging neste skoleår. Skolen er 
ikke godt tilpasset for slike elever.  Men 
tilrettelagt for vanlig rullestol

Kroppsøvingslokaler  Ikke gymsal eller hall. Deler med 
Svelvik Ungdomsskole 

 

Arealer til bruk for AKS/SFO  Et eget lokaler til SFO, men det er 
alt for lite. 

Bruker klasserom og grupperom i tillegg 
til SFO-basen. All bespisning foregår i 
SFO-lokalet, elevene spiser til ulike tider. 
Arealet ligger vegg i vegg med mat og 
helse-rommet -  ønskelig å omgjøre dette 
arealet til SFO og bruke mat og helse på 
ungdomsskolen.

Toaletter til elever  32 toalett + 2 HWC 
Hvert trinn egen garderobe med 
4 toalett

Svært nedslitte, lukkede rom med egen 
låsbar dør

Arbeidsplass til helsesykepleier  Ja  Har kontor - Ikke vindu 

Arbeidsplass til andre 
 samarbeidspartnere (Eks PPT) 

Ja  Har kontor

Areal til arbeidsrom for pedagoger  Har ikke tilstrekkelig areal  Det har vært utredet i Svelvik kommune, 
ingen løsning uten bygningsmessige 
tilpasninger. 

Areal til møter med foresatte og 
samarbeidspartnere 

Et møterom Skolen bruker ellers kontorer til ledelsen 
og klasserom.

Personalavdeling   spiserom, garderobe, 
toalett for ansatte 

 

Er skolen tilrettelagt for barn, 
foresatte og ansatte med nedsatt 
funksjonsevne? 

Ja   Heis + synstilrettelegging 
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  Beskrivelse  Skolens kommentar 
Har skolen velkomstklasser?  Nei

 

Har skolen kommunal base for 
elever med særskilte behov for 
tilrettelegging? 

Ja
10 elever inneværende skoleår, + 
1 ny fra høsten, totalt 11 elever  

Ikke tilpassede lokaler. 
Bruker tidligere K&H areal + et klasserom

Ledelse og administrasjon  Alle i ledelsen har egne kontorer 
Skolesekretærene har 
tilfredsstillende arbeidsforhold 

 

Tangen og Tømmerås barneskoler

Bakgrunn for framskrivinger.

Tidligere Svelvik kommune hadde fritt skolevalg. Det er derfor ingen naturlige skolegrenser mellom Tangen og Tømmerås 
barneskoler som kan brukes til å lage skolevise framskrivinger. 

Det er derfor valgt å lage en samlet framskriving for de to skolene. 

Samlet har Tangen og Tømmerås kapasitet til tre paralleller på syv trinn. En parallell på Tangen barneskole og to paralleller 
på Tømmerås barneskole

• Tre paralleller tilsvarer et elevtall på 84 pr. trinn

Dersom det samlede elevtallet for elever på barnetrinnet overskrider 84 elever på et trinn kan det gi kapasitetsutfordringer. 

Framskrivinger.
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Framskrivinger som tar hensyn til lokalt boligbyggeprogram
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1.trinn 63 70 65 65 70 69 72 74 77 77 79 79 80

2.trinn 70 64 71 65 67 72 71 74 77 77 79 79 80

3.trinn 76 70 66 71 66 70 73 72 76 77 79 79 80

4.trinn 80 76 71 66 71 69 71 74 74 76 78 79 80

5.trinn 64 80 77 71 68 73 70 73 76 75 78 79 80

6.trinn 65 66 81 77 72 70 74 73 76 77 77 79 80

7.trinn 100 67 68 80 77 74 72 76 75 77 78 77 79

Elevtall 518 493 499 495 491 497 503 516 531 536 548 551 559

Framskriving som tar hensyn til trendflytting
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1.trinn 59 66 60 62 67 65 67 67 68 68 69 69 70

2.trinn 66 61 67 62 63 68 66 68 68 69 69 70 70

3.trinn 73 67 62 68 63 65 68 66 69 69 70 70 71

4.trinn 77 73 67 63 68 64 66 69 67 69 70 70 71

5.trinn 61 77 73 68 64 69 65 67 69 68 70 70 71

6.trinn 62 62 77 74 69 65 70 66 68 70 68 70 71

7.trinn 98 64 64 77 74 70 67 71 68 69 71 69 71

Elevtall 496 470 470 474 469 466 469 474 476 482 487 489 495

Vurdering av kapasitet
Tømmerås barneskole har pr. i dag ikke tilstrekkelig kapasitet, men dette løses lokalt ved sambruk med Svelvik 
ungdomsskole. Skolen har lokal base for elever med store behov for tilrettelegging, disse elevene bruker i dag skolens K&Hs 
rom. 

Tangen barneskole har pr. i dag ikke tilstrekkelig kapasitet, men dette løses lokalt på skolen ved å ta ibruk spesialrom til  
klasserom. Skolen har velkomstklasse for elever fra 1.-10. trinn.

Framskrivinger viser at samlet har Tangen og Tømmerås barneskoler tilstrekkelig kapasitet i framskrivingsperioden. 

Utfordringer knyttet til kapasitet
Både Tangen og Tømmerås barneskole har kapasitetsutfordringer ut over kapasitet på klasserom. Dette omfatter:

• Spesialrom

• Arbeidsrom til pedagoger tilfredsstiller ikke anbefalt norm

• Grupperom

• Arealer til elever med behov for tilpasninger. 

• Arealer til kroppsøving 
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Marienlyst ungdomsskolekrets 

Marienlyst ungdomsskole
Åskollen Barneskole
Danvik barneskole
Brandengen barneskole

Handlingsalternativer:
• Utnytte kapasitet i nåværende skolebygg. 

 • Elevene fra Åskollen barneskole fortsetter med ordningen slik den er i dag; elevene fra Åskollen barneskole 
starter annen hvert år på Marienlyst og Galterud ungdomsskoler frem til elevtallet går ned fra 2023, event-
uelt for en lengre periode.

 • Det kan være et handlingsalternativ å se nærmere på planløsninger og muligheter for utvidelse og utny-
ttelse av areal ved eksisterende skolebygg for Marienlyst ungdomsskole. Det kan gi tilstrekkelig økt kapa-
sitet slik at skolen unngår å være nær sin maksimale kapasitetsgrense. Dette handlingsalternativet må også 
omfatte arbeidsplasser til pedagoger.

 • Det kan være et handlingsalternativ å se nærmere på ungdomsskoletilhørighet for alle barneskolene i 
skolekretsene til Marienlyst og Galterud. Målsettingen med dette er å avlaste Marienlyst ungdomsskole og 
utnytte ledig kapasitet på Galterud ungdomsskole. Dette vil medføre:

	ɣ  En vurdering av trygg skolevei for elevene, og eventuelt økte skoleskyssutgifter for kommunen. 

	ɣ Elever fra samme barneskole vil starte på to ulike ungdomsskoler.
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• Bygge ny Åskollen ungdomsskole. 

 • Det vil kunne redusere elevtallet på Marienlyst ungdomsskole med cirka 70 elever per år, da elever fra 
Åskollen barneskole vil begynne på Åskollen ungdomsskole. Marienlyst ungdomsskole får da ledig kapa-
sitet. Bygging av Åskollen ungdomsskole kan få innvirkning på elevtallet både ved Galterud-, Marienlyst- 
og Svelvik ungdomsskoler, avhengig av hvor stor kapasitet ny ungdomsskole skal ha.   

	ɣ Elever fra Tangen barneskole kan få Åskollen ungdomsskole som sin nærskole. Dette kan få konse-
kvenser for Svelvik ungdomsskole ved at de får færre elever. Svelvik ungdomsskole vil da kunne få 
to klasser per trinn - og da bare elever fra Tømmerås barneskole.

	ɣ Elever fra Skoger barneskole kan få Åskollen ungdomsskole som sin nærskole. Det medfører at 
Galterud ungdomsskole bare vil ta imot elever fra Fjell skole. Galterud ungdomsskole vil da få mye 
ledig kapasitet. For elever fra Skoger barneskole som eventuelt skal begynne på ny ungdomsskole 
på Åskollen, vil det være behov for å utrede hvorvidt skoleveien for disse elevene vil være trygg og 
om de har rett til gratis skoleskyss. 

• Utvide Åskollen barneskole.

 • Ved at Åskollen barneskole utvides til 1-10. skole vil elevene fra Åskollen gå på samme skole gjennom hele 
opplæringsløpet, på lik linje med det elever på Gulskogen skole gjør i dag. Åskollen barneskole har per 
i dag ledig kapasitet. Dette arealet kan sammen med en utvidelse av skolen gi tilstrekkelig kapasitet for at 
skolen kan bli en 1-10.skole. Ved at Åskollen barneskole utvides til 1-10.skole, vil elever fra Åskollen barne-
skole ikke gå på Marienlyst ungdomsskole. Marienlyst ungdomsskole vil da få ledig kapasitet.
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Marienlyst ungdomsskole

Informasjon om skolen er fylt ut av: Åse Kalfoss, virksomhetsleder , Geir Forbord, avdelingsleder med ansvar for 
oppfølging av bygget.

Nøkkelinformasjon 
Skoleslag : Ungdomsskole

Antall elever:   602

Byggeår :  2010

Tilstandsklasse:  1

Modulbygg/brakker 
til undervisning: Nei

Uteområde:  Begrenset uteområde som tilhører skolen med mulighet for ballspill. Den andre siden av 
bygget grenser mot friareal.

Utlån/sambruk av skolens 
lokaler etter åpningstid:   

Utleie av skolens lokaler 
etter åpningstid:  På årsbasis er bygget utleid 50 % av helgene. Utleie 2-3 kvelder i uken. Kommunal 

sommerskole.
   

Forventet elevtall for skoleåret 2020–2021 
  8.trinn 9.trinn 10.trinn
Elever  185 157 219

Antall paralleller  6 6 8
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Skolens vurdering av areal og kapasitet
  Beskrivelse  Skolens kommentar 
Antall klasser  20

Antall tilgjengelig klasserom  21 klasserom
 

Vi definerer klasserom som rom som 
brukes fast av klasser. 18 klasserom ligger 
rett under 60 m2. 3 klasserom er på 42 
m2. Alle mangler håndvask. Alle har 
solavskjerming som fungerer litt av og på. 

Ant rom som eventuelt ved ekstra 
behov kan brukes/gjøres om til 
klasserom 

1 Skolens bibliotek. Det er også det eneste 
arealet som kan brukes som bibliotek.

Ant klasserom lokalisert i 
midlertidig modulbygg ol.

0

Antall grupperom  7 3 mindre grupperom i 3. etasje i 
klasseromsarealet. 
3 auditorier som bare kan brukes som 
grupperom fordi ventilasjonen ikke 
håndterer en større mengde elever. 
Plass til 8 - 10 elever.
Vi bruker aulaen som et grupperom. 
Aulaen kan ta 3-4 grupper om gangen.
Ingen av grupperommene ligger i 
tilknytning til klasserom.

Spesialrom  Kantinekjøkken/skolekjøkken.
1 skolekjøkken.
2 naturfagrom.
2 kunst- og håndverksrom
1 areal til musikk.

Skolen har behov for mer areal 
til spesialrom. Løses ved å utvide 
skoledagen.
Samtlige spesialrom er belagt i alle timer 
hele uka.

Areal til elever med store behov for 
tilrettelegging 

Et rom til basen Frydenlyst
Skoleåret 20/21 vil vi ha 11 elever 
på basen. 

Arealet er så begrenset at det ikke gir 
mulighet for avskjerming til elever som har 
behov for det.
Basen bruker fellesareal som aulaen, 
skolekjøkkenet og eventuelt musikkrom de 
skoleårene det er muligheter der.

Kroppsøvingslokaler  To flater i Drammenshallen
Drammensbadet 10 timer i uka.

Mangel på hallflate er løst ved at vi har 
fått tilgang til Drammensbadet. 

Toaletter til elever  18 Toalettene er i god stand, men det er for 
få av dem.

Arbeidsplass til helsesykepleier  Ja 1 kontor 
Det er for lite areal, men vi har ingen 
løsning. Tilsatt helsesykepleier i 140% 
stilling.
 

Arbeidsplass til 
andre samarbeidspartnere 

Nei  Det er ingen arbeidsplasser tilgjengelig 
for andre samarbeidspartnere.

Areal til arbeidsrom for pedagoger  9 teamrom Hvert teamrom har plass til 6 
arbeidsplasser. Arealet er mindre 
enn krav. Vi har måttet sette inn flere 
arbeidsbord på teamrommene for å få 
plass til flere ansatte. 
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  Beskrivelse  Skolens kommentar 
Areal til møter med foresatte og 
samarbeidspartnere 

1 - rommet er bygget som 
personalrom for ansatte. Brukes 
som møterom ettersom dette er 
skolens eneste møterom.

Møter med foresatte foregår om 
ettermiddagen i klasserommene. 

Personalavdeling   Skolen mangler personalrom. Har 
garderobe med 3 dusjer og 5 
toalett.

Personalrommet brukes som møterom. 
Tilfredstillende garderobeforhold. 

Er skolen tilrettelagt for barn, 
foresatte og ansatte med nedsatt 
funksjonsevne? 

Ja Har universell utforming.

Har skolen velkomstklasser?  Nei

Har skolen kommunal base for 
elever med særskilte behov for 
tilrettelegging? 

Ja Frydenlyst 

Ledelse og administrasjon  Åpent, større fellesrom. 

Skolesekretærene har ikke 
tilfredsstillende arbeidsforhold 

Rommet brukes av 7 mennesker. I 
tilknytning til arealet er det to telefonrom. 
Skolesekretæren har for liten plass.

 

Framskrivinger
Framskrivingene omfatter elevtall fra Åskollen barneskole , Brandengen barneskole, Danvik barneskole.  
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Framskriving som tar hensyn til lokalt boligbyggeprogram:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

8.trinn 192 237 219 213 200 206 204 208 211 209 209 203 203

9.trinn 230 194 235 219 213 202 207 205 209 211 210 210 204

10.trinn 213 229 196 234 220 213 204 209 206 210 212 211 212

Elevtall 636 660 650 666 632 621 615 621 626 630 631 624 618

Framskriving som tar hensyn til trendflytting:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

8.trinn 191 234 215 207 195 200 197 199 201 201 204 200 200

9.trinn 229 192 232 215 207 197 201 198 200 204 204 207 202

10.trinn 212 227 194 230 216 206 199 202 199 204 207 207 210

Elevtall 632 652 641 652 617 603 596 599 600 609 615 614 613

Vurdering av kapasitet. 
Marienlyst ungdomsskole har kapasitet til syv paralleller på alle trinn. 

• Syv paralleller tilsvarer et elevtall på 210 pr.trinn. 

Framskrivingen viser at elevtall synker noe og ser ut til å stabilisere seg rundt 210 elever pr. trinn. 

Marienlyst har dermed tilstrekkelig kapasitet med tanke på elevtallsutviklingen i framskrivingsperioden. Skolen ligger imidlertid 
tett oppunder maksimal kapasitetsgrense og vil oppleves som full, dette forsterkes av i tillegg av at noen av klasserommene 
ikke rommer 30 elever, og at det vil være behov for å se på muligheter for å øke kapasiteten på skolen noe. 

Utfordringer knyttet til kapasitet
• Skolen mangler personalrom.

• Administrasjonsfløy har begrenset plass. 

• Arbeidsrom til pedagoger oppfyller ikke anbefalt norm. 

• Noen av klasserommene er små. 

• Stort belegg på spesialrom. 
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Åskollen barneskole

Informasjon om skolen er fylt ut av: Lars Christian Gjøsæther/Rektor

Nøkkelinformasjon 
Skoleslag:  Barneskole
Antall elever:  490
Byggeår:   Skolen består av 6 bygg + GIF hallen. 

De eldste byggene er fra 1974 (Gymsal og B-bygg) pusset opp i 2014
D-bygget er fra 1994, E-bygget er fra 1997, F-bygget er fra 2004
G-bygget er fra 2014, GIF-hallen 

Tilstandsklasse : 0
Modulbygg/brakker 
til undervisning : Nei, men administrasjonsbygget er modulbygg
Uteområde:  Skolen fikk nærmiljøanlegg i 2019. Stort uteområder. Skolegården er flott, men 

mørk. Det mangler belysning til å skape et sikkert uteområde, spesielt om vinteren. 
Det er også mange trær som ikke tar opp nok næring og som bør felles 

Utlån/sambruk av skolens 
lokaler etter åpningstid:  Åskollen skolekorps leier fast og har et tett samarbeid med skolen. 

Glassverket har mye utlån og leie av gymsal og GIF-hall.
Barnehage i nærområdet benytter gymsalen ukentlig.
Skolen egner seg ikke til overnatting.

   

Forventet elevtall for skoleåret 2020 – 2021 
  1.trinn  2.trinn  3.trinn  4.trinn  5.trinn  6.trinn  7.trinn 
Elever  70  63 56  70  64  82  83 

Antall paralleller  4 4 3 3 3 4   4  
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 Skolens vurdering av areal og kapasitet 

  Beskrivelse  Skolens kommentar 
Antall klasser  25    

Antall tilgjengelig klasserom  28 Alle rom er 56-62m2

Ant rom som eventuelt ved ekstra 
behov kan brukes/gjøres om til 
klasserom 

0

Ant klasserom lokalisert i 
midlertidig modulbygg ol. 

0  0 

Antall grupperom  9 Det er mangel på grupperom.

Spesialrom  5 Tilfluktsrom, Kunst og Håndtverk, Bibliotek, 
Mat&Helse, Vaktmesterbolig

Areal til elever med store behov for 
tilrettelegging 

Ja

Kroppsøvingslokaler  Idrettshall og gymsal  

Arealer til bruk for AKS/SFO  To av klasserommene som ikke brukes til 
klasserom, brukes i dag til AKS.

Toaletter til elever  God dekning på antall toaletter  Tilstand er god, men renhold elendig. 

Arbeidsplass til helsesykepleier  Ja En av to helsesykepleiere bruker et 
grupperom. Kan løses ved enkel ombygging. 

Arbeidsplass til 
andre samarbeidspartnere 

Nei Vi har to møterom, hvor PPT, barnevern kan 
koble seg på. 

Areal til arbeidsrom for pedagoger  Arbeidsrommene har god standard Ett teamrom er ganske smalt og lite

Areal til møter med foresatte og 
samarbeidspartnere 

2 rom  Det er litt lite. Rommene ligger også slik til at 
foresatte må gå gjennom lærernes spiserom. 

Personalavdeling   Har eget:  
-spiserom/pauserom 
-garderobe 
-toalett for ansatte 

Vi har lite rom for omkledning, da 
garderober må brukes som lager
 

Er skolen tilrettelagt for barn, 
foresatte og ansatte med nedsatt 
funksjonsevne? 

Ja Mulig å ta seg frem med rullestol. Dårlig 
vintervedlikehold gjør det vanskelig for 
personer i rullestol krykker å ta seg mellom 
alle byggene. 
Mennesker med nedsatt syn har 
vanskeligheter med å ta seg frem.

Har skolen velkomstklasser?  Nei

Har skolen kommunal base for 
elever med særskilte behov for 
tilrettelegging? 

Nei

Ledelse og administrasjon  Alle i ledelsen har eget kontor. 

Skolekonsulenten har dårlig 
arbeidsforhold.

Konsulenten sitter slik til at alle som kommer 
til skolen møter henne. Det er også behov for 
å gjøre noe med levering av melk og frukt. 
Skolen har ikke egnede muligheter for å få 
varer levert. 
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Framskrivinger

Framskriving som tar hensyn til lokalt boligbyggeprogram:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1.trinn 64 63 75 66 68 64 70 70 69 72 75 78 80

2.trinn 66 66 66 77 69 70 67 71 71 73 76 79 81

3.trinn 60 68 68 68 79 71 72 68 72 75 77 80 82

4.trinn 63 62 70 71 71 80 73 73 69 76 78 81 82

5.trinn 69 65 64 71 72 72 81 74 74 72 78 81 82

6.trinn 86 69 66 66 72 73 73 80 74 76 75 80 82

7.trinn 82 85 70 67 67 72 74 73 79 75 77 76 81

Elevtall 490 478 479 486 498 502 510 509 508 519 536 555 570

Framskriving som tar hensyn til trendflytting: 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1.trinn 64 64 76 66 68 64 69 70 71 72 73 73 74

2.trinn 66 67 66 78 69 70 66 72 72 73 74 75 75

3.trinn 60 69 69 69 79 71 72 69 74 75 75 76 77

4.trinn 64 63 70 71 71 81 73 74 70 76 76 77 78

5.trinn 69 66 65 72 73 72 82 75 75 72 77 78 79

6.trinn 86 70 67 66 73 73 73 82 75 76 73 78 78

7.trinn 82 86 70 68 67 73 74 73 82 75 76 73 77

Elevtall 491 485 483 490 500 504 509 515 519 519 524 530 538
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Vurdering av kapasitet
 

Åskollen har kapasitet til fire paralleller på syv trinn. 

• Fire paralleller tilsvarer et elevtall på 112 elever pr.  trinn. 

Dette tilsier at skolen ikke har kapasitetsutfordringer i framskrivingsperioden. Skolen vil ha ledig kapasitet i hele 
framskrivingsperioden. 

Utfordringer knyttet til kapasitet
• Arbeidsplass til merkantil

• Grupperom

• Administrasjonsbygg er i modulbygg.
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Danvik barneskole

Informasjon om skolen er fylt ut av: Øyvind L. Hansen/rektor , Mirjam Burøy/tillitsvalgt Utd.forb, 
Ingerid Møller/leder FAU 

Nøkkelinformasjon
Skoleslag:  Barneskole

Antall elever:  372

Byggeår:  1907. Totalrenovert i 2010
Tilstandsklasse:  0
Modulbygg/brakker 
til undervisning:  Nei  
Uteområde:  Skolen har tre relativt små skolegårder med: lekeapparater, ballbinge, sandkasse 

og husker. Skolegårdene preges av å være delvis opparbeidet og asfalterte flater. 
Det er behov for å anlegge flere arealer som er opparbeidet med kunstgress eller 
gummi. (for eksempel en fotballbane).

Utlån/sambruk av skolens 
lokaler etter åpningstid : Korps/ Div idrettslag/teatergruppe/ frivillighetssentral som lager mat/bursdager/

andre frivillige org.

Utleie av skolens lokaler 
etter åpningstid:  Gymsal, skolekjøkken, aula/glassfoajen, klasserom og personalrom.

   

Forventet elevtall skoleåret 2020–2021 
  1.trinn  2.trinn  3.trinn  4.trinn  5.trinn  6.trinn  7.trinn 
Elever  52 46 53 48 48  61  53 

Antall paralleller  2   2  2 2  2 3  3
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Skolens vurdering av areal og kapasitet
  Beskrivelse  Skolens kommentar 
Antall klasser  14  Skolen har plass til minst 4 klasser til, og kan 

ved enkle omprioriteringer av rom ha plass til 
tre paralleller per trinn.  

Antall tilgjengelig klasserom  18
 

Ant rom som eventuelt ved ekstra 
behov kan brukes/gjøres om til 
klasserom 

1 Skolen mister da spesialrom til naturfag.

Ant klasserom lokalisert i 
midlertidig modulbygg ol. 

0

Antall grupperom  7 5 er tilknyttet trinn.
2 brukes til spes.ped.

Spesialrom  5
Aula som benyttes som musikkrom 
Kunst og håndverk (sløyd og tekstil 
i hvert sitt rom)
Mat og helse
Bibliotek

Areal til elever med store behov for 
tilrettelegging 

Vaktmesterboligen.
Eget bygg. (universell utforming)
HC-toalett.
Kjøkken

Kroppsøvingslokaler  Egen gymsal  Liten gymsal. Skolen benytter uteområdene 
for å klare å gjennomføre pålagte timer i 
kroppsøving.  

Arealer til bruk for AKS/SFO  AKS/SFO, sambruk 
med klasserom.

Utfordring med oppbevaring/plass til AKS sitt 
materiell. Sambruk i egne klasserom. Utfordring 
med forberedelse/servering av mat, og har 
ikke egne lokaler til å lage mat og servere mat.

Toaletter til elever  24 Moderne toaletter, bygget i 2010. Egne rom.

Arbeidsplass til helsesykepleier  Ja Lokalisert i administrasjon. Ønskelig å flytte 
kontoret til et annet sted i bygget.

Arbeidsplass til 
andre samarbeidspartnere (Eks PPT) 

Nei

Areal til arbeidsrom for pedagoger  Har tilstrekkelig areal

Areal til møter med foresatte og 
samarbeidspartnere 

1 rom 
Møterom i administrasjonen.

Dette rommet er i minste laget, og har plass til 8 
personer.
Løses ved å bruke: -rektors kontor, 
helsesykepleiers kontor og personalrommet. 

Personalavdeling   Har:
-spiserom/pauserom 
-garderobe 
-toalett for ansatte 
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  Beskrivelse  Skolens kommentar 
Er skolen tilrettelagt for barn, foresatte 
og ansatte med nedsatt funksjonsevne? 

Ja Renovert til universell utforming i 2010. 
(Heiser, rullestolramper m.m.)

Har skolen velkomstklasser?  Nei 
 

Har skolen kommunal base for elever 
med særskilte behov for tilrettelegging? 

Nei 

Ledelse og administrasjon  Alle i ledelsen har egne kontor. 
Skolesekretærene har ikke tilfredsstillende 
arbeidsforhold.

Behov for å kunne skjermes ved arbeid 
med administrative oppgaver som trenger 
lengre perioder med oppmerksomhet. 

 

Framskrivinger 

Framskriving som tar hensyn til lokalt boligbyggeprogram:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1.trinn 47 55 51 48 42 43 44 45 46 47 48 49 50

2.trinn 52 48 54 50 48 42 43 46 47 48 49 50 51

3.trinn 57 52 48 53 50 48 43 45 47 48 49 50 51

4.trinn 48 57 52 49 53 50 49 45 47 49 50 51 52

5.trinn 54 49 57 52 49 53 50 50 47 48 50 52 52

6.trinn 60 54 51 57 53 50 53 51 52 49 50 52 53

7.trinn 53 61 54 52 57 53 51 54 53 53 51 52 54

Elevtall 371 376 367 361 352 339 333 336 339 342 347 356 363
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Framskriving som tar hensyn til trendflytting: 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1.trinn 47 56 52 50 44 47 48 48 49 49 49 50 50

2.trinn 53 48 55 52 50 45 48 49 49 50 50 50 51

3.trinn 58 53 49 55 52 51 46 49 50 51 51 51 52

4.trinn 49 58 54 51 56 53 52 48 50 51 52 52 52

5.trinn 55 50 58 55 52 57 54 53 49 51 53 53 53

6.trinn 60 55 52 59 55 53 57 55 55 51 52 54 54

7.trinn 54 61 56 53 60 57 55 58 56 56 53 54 55

Elevtall 376 381 376 375 369 363 360 360 358 359 360 364 367

Vurdering av kapasitet
Danvik skole har kapasitet til fire trinn med tre paralleller og tre trinn med to paralleller.

• To paralleller tilsvarer et elevtall på 56 pr. trinn. 

• Tre paralleller tilsvarer et elevtall på 84 pr. trinn.

Danvik skole har kapasitet til å møte elevtallsutviklingen i henhold til framskrivninger. De vil også ha ledig kapasitet i hele 
perioden. 

Andre utfordringer knyttet til kapasitet:
• Gymsal har for liten kapasitet til dagens elevtall og timetall i faget. . Må benytte uteområder.

• AKS har ikke tilfredsstillende rom til matlaging og servering.
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Brandengen barneskole

Informasjon om skolen er fylt ut av: Gro Tveten, rektor

Nøkkelinformasjon 
Skoleslag : Barneskole 1. til 7. trinn 

Antall elever:   Forventet antall 1. august er 540 elever

Byggeår:  Skolen ble bygget i 1914. Det er en kompakt teglsteinsbygning i fire etasjer. 
Skolen ble tegnet av Arnstein Arneberg og har i stor grad beholdt sin opprinnelige 
form og funksjoner. Skolen er renovert med nye vinduer, ventilasjonsanlegg og 
jordvarme på 2000 tallet fram mot 100 – årsjubileet i 2014. 
Flerbrukshall som stod ferdig i 2019

Tilstandsklasse:  1 

Modulbygg/brakker 
til undervisning:  Ja. 4 klasserom som skal fjernes i 2021

Uteområde:  Nærmiljøanlegg er på Teglverkstomta. Skolegården er liten og svært trang.
Nytt uteområde er planlagt ferdig høsten 2021  

Utlån/sambruk av 
skolens lokaler etter 
åpningstid: 

Vi har sambruk med Drammen Kommunale Kulturskole som har en kultur-satellitt på 
Brandengen. 
FAU og Skiold har aktiviteter på skolen

Utleie av skolens 
lokaler etter åpningstid :

Utleie av noen rom gjennom kommunal utleieportal. 
Hallen leies ut av Idretten til ulike idrettslag; Skiold, BUL, Drammen Rivers og andre
Hovedbygget er dårlig tilrettelagt for utleie på grunn av skolens nøkkelsystem. 
Nybygget dimensjoneres for dette

   

Forventet elevtall skoleåret 2020 – 2021 
  1.trinn  2.trinn  3.trinn  4.trinn  5.trinn  6.trinn  7.trinn 
Elever  94 71 76 68 88 65  92 

Antall paralleller  4  3 4 3 4 3 4
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Skolens vurdering av areal og kapasitet 
  Beskrivelse  Skolens kommentar 
Antall klasser  Forventer 25  

Antall tilgjengelig klasserom  24

(Fra høsten 2021 fjernes 4 
klasserom i paviljonger og nytt 
bygg med 14 klasserom står klart).

2 rom er mindre enn cirka 56 m2. Ingen klasserom 
har håndvask. To klasserom har solskjerming. 
Mange klasserom har behov for, men har ikke, 
solavskjerming.
Våren 2021 fjernes paviljongene, med 4 
klasserom og 4 grupperom, så snart nybygget er 
klart. I hovedbygget vil 3 klasserom gjøres om til 
arbeidsrom for lærerne og møterom

Ant rom som eventuelt ved ekstra 
behov kan brukes/gjøres om til 
klasserom 

1 grupperom

Ant klasserom lokalisert i 
midlertidig modulbygg ol. 

Fire klasserom og fire grupperom. Paviljongene fjernes når nybygget er klart.
Første trinn har god plass med fire klasser og 
muligheter for å ha mange ulike grupper  

Antall grupperom  12 (fire i paviljongene).
I nytt bygg vil det bli et grupperom 
til hvert klasserom.

I nåværende hovedbygg er det for få grupperom. 
Utenom paviljongene ligger de fleste langt unna 
klasserommene

Spesialrom  Musikk, sløyd, bibliotek 
flerbrukshall, mat og helse 

Vi mangler areal til deler av kunst og håndverk 
og naturfag. Denne undervisningen foregår i 
klasserommene

Areal til elever med store behov for 
tilrettelegging 

 Vi benytter tidligere 
vaktmesterbolig og overlærerbolig. 

Det er trangt fram til nybygget er på plass i 2021

Kroppsøvingslokaler  Flerbrukshall  

Arealer til bruk for AKS/SFO  Sambruk mellom AKS og skole Nye arealer kommer i 2021, med egen AKS base. 
Samtidig planlegger vi for sambruk

Toaletter til elever  18 i gammelt bygg 
7 i paviljong (blir fjernet i 2021)
7 i hallen
 13 planlagt i ny skole

Varierende kvalitet. Hjelper at 1. trinn har mange 
toaletter i paviljongene. Vi har ikke toaletter i 4. 
etasje i hovedbygg. Dette er utfordrende

Arbeidsplass til helsesykepleier  Har kontor Trangt. Bygges et nytt kontor i nybygg
 

Arbeidsplass til 
andre samarbeidspartnere (Eks PPT) 

Har ikke kontor  Låner ut ledelsens kontorer
 

Areal til arbeidsrom for pedagoger  Har ikke tilstrekkelig areal i forhold 
til normkrav pr. 2020

Sitter trangt fram til nybygget er klart i 2021

Areal til møter med foresatte og 
samarbeidspartnere 

Vi bruker klasserom   
 

Personalavdeling   Har
-spiserom/pauserom 
-toalett for ansatte 
Har ikke garderobe for ansatte

Ansatte må ha klær på arbeidsplassen sin. Vi har 
to toaletter til ansatte i 1. etasje og åtte toaletter i 
kjelleren. Dette er ikke funksjonelt da det foregår 
undervisning i alle fire etasjene.
 Garderobe for ansatte er planlagt for de som 
kommer til å jobbe i nybygget
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  Beskrivelse  Skolens kommentar 
Er skolen tilrettelagt for barn, 
foresatte og ansatte med nedsatt 
funksjonsevne? 

Ja. Heis og handicaptoalett

Har skolen velkomstklasser?  Nei
 

Har skolen kommunal base for elever 
med særskilte behov for tilrettelegging? 

Nei   

Ledelse og administrasjon  Tre avdelingsledere deler kontor. 
Rektor og sekretær har eget kontor. Vi 
har et møterom.

 Det bygges to nye kontorer til ledere i nybygget

 

Framskrivinger

Framskriving som tar hensyn til elevutvikling lokalt boligbyggeprogram:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1.trinn 87 84 76 80 78 76 80 81 82 83 84 85 87

2.trinn 78 85 83 75 80 77 76 80 81 82 83 84 86

3.trinn 84 79 85 82 76 80 78 77 80 82 83 84 85

4.trinn 79 83 78 83 81 77 81 78 78 81 82 83 84

5.trinn 92 79 82 77 82 81 77 81 78 78 81 83 84

6.trinn 78 89 78 80 77 81 80 77 80 78 78 81 82

7.trinn 104 79 87 78 80 77 81 80 77 81 79 78 82

Elevtall 602 578 569 555 554 549 553 554 556 565 570 578 590
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Framskriving som tar hensyn til trendflytting: 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1.trinn 88 86 78 84 82 81 84 84 85 86 86 87 88

2.trinn 79 87 85 78 84 82 80 84 84 85 85 86 87

3.trinn 85 80 87 85 79 84 82 81 84 84 85 86 86

4.trinn 79 84 80 86 85 80 84 82 81 84 84 85 86

5.trinn 92 80 84 80 85 84 80 84 82 81 84 84 85

6.trinn 79 90 80 84 80 85 84 80 84 82 81 84 84

7.trinn 104 80 90 81 84 81 85 84 81 84 82 81 84

Elevtall 606 587 584 578 579 577 579 579 581 586 587 593 600

Vurdering av kapasitet. 
Nyrenovert Brandengen barneskole vil stå ferdig høst 2021. Skolen vil da ha kapasitet til fire paralleller på ett trinn og fem 
paralleller på seks trinn. 

• Fire paralleller tilsvarer et elvtall på 84 pr. trinn

• Fem paralleller tilsvarer et elevtall på 140 pr. trinn 

Brandengen skole vil ha tilstrekkelig kapasitet i hele framskrivingsperioden, skolen vil også ha ledig kapasitet i store deler av 
framskrivingsperioden.  

Utfordringer rundt kapasitet. 
Utfordringer som nevnes rundt arbeidsrom, grupperom. vil være rettet opp når skolen er ferdigstilt. Byggetrinn 3 har til hensikt 
å utbedre de resterende utfordringen rundt kapasitet. Dette gjelder bl.a. behov for spesialrom. 
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Galtrud ungdomsskolekrets 

Galterud ungdomsskole
Skoger Barneskole
Fjell barneskole

Handlingsalternativer:

• Det er ikke behov for handlingsalternativer for å utnytte kapasiteten i denne skolekretsen.
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Galterud ungdomsskole

Informasjon om skolen er fylt ut av: Jan Dag Michalsen (rektor), Yngve Reime Erlandsen Verneombud Asgeir Kabuba 
Kjeldstad tillitsvalg SL og Torbjørn Carlsen tillitsvalgt Utdanningsforbundet, Anne Marie Bergstrøm, avdelingsleder, 
Håvard Reffhaug, avdelingsleder, FAU ved Linda Andersen og SU

Nøkkelinformasjon 
Skoleslag : Ungdomsskole 
Antall elever:   365 

Byggeår :  1978, Ombygninger 2017 – 2019, Flerbrukshall 2014
Tilstandsklasse:  1
Modulbygg brukt til undervisning:  Nei
Uteområde:  Nærmiljøanlegg (oppgradert skolegård), ligger inntil marka og 

lysløype. Stor skolegård med muligheter til å bygge ut med apparater 
og tilrettelegge for økt aktivitet.
Skolen har ikke fotballbane eller område som egner seg til det.

Utlån/sambruk av skolens lokaler etter 
åpningstid: 

Flerbrukshallen lånes ut til interkultur i Drammen kommune.
Skolelokaler lånes ut til ulike organisasjoner (Eks. Bevisst Ung, Bahai-
samfunnet, kvinneforening m.m.)

Utleie av skolens lokaler etter 
åpningstid: 

Flerbrukshallen leies daglig ut til idrettslag og andre arrangementer.
Skolebygg leies ut til borettslag o.a.

   
Forventet elevtall skoleåret 2020–2021 
  8.trinn 9.trinn 10.trinn
Antall elever 81 161 111
Antall paralleller 3 6 4
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Skolens vurdering av areal og kapasitet
  Beskrivelse  Skolens kommentar 
Antall klasser   13 + Læringsverkstedet  

Antall tilgjengelig klasserom   15 
Læringsverkstedet i egne rom. 
 

Håndvask i 3 rom.
2 rom mindre enn 60m2
Ingen rom har solavskjerming. 
6 klasserom og læringsverkstedet har 
behov for solavskjerming.

Ant rom som eventuelt ved ekstra 
behov kan brukes/gjøres om til 
klasserom 

1 tegnesal Har to andre rom til kunst og 
håndverk. Rommet har håndvask.

Ant klasserom lokalisert i 
midlertidig modulbygg ol. 

0  0

Antall grupperom  8 3 grupperom tilknyttet musikk som 
øvingsrom. Variabel størrelse, ok antall

Spesialrom  12 2 musikk, 2 mat og helse, 
2 naturfag, sløyd, keramikkrom, tegnesal 
og Musikkcontainer.
Kantine, Bibliotek, Musikk har ett rom 
med klasseromstørrelse og Black Box 
teaterscene. Kun trapp til biblioteket

Areal til elever med store behov for 
tilrettelegging 

Ja 2 rom til Læringsverkstedet. Kan også 
bruke grupperom i samme gang.

Kroppsøvingslokaler  Flerbrukshall  Noen timer med to klasser. Har mulighet 
til å dele hallen i to. Gode utearealer 
med mulighet for variert aktivitet. 

Toaletter til elever  17 toaletter med til sammen 32 
doer. Ett av disse er HC-toalett

Noen doer er små

Arbeidsplass til helsesykepleier  Ja Har nok areal. Bruker grupperom til 
gruppesamtaler. Mangler solskjerming

Arbeidsplass til 
andre samarbeidspartnere 

Nei  Har ikke eget kontor.

Areal til arbeidsrom for pedagoger  Har tilstrekkelig areal. Bygd nytt 
arbeidsrom 2019 for 10 ansatte

 Mangler solskjerming

Areal til møter med foresatte og 
samarbeidspartnere 

Har ett møterom på skolen med 
plass til inntil 15 personer.
Bruker kantina til foreldremøter for 
trinn o.a. større møter. 

Låner kontor til avdelingsledere, rektor, 
rådgiver eller grupperom.  Kantine og 
flerbrukshall brukes til større møter.
Pauserom brukes til personalmøter og 
FAU-møter. Mangler solskjerming

Personalavdeling   Har eget:  
spiserom/pauserom 
garderobe 
toalett for ansatte 

 

Er skolen tilrettelagt for barn, 
foresatte og ansatte med nedsatt 
funksjonsevne? 

Ja - Underetasje (spesialrom) og 1. 
etasje (klasserom og spesialrom). 
Nei – 2. etasje med administrasjon 
og arbeidsrom ansatte
 

Både underetasje og 1. etasje har 
direkte utgang til bakkenivå og heis 
mellom etasjene. HC-toalett i 1. etg.
Kun trapper opp til 2. etasje og 
biblioteket.

Har skolen velkomstklasser?  Nei
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  Beskrivelse  Skolens kommentar 
Har skolen kommunal base for elever 
med særskilte behov for tilrettelegging? 

Nei 

Ledelse og administrasjon  Alle i ledelsen har eget kontor. 
Skolesekretærene har tilfredsstillende 
arbeidsforhold
Sosialrådgivere har egne kontorer 

Mangler solskjerming
Ny resepsjon i underetasjen (hovedinngang) 
nettopp klargjort til å tas i bruk.

 

Framskrivinger
Prognosen viser fremtidig elevtallsutvikling kun basert på elever fra Skoger og Fjell skole. 

Framskriving som tar hensyn til lokalt boligbyggeprogram:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

8.trinn 104 109 115 103 103 103 103 96 96 97 97 91 89

9.trinn 105 105 110 115 103 102 102 102 96 97 97 97 92

10.trinn 127 108 107 111 116 103 103 103 103 98 98 98 98

Elevtall 336 322 332 329 322 308 308 301 295 291 291 286 280

Framskriving som tar hensyn til trendflytting: 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

8.trinn 104 109 116 104 106 108 110 103 105 108 108 103 102

9.trinn 105 105 110 116 105 107 109 111 105 107 109 109 105

10.trinn 127 107 107 112 118 107 109 110 112 107 108 110 111

Elevtall 336 321 333 333 329 321 327 324 322 321 326 323 318

Vurdering av kapasitet.
Galterud har kapasitet til fem paralleller på hvert trinn. I tillegg har de arealer til Læringsverkstedet. 

• Fem paralleller tilsvarer et elevtall på 150 elever pr. trinn. 
Skolen vil ha mye ledig kapasitet i hele framskrivingsperioden, da elevtallet tilsier at skolen ikke vil overskride fire paralleller. 
(120 elever)

Utfordringer knyttet til kapasitet 

• Ingen spesielle utfordringer
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Skoger barneskole

Informasjon om skolen er fylt ut av: Pål Baklid/virksomhetsleder, Evy Britt Nes/Merkantil, Gry Elisabeth Lagerqvist/
Tillitsvalgt, Kristian Oliver Hagel, Verneombud, Tonje Sundland Mogensen FAU leder.

Nøkkelinformasjon
Skoleslag:  Barneskole

Antall elever:   174

Byggeår:  Bygd i 1962 - utbygging og totalrenovering 2011

Tilstandsklasse: 0

Modulbygg/brakker 
til undervisning:

Nei 

Uteområde: Nærmiljøanlegg (Ferdigstilt 2019), Oppgradert skolegård 2011

Utlån/sambruk av 
skolens lokaler etter 
åpningstid:

Allrommet og musikkrommet leies ut via Drammen kommunes Booking system. 
Bridgeklubben har fast tid. Forskjellige andre låner lokalene i henhold til Drammen 
kommunes retningslinjer. Dette er ikke faste avtaler.

Utleie av skolens 
lokaler etter åpningstid:

Hallen leies ut. Dette koordineres av Drammen kommune. Primært er det Skoger 
idrettforening og Skoger turn som leier hallflaten. Vi har godt belegg på hallen. 

   

Forventet elevtall skoleåret 2020 – 2021 
  1.trinn  2.trinn  3.trinn  4.trinn  5.trinn  6.trinn  7.trinn 
Elever  34  34  22  26  22  24   20 
Antall paralleller   2 2  1  1  1  1  1 
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Skolens vurdering av areal og kapasitet
  Beskrivelse  Skolens kommentar 
Antall klasser  9   1. og 2. trinn har 2 paralleller

Antall tilgjengelig klasserom   Alternativ 1:
11 klasserom

Alternativ 2:
9 klasserom
 

Alternativ 1:
4 klasserom på under 56m2.  2 store 
klasserom er da delt av med skyvbare 
skillevegger (Lydisolerte). Disse 4 
klasserommene er da på 40m2. Alle rom 
har solavskjerming og vask.
Alternativ 2:
Alle rom over 56m2. 2 av rommene er da 
på 80 m2. Alle rom har solavskjerming og 
vask.

Ant rom som eventuelt ved ekstra 
behov kan brukes/gjøres om til 
klasserom 

1 rom, tekstilrom 43m2 Vi mister spesialrom til praktisk estetiske 
fag.

Ant klasserom lokalisert i 
midlertidig modulbygg ol. 

0 0

Antall grupperom  5  3 i tilknytning til klasserom.
Kapasitet
4 stykker 5 elever
1 stykk 12 elever.

Spesialrom  7   Sløyd, tekstil, bibliotek, 
skolekjøkken, AKS, musikk, 
motorikkrom

Vi har gode og fine spesialrom.

Areal til elever med store behov for 
tilrettelegging 

2 rom på hvert på 40m2 Brukes til skolens base definert 
som en alternativ læringsarena i 
Drammen kommune. Barn primært i 
autismespekteret. Et tilbud for elever i hele 
Drammensskolen.

Kroppsøvingslokaler  Flerbrukshall  

Arealer til bruk for AKS/SFO  Egne lokaler tilknyttet tidligere 
definerte rom 

Tilstrekkelige lokaler. Skolekjøkken, 
flerbrukshall, motorikkrom og klasserom 1. 
trinn.

Toaletter til elever  10 (2 av de er handicaptoaletter).  Tilstanden er bra. Alle toaletter har hele 
vegger. Egne små rom med vask til alle 
toaletter. Greie å holde rene. 

Arbeidsplass til helsesykepleier  Ja  Har eget kontor med tilknyttet venterom.

Arbeidsplass til 
andre samarbeidspartnere 

Ja  Har egen arbeidsplass tilsvarende lærere 
i åpent landskap. Mulighet for bruk av 
grupperom som lærere.

Areal til arbeidsrom for pedagoger  Har tilstrekkelig areal. Vi har noen 
arbeidsplasser ledig. 

Usikker på om det er i henhold til krav i 
forhold til m2 pr bruker. 

Areal til møter med foresatte og 
samarbeidspartnere 

4 rom.  3 møterom tilknyttet arbeidsplasser 
til lærere. 1 møterom tilknyttet 
administrasjonen.

Personalavdeling   Har:  
-spiserom/pauserom 

Garderober i kjeller.
Toaletter som er definert som ansatt- 
toaletter og som kun brukes av ansatte. 
Noe avstand fra personalavdelingen.
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  Beskrivelse  Skolens kommentar 
Er skolen tilrettelagt for barn, foresatte 
og ansatte med nedsatt funksjonsevne? 

Ja Universelt utformet etter totalrenovering 2011.

Har skolen velkomstklasser?  Nei 

Har skolen kommunal base for elever 
med særskilte behov for tilrettelegging? 

Ja 8 elever benytter seg av tilbudet. Dette er 
kapasiteten vi har i forhold til lokaler. 

Ledelse og administrasjon  Alle i ledelsen har egne kontorplasser 
i åpent landskap. Skolesekretæren har 
eget forkontor med god arbeidsplass. 
Ikke mulighet for skjerming

Ved behov for skjerming ved oppgaveløsning 
bruker sekretær lokaler til ledelsen eller har 
hjemmekontor.
 

 

Framskrivinger 

Framskriving som tar hensyn til lokalt boligbyggeprogram: 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1.trinn 25 22 28 21 20 20 22 22 22 21 21 21 22

2.trinn 29 24 22 27 21 20 20 21 21 21 21 21 21

3.trinn 22 28 24 21 26 21 20 20 21 21 21 21 21

4.trinn 20 21 27 23 21 25 20 19 19 20 20 20 20

5.trinn 22 20 21 26 22 20 24 20 19 19 20 20 20

6.trinn 24 21 20 21 25 22 20 23 19 19 19 20 20

7.trinn 18 23 21 20 20 24 21 20 23 19 18 19 19

Elevtall 160 159 163 159 155 152 147 145 144 140 140 142 143
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Framskriving som tar hensyn til trendflytting: 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1.trinn 25 22 29 22 21 22 24 24 24 24 24 24 24

2.trinn 30 24 22 28 22 21 22 23 23 23 24 24 24

3.trinn 22 28 24 22 27 22 21 22 23 23 23 23 23

4.trinn 20 22 27 23 22 27 21 21 21 23 23 23 23

5.trinn 22 20 21 26 23 21 26 21 20 21 22 22 22

6.trinn 24 21 20 21 25 22 21 25 21 20 21 22 22

7.trinn 18 23 21 20 21 25 22 21 24 21 20 21 22

Elevtall 161 160 164 162 161 160 157 157 156 155 157 159 160

Vurdering av kapasitet
Skoger skole har kapasitet til to paralleller på to trinn og 1 parallell på 5 trinn. 

• En parallelle tilsvarer et elevtall på 28 pr.trinn

• To paralleller tilsvarer et elevtall på 56 pr. trinn. 

Skolen har mulighet til 1 klasserom ekstra dersom elevtallet ikke overskrider 18 elever. 

Skoger skole har kapasitet til å møte elevtallet som ligger i framskrivingen. 

Utfordringer knyttet til kapasitet:
• Garderobekapasitet kan bli en utfordring hvis alle klasser er på 28 elever. Det ligger imidlertid ikke an til dette i framskriv-

ingsperioden.,  
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Fjell barneskole

Informasjon om skolen er fylt ut av: rektor Arnstein Larsen

Nøkkelinformasjon
Skoleslag:  Barneskole 

Antall elever:   520 pr 11.03.20

Byggeår: 2020/?/?

Tilstandsklasse: 0 

Modulbygg/brakker 
til undervisning :

Nei

Uteområde:  Nærmiljøanlegg

Utlån/sambruk av 
skolens lokaler etter 
åpningstid: 

Fjellhallen brukes lokale idrettslag

Utleie av skolens 
lokaler etter åpningstid: 

Skolen er ikke ferdigstilt, ikke utleie av ytterligere arealer

   

Forventet elevtall skoleåret 2020–2021 
  1.trinn  2.trinn  3.trinn  4.trinn  5.trinn  6.trinn  7.trinn 
Elever  83 74 64 66 72 77 61

Antall paralleller  4 4  3 3 3 4 3 
 

Skolen har velkomsttilbud for nyankomne elever på 5 til 7.trinn.
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Skolens vurdering av areal og kapasitet 
  Beskrivelse  Skolens kommentar 
Antall klasser  24    

Antall tilgjengelig klasserom  30 rom 20 klasserom i ny bygning
10 klasserom i gammelt bygg¸ mangler 
solavskjerming. 

Ant rom som eventuelt ved ekstra 
behov kan brukes/gjøres om til 
klasserom 

Kunst og håndverksrom 
Avdeling tekstil -lite egnet
Naturfagrom – lite egnet

Skolen mister viktige læringsarenaer

Ant klasserom lokalisert i 
midlertidig modulbygg ol. 

 

Antall grupperom  19 Alle grupperom knyttet til klasser og trinn 

Spesialrom  Kunst og håndverk:
Tekstilavdeling
Sløydavdeling
Keramikkavdeling
Musikkrom/aktivitetsrom

Areal til elever med store behov for 
tilrettelegging 

Vi får elever i løpet av våren som 
krever store tilrettelegginger 

Kroppsøvingslokaler  Flerbrukshall  

Arealer til bruk for AKS/SFO  Sambruk med skolen.  

Toaletter til elever  36 stk enkelt toaletter,  
2 stk flertoaletter

36 toaletter av tilfredsstillende standard.
2 flertoaletter av ikke tilfredsstillende 
standard

Arbeidsplass til helsesykepleier  Ja Har eget kontor 

Arbeidsplass til 
andre samarbeidspartnere 

Nei  Bruke møterom/kontorer 

Areal til arbeidsrom for pedagoger  Har tilstrekkelig areal

Areal til møter med foresatte og 
samarbeidspartnere 

2 møterom

Personalavdeling   Har:
-spiserom/pauserom 
-garderobe 
-toalett for ansatte 

Er skolen tilrettelagt for barn, 
foresatte og ansatte med nedsatt 
funksjonsevne? 

Ja/nei Nye lokaler: ja, gamle lokaler: nei 

Har skolen velkomstklasser?  Ja
 

5. til 7.trinn – 
svært varierende 12 til 40 elever

Har skolen kommunal base for 
elever med særskilte behov for 
tilrettelegging? 

Nei 

Ledelse og administrasjon  Alle i ledelsen har egne kontorer
Skolesekretærene har tilfredsstillende 
arbeidsforhold 
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Framskrivinger 

Framskriving som tar hensyn til lokalt boligbyggeprogram:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1.trinn 70 82 81 85 75 71 75 75 74 74 74 75 75

2.trinn 84 70 78 77 81 71 68 71 71 71 71 71 72

3.trinn 81 82 69 76 75 78 69 66 69 70 70 70 70

4.trinn 78 80 80 69 75 73 75 68 65 69 69 69 69

5.trinn 76 79 80 79 70 74 72 74 68 66 68 69 69

6.trinn 83 78 79 79 78 70 73 72 74 68 66 69 69

7.trinn 86 84 78 80 79 77 71 73 72 74 69 67 70

Elevtall 558 555 546 545 534 514 503 499 493 492 487 490 494

Framskriving som tar hensyn til trendflytting: 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1.trinn 71 83 83 88 78 75 81 81 82 82 83 83 84

2.trinn 85 70 80 80 84 76 73 78 78 79 79 80 80

3.trinn 82 83 70 78 78 82 75 73 77 77 78 78 79

4.trinn 79 81 81 71 78 78 81 75 73 77 77 78 78

5.trinn 77 80 81 81 72 78 78 81 75 74 77 78 78

6.trinn 84 78 80 81 81 74 79 78 82 76 75 78 79

7.trinn 87 85 79 81 82 81 75 79 79 82 77 76 79

Elevtall 565 560 554 560 553 544 542 545 546 547 546 551 557
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Vurdering av kapasitet
Fjell skole har kapasitet til fem paralleller på to trinn og fire paralleller på fem trinn. 

• Fire paralleller tilsvarer et elevtall på 112 elever pr. trinn

• Fem paralleller tilsvarer et elevtall på 140 elever pr. trinn

Skolen har god kapasitet til å møte elevtallsutviklingen i framskrivingsperioden. Elevtallsframskrivingen viser at elevtallet i 
området synker.

Utfordringer knyttet til kapasitet 
• Ingen spesielle utfordringer. 
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Svensedammen ungdomsskolekrets 
Svensedammen ungdomsskole
Konnerud Barneskole
Hallermoen barneskole
Vestbygda barneskole

Handlingsalternativer:
 
• En mulig løsning for å bedre kapasiteten for Konnerud barneskole, dersom framskrivninger for boligbygging realiseres, kan 

være en justering av skolekretsgrenser mellom barneskolene i denne skolekretsen. Dette vil medføre en vurdering av trygg 
skolevei for elevene, og eventuelt økte skoleskyssutgifter for kommunen.

• Et nytt midlertidig modulbygg eller en utvidelse av skolen kan tilføre ny kapasitet på Konnerud barneskole dersom fram-
skrivninger for boligbygging realiseres.
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Svensedammen ungdomsskole

Informasjon om skolen er fylt ut av: Audun Martinsen, rektor, Geir Egil Norbom, Avd. leder.

Nøkkelinformasjon 
Skoleslag:  Ungdomsskole

Antall elever:   495

Byggeår:  1983. Påbygd to ganger etter dette (1997 og 2012)

Tilstandsklasse:  1

Modulbygg/brakker 
til undervisning:

Nei

Uteområde: Oppgradert skolegård 

Utlån/sambruk av 
skolens lokaler etter 
åpningstid:

Korps, sjakk, ungdomsklubb, barneteater, Ungdomsrevyen, samt diverse 
idrettsarrangementer 

Utleie av skolens 
lokaler etter åpningstid:  Nei 

Forventet elevtall skoleåret 2020–2021 
  8.trinn 9.trinn 10.trinn

Elever  161 185 152

Antall paralleller  6 7 6
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Skolens vurdering av areal og kapasitet 
  Beskrivelse  Skolens kommentar 
Antall klasser  19 (+1)  I tillegg har vi 1 gruppe på vår 

læringsarena for elever med store 
tilpasningsbehov.

Antall tilgjengelig klasserom   22 4 rom mindre enn 60 kvadrat. 
4 klasserom uten håndvask.
Solavskjerming ok.

Ant rom som eventuelt ved ekstra 
behov kan brukes/gjøres om til 
klasserom 

Naturfagssal (ett rom) og to Kunst 
og håndverksrom som kan benyttes 
noen timer i uka 

Bortfall av spesialrom naturfag gir mindre 
muligheter til å gjøre naturfaglige forsøk. 
Ingen konsekvenser for gjennomføring av 
kunst og håndverk.  

Ant klasserom lokalisert i 
midlertidig modulbygg ol. 

0

Antall grupperom  11  Alle rom er tilknyttet klasser, størrelsen er 
ca 15 kvadratmeter.  

Spesialrom  Mat og helse, Kunst og håndverk, 
Naturfagsaler, musikkrom 

Areal til elever med store behov for 
tilrettelegging 

Må løses innenfor rammen av et 
klasserom 

Kroppsøvingslokaler  Ingen egen gymsal, bruker 
Konnerudhallen 

Ingen mulighet for annet enn kroppsøving 
ute.

Toaletter til elever  25 elevtoaletter  God tilstand 

Arbeidsplass til helsesykepleier  Ja  Eget kontor 

Arbeidsplass til 
andre samarbeidspartnere 

Nei  Bruker vårt konferanserom, eller låner 
kontor av avdelingsleder/rektor
 

Areal til arbeidsrom for pedagoger  Lærere sitter teamvis fordelt på 4 
arbeidsrom. To av disse er innenfor 
standarden. 

Vi har ingen andre rom. 

Areal til møter med foresatte og 
samarbeidspartnere 

Klasserom, konferanserom og 
grupperom blir brukt. Større 
forsamlinger; storstua eller kantina. 

Dette er tilstrekkelig
 

Personalavdeling   Har eget:  
-spiserom/pauserom 
-garderobe 
-toalett for ansatte 

 

Er skolen tilrettelagt for barn, 
foresatte og ansatte med nedsatt 
funksjonsevne? 

Ja  Heis, automatisk døråpner og 
blindestreker i gulv (Nybygg). Handicap-
toalett.

Har skolen velkomstklasser?  Nei 
 

Har skolen kommunal base for 
elever med særskilte behov for 
tilrettelegging? 

Nei

Ledelse og administrasjon  Alle i ledelsen har egne kontor. 
Skolesekretærene har 
tilfredsstillende arbeidsforhold 
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Framskrivinger 

Framskriving som tar hensyn til lokalt boligbyggeprogram:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

8.trinn 138 168 160 132 157 155 160 157 159 159 164 152 155

9.trinn 157 138 166 163 137 161 159 164 161 159 158 164 153

10.trinn 166 156 138 169 166 142 164 163 167 161 159 158 164

Elevtall 460 461 464 464 461 458 484 484 488 479 481 475 471

Framskriving som tar hensyn til trendflytting: 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

8.trinn 139 169 162 131 153 146 149 140 138 138 144 131 133

9.trinn 158 139 168 161 132 153 147 149 141 139 139 145 132

10.trinn 167 158 140 168 161 133 153 147 149 142 140 140 145

Elevtall 463 466 470 460 446 433 448 436 428 419 423 415 410

Vurdering av kapasitet
Svensedammen skole har kapasitet til 7 paralleller på 3 trinn. I tillegg vil de fremdeles ha kapasitet til å benytte ett klasserom 
som arena for elever med behov for ekstra tilpasning. 

7 paralleller tilsvarer et elevtall på 210 pr. trinn. 

Svensedammen skole har kapasitet til å møte elevtallsutviklingen i henhold til framskrivinger. De vil også ha ledig kapasitet 
i hele perioden. Det vil være en utfordring hvis skolen skulle nærme seg kapasitetsgrensen på 210 elever. Det ville utfordre 
tilgang på garderober, spesialrom og arbeidsplasser for lærerne. 

Utfordringer knyttet til kapasitet.
• Arbeidsrom til pedagoger er ikke innenfor anbefalt arealnorm. 

• Har ikke egen gymsal – bruker Konnerudhallen. 

Skolebehov i Drammen kommune| 87



Konnerud barneskole

Nøkkelinformasjon 
Skoleslag: Barneskole

Antall elever:   455

Byggeår:  1934, 1954, 1964, 1997, 2010, rehabilitert ferdig i 2018.

Tilstandsklasse: 0

Modulbygg/brakker 
til undervisning 

Ja  

Uteområde  Nærmiljøanlegg 

Utlån/sambruk av 
skolens lokaler etter 
åpningstid 

Korps 
+ utleie drevet av Drammen kommune
 annet 

Utleie av skolens 
lokaler etter åpningstid 

Utleie av gymsal
bygg B 

   

Forventet elevtall skoleåret 2020–2021 
  1.trinn  2.trinn  3.trinn  4.trinn  5.trinn  6.trinn  7.trinn 
Elever  53  65 77  74 54  54 76

Antall paralleller  3 3 4 3 3 3   3 
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Skolens vurdering av areal og kapasitet
  Beskrivelse  Skolens kommentar 
Antall klasser  22  

Antall tilgjengelig klasserom  22 Ingen er mindre enn cirka 56 m2 
4 av klasserommene mangler håndvask 
Ett av klasserommene har behov for 
solavskjerming. 

Ant rom som eventuelt ved ekstra 
behov kan brukes/gjøres om til 
klasserom 

2 Da mister skolen formingsrom og musikkrom. 
Musikkrommet brukes også av Kultursskolen 
og korpset på ettermiddag.  

Ant klasserom lokalisert i 
midlertidig modulbygg ol. 

4
Dette er bygg B 

AKS 
Ett trinn 

Antall grupperom  20 15 er tilknyttet klasserom
5 brukes til grupper med spesialundervisning 

Spesialrom  Musikkrom, K&H, mat og helse Vi har de rommene vi har behov for 

Areal til elever med store behov for 
tilrettelegging 

Ett grupperom med spesiell 
tilrettelegging  

Vi bør være rustet for å ta imot elever med 
spesielle behov. 

Kroppsøvingslokaler  Egen gymsal  Klassene får de fleste gymtimene i gymsalen, 
men ikke alle. 

Arealer til bruk for AKS/SFO  Kombinasjon av egne arealer og 
sambruk

Tilstrekkelig arealer. Et rom med kjøkken som 
brukes mest av AKS. 
Egen garderobeplass til de som ikke til 
daglig er i bygg B. Sambruk i bygg B

Toaletter til elever  36  Renovert og hele vegger 

Arbeidsplass til helsesykepleier  Ja Har kontor. Godkjent størrelse 

Arbeidsplass til 
andre samarbeidspartnere 

Nei  De bruker personalrommet og møterom
 

Areal til arbeidsrom for pedagoger  Tilstrekkelig areal Har tilstrekkelig areal 
Slik det er nå har vi akkurat plass.  

Areal til møter med foresatte og 
samarbeidspartnere 

To møterom
Et i u.et i Bygg A
Et i 1. et i Bygg A 

Om for lite areal bruker vi klasserom eller 
grupperom
 

Personalavdeling   Har eget:  
-spiserom
-garderobe 
-toalett for ansatte 

 

Er skolen tilrettelagt for barn, 
foresatte og ansatte med nedsatt 
funksjonsevne? 

Ja Universelt utformet og HWC til ansatte/
foresatte. Bygg C har HWC toalett og gode 
klasserom.
Bygg A har to HWC 

Har skolen velkomstklasser?  Nei 
 

Har skolen kommunal base for 
elever med særskilte behov for 
tilrettelegging? 

Nei 

Ledelse og administrasjon  Alle i ledelsen har egne kontor. 
Skolesekretærene har tilfredsstillende 
arbeidsforhold 
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Framskrivinger 

Framskriving som tar hensyn til lokalt boligbyggeprogram:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1.trinn 42 54 52 65 57 63 75 82 88 88 89 89 88

2.trinn 58 43 55 57 69 62 68 79 86 87 87 88 88

3.trinn 61 58 44 59 61 73 66 72 83 85 86 86 87

4.trinn 65 60 57 49 63 65 76 70 76 82 83 85 85

5.trinn 43 64 59 60 54 66 69 79 74 75 80 82 83

6.trinn 53 44 63 62 64 58 70 72 82 73 74 79 81

7.trinn 58 54 45 67 66 68 63 74 77 81 73 74 79

Elevtall 380 377 375 419 434 455 487 528 566 571 572 583 591

Framskriving som tar hensyn til trendflytting:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1.trinn 42 55 52 60 45 45 50 51 52 52 53 53 54

2.trinn 59 44 55 52 59 46 45 51 52 52 53 53 54

3.trinn 61 58 44 55 52 59 46 46 51 52 52 53 54

4.trinn 66 61 58 45 55 52 59 47 46 51 52 53 53

5.trinn 44 64 60 57 45 54 52 58 47 47 51 52 52

6.trinn 54 44 63 59 56 46 54 52 57 47 47 51 52

7.trinn 59 54 45 63 58 56 46 54 52 57 47 47 51

Elevtall 385 380 377 391 370 358 352 359 357 358 355 362 370
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Vurdering av kapasitet 
Konnerud skole har kapasitet til tre paralleller på seks trinn og fire paralleller på ett trinn. Skolen har modulbygg med fire 
klasserom. Dette brukes til en klasse og er base for AKS. 

• Tre paralleller tilsvarer et elevtall på 84 elever pr.trinn, 

• Fire paralleller tilsvarer 112 elever pr. trinn.  

Konnerud skole vil ha kapasitet til forventet elevtallsvekst fram til ca. 2027. Dersom planlagt boligbygging realiseres vil skolen 
få kapasitetsutfordringer da flere trinn enn det skolen har kapasitet til vil være på fire paralleller. 

 
Utfordringer knyttet til kapasitet  

• Gymsal har for liten kapasitet i forhold til elevtall og timer i faget. 
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Hallermoen barneskole

Informasjon om skolen er fylt ut av:

Ingvild Waage, rektor, Kitty Dyrhovd Leirvik, merkantil. Notatet er drøftet i medbestemmelse, FAU og med elevråd.

Nøkkelinformasjon 
Skoleslag:  Barneskole

Antall elever:   440

Byggeår: Skolen ble bygget i 1974 

Tilstandsklasse:  1 

Modulbygg/brakker 
til undervisning:

Nei

Uteområde: Lekeskog/nær friareal/nærmiljøanlegg (oppgradert skolegård)

Utlån/sambruk av 
skolens lokaler etter 
åpningstid:

Konnerud sjakklubb 
Skolens gymsal leies og lånes ut til eksterne.
Ukedager og helger. 

Utleie av skolens 
lokaler etter åpningstid:

Skolens gymsal. Skolens klasserom.
Base 1, AKS.
Dette er svært utfordrende da de er mange dører og lik nøkkel til de aller fleste. Så 
leier man og får låne nøkkel har man fort tilgang til det meste.

  
Forventet elevtall skoleåret 2020–2021 

  1.trinn  2.trinn  3.trinn  4.trinn  5.trinn  6.trinn  7.trinn 
Elever  69 59 56 58 64 76  58 

Antall paralleller  3 3 3 3 3 3 3
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Skolens vurdering av areal og kapasitet
  Beskrivelse  Skolens kommentar 
Antall klasser  21  

Antall tilgjengelig klasserom  21 19 klasserom er godkjent størrelse.
3 klasserom som brukes til 1.trinn er for 
små. 
3 klasserom er store nok, men svært lite 
hensiktsmessig med mange hjørner og 
kriker og kroker.  

Ant rom som eventuelt ved ekstra 
behov kan brukes/gjøres om til 
klasserom 

0 

Ant klasserom lokalisert i 
midlertidig modulbygg ol. 

0  Tror kanskje at de 3 klasserommene som 
jeg over her beskriver som svært lite 
hensiktsmessig er et modulbygg. Men er 
usikker. 

Antall grupperom  10 + 2 2 grupperom brukes av elever med 
spesiell behov for tilrettelegging. 

Spesialrom  Mat og helse-rom 
Kunst og håndverk
Sløyd
Bibliotek

God størrelse på mat&helse, Sløyd sal 
mangler ventilasjon. 

Areal til elever med store behov for 
tilrettelegging 

Ja 2 omgjorte grupperom. Der er det en 
sofa til å hvile i, det er kjøleskap og gode 
arbeidsmuligheter.  

Kroppsøvingslokaler  Egen gymsal med liten scene. Vi har en gymsal av den gamle varianten.
 

Arealer til bruk for AKS/SFO  Ikke egne lokaler. 
Sambruk med 1. og 2. trinn

Det betyr at det inni klasserom står 
oppvaskmaskiner og diverse.

Toaletter til elever  26 tilknyttet klasserom/spesialrom

Arbeidsplass til helsesykepleier   Ja Ett kontor- uhensiktsmessig plassering.
Skal ha 1,6 stilling etter normen, mangler 
da kontor.

Arbeidsplass til 
andre samarbeidspartnere

Nei  Det er ikke areal til dette.
 

Areal til arbeidsrom for pedagoger  Har ikke tilstrekkelig areal  Per nå har 4 trinn gode arbeidsrom/
plasser og resten bor på det vi kaller 
«loftet». 
Her er det trangt og mange oppå 
hverandre. 

Areal til møter med foresatte og 
samarbeidspartnere 

Vi bruker personalrom og 
klasserom til slikt. 

Blir vi mange må vi bruke gymsalen. 

Personalavdeling   Har eget:  
-spiserom
-garderobe 
-toalett for ansatte 

 Nyoppusset og fint!

Er skolen tilrettelagt for barn, 
foresatte og ansatte med nedsatt 
funksjonsevne? 

Ja Det er ramper for å komme frem med 
rullestol. Og det er montert åpner på 
døren til det bygget som eleven går.
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  Beskrivelse  Skolens kommentar 
Har skolen velkomstklasser?  Nei 

 

Har skolen kommunal base for 
elever med særskilte behov for 
tilrettelegging? 

Nei 

Ledelse og administrasjon  Alle i ledelsen har egne kontor.
Skolesekretærene har 
tilfredsstillende arbeidsforhold, et 
stort kontor med plass til to.

 

 

Framskrivinger:

Framskriving som tar hensyn til lokalt boligbyggeprogram 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1.trinn 70 65 59 64 58 58 55 55 55 55 55 55 55

2.trinn 77 69 65 60 64 58 58 56 56 55 55 55 56

3.trinn 74 76 69 65 60 64 58 58 56 56 56 56 56

4.trinn 68 73 75 69 65 60 64 59 59 57 57 57 57

5.trinn 69 68 73 74 68 65 60 64 59 59 58 58 58

6.trinn 65 69 68 72 73 68 65 61 64 60 59 58 58

7.trinn 91 65 69 67 72 72 67 64 60 64 59 59 58

Elevtall 514 485 478 471 460 445 427 417 409 406 399 398 398
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Framskriving som tar hensyn til og trendflytting: 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1.trinn 70 67 62 68 63 64 62 63 63 64 65 65 66

2.trinn 77 71 68 63 69 64 65 63 64 64 65 66 66

3.trinn 74 77 71 68 64 70 65 66 64 65 65 66 67

4.trinn 68 75 77 72 69 65 70 66 67 65 66 67 67

5.trinn 70 69 75 78 72 70 66 71 67 68 66 67 68

6.trinn 65 70 70 75 78 73 71 67 72 68 68 67 68

7.trinn 91 66 70 70 75 77 73 71 68 72 68 68 68

Elevtall 515 495 493 494 490 483 472 467 465 466 463 466 470

Vurdering av kapasitet
Hallermoen barneskole har kapasitet til tre paralleller på syv trinn.

• Tre paralleller tilsvarer et elevtall på 84 pr. trinn
Hallermoen har kapasitet til forventet elevtall i framskrivingsperioden.

Flere av byggene ved skolen har klasserom som ikke har kapasitet til 28 elever. Det betyr atdisse to trinnen ikke har kapasitet 
til  84 elever pr. trinn.  Prognosen viser imidlertid at elevtallet vil ligge under 84 elever for alle trinn ved skolen.

Utfordringer knyttet til kapasitet
• Tre av klasserommene er små og brukes av 1. trinn. 

• Tre klasserom er uhensiktsmessig utformet

• Arbeidsrom til pedagoger oppfyller ikke anbefalt norm. 

• AKS er i sambruk med 1. klassearealer, gjør at klasserom har f.eks. oppvaskmaskin mv. 
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Vestbygda barneskole

Informasjon om skolen er fylt ut av: Marianne Norman-Johansen, rektor, og Tone Wetterstad, konsulent,

Nøkkelinformasjon 
Skoleslag: Barneskole 

Antall elever:  246

Byggeår: Bygget i 1935.  Påbygd i 1995. Årlig vedlikehold 

Tilstandsklasse: 1

Modulbygg/brakker 
til undervisning: 

Nei  

Uteområde: Lekeskog/nær friareal/nærmiljøanlegg (oppgradert skolegård),  

Utlån/sambruk av 
skolens lokaler etter 
åpningstid:

Konnerud IL, Skolen er tilrettelagt for utleie av skolekjøkken og gymsal (på grunn 
av skolens nøkkelsystem) 

Utleie av skolens lokaler 
etter åpningstid:

Leier ut skolens gymsal og skolekjøkken
Skolen er tilrettelagt for utleie i disse lokalene (på grunn av skolens nøkkelsystem) 

   

Forventet elevtall skoleåret 2020–2021 
  1.trinn  2.trinn  3.trinn  4.trinn  5.trinn  6.trinn  7.trinn 

Elever  40 34 26 35 25 51 36

Antall paralleller  2 2 1 2 1 2 2
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Skolens vurdering av areal og kapasitet 
  Beskrivelse  Skolens kommentar 
Antall klasser  12  klasser  

Antall tilgjengelig klasserom  14 klasserom
 

Alle klasserom har håndvask. 
6 klasserom har ikke solavskjerming som er 
tilfredsstillende

Ant rom som eventuelt ved ekstra 
behov kan brukes/gjøres om til 
klasserom 

0 

Ant klasserom lokalisert i 
midlertidig modulbygg ol. 

0 

Antall grupperom  7  Små rom med ulik størrelse 

Spesialrom  Mat og helse, kunst og håndverk, 
sløyd 

Musikkundervisning gjennomføres i 
klasserom, da eget rom mangler

Areal til elever med store behov for 
tilrettelegging 

Et rom som skal innredes/ombygges 
for seng og rullestol 

Kroppsøvingslokaler  Egen gymsal 

Arealer til bruk for AKS/SFO  AKS/SFO, sambruk med klasserom 
til 1. trinn, godt uteareal 

Sambruk med mat og helse og 1. trinn 

Toaletter til elever  16  Hele vegger, bra renhold

Arbeidsplass til helsesykepleier  Ja Har kontor- Passe areal

Arbeidsplass til 
andre samarbeidspartnere 

Nei Låner møterom når de er her.
Logoped sambruker med helsesykepleier

Areal til arbeidsrom for pedagoger  Har ikke tilstrekkelig areal Pedagogiske medarbeidere deler 
plass. Mye gjennomgang i ett av rommene

Areal til møter med foresatte og 
samarbeidspartnere 

5 rom.  Eget møterom, to grupperom 
og to rom i kontorfløyen 

 Sambruk og klasserom benyttes

Personalavdeling   Har eget:  
-arbeidsrom
-spiserom/pauserom 
-garderobe 
-toalett for ansatte 

 

Er skolen tilrettelagt for barn, 
foresatte og ansatte med nedsatt 
funksjonsevne? 

Ja og nei Det finnes heis i bygget og et klasserom har 
utstyr for hørselshemmede.
Elev med sterk nedsatt funksjonsevne starter 
til høsten og trenger eget rom 

Har skolen velkomstklasser?  Nei

Har skolen kommunal base for 
elever med særskilte behov for 
tilrettelegging? 

Nei 

Ledelse og administrasjon  Rektor har eget kontor/
avdelingslederne deler kontor. 
Skolesekretærene (konsulent) har 
tilfredsstillende arbeidsforhold 
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Framskrivinger 

Framskriving som tar hensyn til lokalt boligbyggeprogram:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1.trinn 39 30 31 30 29 32 29 30 30 30 30 31 31

2.trinn 33 38 30 31 30 29 32 29 30 30 30 30 31

3.trinn 25 32 38 30 30 30 29 31 29 30 30 30 30

4.trinn 36 26 32 37 30 30 30 29 31 29 29 30 30

5.trinn 26 35 26 31 36 29 30 29 28 30 29 29 29

6.trinn 50 26 35 26 31 35 29 29 29 28 30 29 29

7.trinn 34 48 26 34 26 30 34 29 29 29 28 29 28

Elevtall 243 235 218 219 212 215 213 206 206 206 206 208 208

Framskriving som tar hensyn til og trendflytting: 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1.trinn 39 31 32 31 30 33 31 31 31 31 31 32 32

2.trinn 33 39 31 32 31 30 33 31 31 31 31 31 32

3.trinn 25 32 38 31 31 31 30 33 30 31 31 31 31

4.trinn 37 26 32 38 31 31 31 30 32 30 31 31 31

5.trinn 26 36 26 32 37 30 31 31 30 32 30 31 31

6.trinn 50 26 35 26 31 36 30 31 30 29 31 30 30

7.trinn 34 48 26 35 26 31 35 30 30 30 29 31 30

Elevtall 244 238 220 225 217 222 221 217 214 214 214 217 217

Vurdering av kapasitet
Vestbygda skole har kapasitet til 2 paralleller på 7 trinn. To paralleller tilsvarer et elevtall på 56 pr.trinn.

Vestbygda skole har tilstrekkelig kapasitet til å møte elevtallsutviklingen i henhold til framskrivinger. De vil også ha ledig 
kapasitet på trinnene i hele perioden.

Utfordringer knyttet til kapasitet
• Mangler noen spesialrom

• Arbeidsrom til pedagoger oppfyller ikke anbefalt norm. 
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Gulskogen ungdomsskolekrets
Gulskogen skole
Rødskog skole

Handlingsalternativer:

• For Rødskog barneskolen kan det være behov for å vurdere skolens arealutnyttelse for å øke skolens kapasitet. 

• Det kan vurderes å justere skolekretsgrensene mellom Gulskogen og Danvik skole. For å bedre kapasiteten på Gulskogen. 

• Det kan vurderes å endre lokalisering av velkomstklassetilbudet fra Gulskogen skole til en annen skole med ledig kapasitet. 
Dette vil frigjøre to klasserom i modulbygg, 

• Bygge ut Gulskogen skole, og øke samlet kapasitet for 1.-10.trinn. Dette vil gjøre at nåværende modulbygg kan fjernes, 
men kommunen vil få økte investeringskostnader ved utbygging. Dette handlingsalternativet må også omfatte arbeidsplass-
er til pedagoger.

• La elevene på fra 1.-7. trinn på Gulskogen og Rødskog benytte lokalene til Gulskogen skole, og la elevene på 8.-10.trinn 
fra Gulskogen skole benytte lokalene til Rødskog barneskole. Dette vil gi god kapasitet til elevene på barnetrinnet, og det 
kan bli mulig å fjerne modulbyggene på Gulskogen skole. Bygget til Rødskog skole vil ha for liten kapasitet til 8.-10.trinn, 
men dette kan løses ved å sette opp flere midlertidig modulbygg eller foreta en utvidelse av Rødskog skole. Dette han-
dlingsalternativet må også omfatte arbeidsplasser til pedagoger.

• Det kan bygges ny ungdomsskole i området, og la nåværende Gulskogen skole være ren barneskole for elevene fra 
Gulskogen og Rødskog. Da vil Gulskogen barneskole få tilstrekkelig med kapasitet til å møte folketallsutviklingen for barn 
i alderen 6-12 år. Da kan modulbyggene på både Rødskog og Gulskogen fjernes, og det vil gi redusert leiekostnader for 
kommunen. Kommunen kan også vurdere å omgjøre skolebyggene til Rødskog til andre bruksområder, eller selge og få 
inntekter for denne eiendommen. Ny ungdomsskole vil gi økte investeringskostnader for kommunen.

• Dersom Åskollen ungdomsskole realiseres, får Marienlyst ledig kapasitet. Et handlingsalternativ kan være at noen elever 
fra Gulskogen barneskole begynner på Marienlyst ungdomsskole. Dette handlingsalternativet medfører at elever fra 
samme barneskole begynner på to ulike ungdomsskoler. Dette vil medføre en vurdering av trygg skolevei for elevene, og 
eventuelt økte skoleskyssutgifter for kommunen.
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Gulskogen skole

Informasjon om skolen er fylt ut av: Randi Nysæther, Virksomhetsleder

Informasjon om skolen er delt til FAU v Jeanette Stenmark, SU og elevrådene.

Nøkkelinformasjon
Skoleslag:  1 -10 skole 

Antall elever :  622

Byggeår:  2001, paviljong i 2016 med tillegg 2. etasje i 2019. 

Tilstandsklasse: 1

Modulbygg/brakker 
til undervisning:

Ja 

Uteområde: Nærmiljøanlegg 

Utlån/sambruk av 
skolens lokaler etter 
åpningstid: Deler av skolen er tilgjengelig via kommunens bookingsystem.  

Utleie av skolens 
lokaler etter åpningstid: Hallen leies ut ved Arena Kultur, Idrett og Friluftsliv etter kl. 16.30 hverdager og i 

helger. Stengt i skolens ferier. 

   
Forventet elevtall skoleåret 2020–2021 

  1.trinn  2.trinn  3.trinn  4.trinn  5.trinn  6.trinn  7.trinn 
Elever  50 51 43   42  52   57   54 

Antall paralleller  3  3 2 2 3  3 3
 

  8.trinn  9.trinn  10.trinn   VK 1.-2.tr.  VK 3.- 4.tr.
 Elever  81 81 86  Elever  12 13 

Antall paralleller  3 3 3  Antall paralleller  1  1 
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Skolens vurdering av areal og kapasitet 
  Beskrivelse  Skolens kommentar 
Antall klasser  31  

Antall tilgjengelig klasserom  32
 

Alle rom >60m2

Ant rom som eventuelt ved ekstra 
behov kan brukes/gjøres om til 
klasserom 

1 rom kan ominnredes, er i dag 
Auditorium og benyttes til samling 
av trinn. 

Har da ikke rom til samling av 
trinn. Rommet ligger ikke i tilknytning til 
klasserom. 

Ant klasserom lokalisert i 
midlertidig modulbygg ol. 

4  4 klasser
Modulbygg ble oppført i 2016, påbygd 
med 2.etasje i 2019. 

Antall grupperom  31 28 grupperom er tilknyttet klasserom med 
akseptabel størrelse. 3 grupperom er 
omdisponerte «lager». 

Spesialrom  1 Naturfagrom, 1 Bibliotek, 1 
Mat- og Helserom, 1 Musikkrom, 
3 Kunst og Håndverksrom = 7 
spesialrom

Noen trinn/grupper må ha Kunst og 
Håndverk i klasserom. Naturfagrom 
og Musikkrom blir mest benyttet av 
ungdomstrinnet. 

Areal til elever med store behov for 
tilrettelegging 

1 klasserom og 1 grupperom må 
tilpasses barn med spesielle behov 
(ca. 10 elever)

Mindre grupperom tas i bruk til elever 
med spesielle behov.

Kroppsøvingslokaler  Flerbrukshall som kan deles i 2.  Tilstrekkelig kapasitet til dagens behov. 

Arealer til bruk for AKS/SFO  AKS har sambruk med 1.-4.trinn og 
bruker fellesareal, garderober og 
klasserom.  Kjøkken i hver etasje i 
området som benyttes i AKS-tid.

Sambruk fungerer. 
Ansatte på AKS har lang vei til 
personalrom/toaletter. Vi har låst av ett 
toalett i hver etasje i bygg 4 (AKS og 
småskole) til «voksenbruk».

Toaletter til elever  26 + toaletter i garderobe til 
hallen 

Hele vegger, god tilstand. 

Arbeidsplass til helsesykepleier  Har god kontorplass til en, 
ominnredet lagerrom til nr. 2. 

Kontorene ligger langt fra hverandre og 
utfordrer samarbeidet mellom de to. 

Arbeidsplass til 
andre samarbeidspartnere 

Ikke egne kontorer til 
samarbeidspartnere. 

Møterom til testing etc. er en utfordring. 
 

Areal til arbeidsrom for pedagoger  Tilstrekkelig med kontorer i dag.   Har omdisponert to grupperom til 
arbeidsrom. Ikke flere muligheter. 
De to rommene har ikke luftemulighet og 
bare lite vindu. 

Areal til møter med foresatte og 
samarbeidspartnere 

1 rom i tilknytning til adm.avd, 
2 rom ved pedagogkontorene.

Omorganiserer tilgjengelige rom. 

Personalavdeling   Har eget:  
-spiserom/pauserom 
-garderobe 
-toalett for ansatte 

 
 

Er skolen tilrettelagt for barn, 
foresatte og ansatte med nedsatt 
funksjonsevne? 

Ja, noen utfordringer med dører. Heis midt i bygningsmassen, tunge dører 
utfordrer. 

Har skolen velkomstklasser?  Ja
 

1.-4. trinn, antall varierer fra 20-30 elever. 
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  Beskrivelse  Skolens kommentar 
Har skolen kommunal base for 
elever med særskilte behov for 
tilrettelegging? 

Nei 

Ledelse og administrasjon  Alle i administrasjon har egne 
kontorer. Skolesekretær har 
kontor/mottagelse. 

 

 

Framskrivinger:
Barnetrinnet:

Framskriving som tar hensyn lokalt boligbyggeprogram:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1.trinn 51 47 52 53 48 50 52 54 56 57 59 60 61

2.trinn 59 54 49 52 54 50 53 55 56 58 59 61 62

3.trinn 51 60 55 50 53 56 53 55 57 59 61 62 63

4.trinn 53 54 61 56 52 55 58 55 57 60 61 63 64

5.trinn 59 55 55 60 56 54 57 60 57 59 61 63 64

6.trinn 59 60 56 56 60 58 56 59 61 59 61 63 65

7.trinn 63 61 60 57 56 61 59 58 60 63 61 63 65

Elevtall 395 391 388 384 379 384 388 396 404 415 423 435 444

Framskriving som tar hensyn til trendflytting: 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1.trinn 50 43 49 51 46 48 49 49 49 50 50 50 51

2.trinn 58 51 45 49 52 47 49 50 50 50 51 51 51

3.trinn 50 58 52 47 51 53 49 50 51 51 52 52 53

4.trinn 52 52 59 53 49 52 54 51 52 53 53 53 54

5.trinn 58 53 53 59 54 51 53 55 52 53 54 54 55

6.trinn 59 59 55 54 59 56 52 55 57 53 54 55 56

7.trinn 63 60 60 56 56 60 57 54 56 58 55 55 56

Elevtall 390 376 373 369 367 367 363 364 367 368 369 370 376
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Ungdomstrinnet: 

 Framskriving som tar hensyn lokalt boligbyggeprogram:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

8.trinn 100 110 103 97 93 103 101 100 103 102 106 104 106

9.trinn 93 100 109 102 96 95 104 102 102 104 103 108 105

10.trinn 96 95 100 108 102 98 97 105 103 104 106 105 109

Elevtall 289 306 313 308 291 296 302 307 308 310 316 317 320

 
Framskriving som tar hensyn til trendflytting:

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

8.trinn 100 110 103 99 94 105 102 99 101 98 101 97 99

9.trinn 93 100 109 103 99 95 105 102 99 101 99 101 97

10.trinn 96 94 100 109 104 99 96 105 102 100 101 100 102

Elevtall 289 304 312 311 297 300 303 305 302 299 301 298 299

Vurdering av kapasitet
Barnetrinnet: 

• Gulskogen skole har tilstrekkelig kapasitet til elevtall i framskrivingsperioden. Dette inkluderer bruk av klasserom i modul-
bygg for fire klasser

• Skolen har to velkomstklasser 1.-4. trinn

Ungdomstrinnet: 

• Gulskogen skole har tilstrekkelig kapasitet til elevtall i dag, men vil få kapasitetsutfordringer i framskrivingsperioden. 
 
Skolen benytter i dag et spesialrom til klasserom. 

Utfordringer knyttet til kapasitet
• Arbeidsrom pedagoger oppfyller ikke anbefalt norm.

• Spesialrom på barnetrinnet

• Toaletter AKS personale
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Rødskog barneskole

Informasjon om skolen er fylt ut av: Frode Myhre Ellingsen, rektor/virksomhetsleder. Fått innspill fra ATV, 
verneombud, FAU leder og ledergruppa på Rødskog skole. Sendt til elevrådets leder og nesteleder, ikke mottatt svar.

Nøkkelinformasjon 
Skoleslag: Barneskole

Antall elever:   186

Byggeår:  Ny 1916 - utbygging 1954 - utbygging 1967 - vedlikehold 2000 tallet.

Tilstandsklasse: 1

Modulbygg/brakker 
til undervisning: 

Ja, to trinn har dette  

Uteområde: Asfaltert indre skolegård med noen lekeapparater. En liten kunstgressbane 
i skolegården. Tilgang på stor kunstgressbane utenfor skolen.Lite amfi ved 
enden av skolebygg.Lekeområde med 1 lekeapparat bak skolen, (skyggefullt). 
Skolen hadde tidligere et regnskur, der modulbygget er. Dette ønsker foresatte 
gjenoppsatt.

Utlån/sambruk av 
skolens lokaler etter 
åpningstid:

AKS (skolefritidsordning) fra 7-8.30 og fra skoleslutt og til 17 alle ukedager, og i 
skolens ferier med unntak av fire uker i juli.

Utleie av skolens 
lokaler etter åpningstid:

Gymsalen har utlån. Mat- og helserom har utlån. Krevende opp mot utlån av 
nøkler, renhold og låsing av dører i perioder. Utlånsnøkler åpner også klasserom 
og lærernes arbeidsrom.  

   
Forventet elevtall skoleåret 2020 – 2021 

  1.trinn  2.trinn  3.trinn  4.trinn  5.trinn  6.trinn  7.trinn 
Elever  25?  21  40 19  25  29   29 

Antall paralleller  1-2  1  2  1   1-2  1-2  1-2 
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 Skolens vurdering av areal og kapasitet
  Beskrivelse  Skolens kommentar 
Antall klasser  Totalt antall klasser 7-12 Vi har et elevantall per trinn som fordeler 

seg mellom en og to grupper. Antallet 
klasser blir litt misvisende, da f. eks 6. trinn 
er 29 elever og er både en hel gruppe 
noen timer og delt i to andre timer. 
Antall klasser er her antallet klasserom 
som behøves ut fra vår vurdering av 
elevantallet.

Antall tilgjengelig klasserom  1. etg: 3 klasserom
2. etg: 1 klasserom og Oasen (2)
3. etg: 4 klasserom og stort 
grupperom 8-10 (ett klasserom 
er del av rømningsvei med 
gjennomfart) 

Ant rom som eventuelt ved ekstra 
behov kan brukes/gjøres om til 
klasserom 

1 Mat og helserom, bygges om
2 Bibliotek, bygges om
3 Oasen, endret bruk

Konsekvenser ved å ta i bruk disse 
rommene: 
1.skolen vil ikke kunne undervise praktisk i 
faget mat og helse
2.skolen har ikke tilgang på et 
skolebibliotek
3. skolen vil mangle et stort grupperom

Ant klasserom lokalisert i 
midlertidig modulbygg ol. 

4 klasserom, 4 små grupperom Benyttes av to trinn. 
1.etasje har vært her i 5 år. Vi tror 2. 
etasje har vært her i 2 år. 

Antall grupperom  11 3 stk og Oasen (stort tidligere klasserom) 
4 små i modulbygg
AKS huset: 1 nede, 2 oppe  

Spesialrom  Kunst og håndverk (sløyd,bibliotek,
gymsal, mat og helse)

Areal til elever med store behov for 
tilrettelegging 

Ikke i hovedbygget vårt Har ikke elever med dette behovet 
per i dag, men er ikke rigget for det i 
hovedbygget. 

Kroppsøvingslokaler  Egen gymsal, denne er svært slitt
.

Tilgang på stor kunstgressbane utendørs 
gjennom hele året

Arealer til bruk for AKS/SFO  Egne lokaler til AKS,  skolegård 
uterom, kunstgressbaner 

Sambruk med klasserom under spising og 
noen aktiviteter, asfaltert

Toaletter til elever  Kjeller med kjønnsdelt. 4 båser i 
hvert rom 
Toalett 1. etg 1 enkle 
1 HC toalett i rom 1.1.
Utenfor bibliotek, 2 enkle
Gymgarderobe pissoar og toalett 
gutt, jenter ett toalettrom
 Brakker: HC og vanlig i begge 
etg.
 Totalt antall 18 elever per toalett 
(Veileder 1:20 elever) 

Hele vegger til gulv

Arbeidsplass til helsesykepleier  Ja  Har kontor

Arbeidsplass til 
andre samarbeidspartnere 

Nei  Har ikke eget kontor, men tilgang på å 
låne kontor 
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  Beskrivelse  Skolens kommentar 
Areal til arbeidsrom for pedagoger  Har tilstrekkelig areal 

Areal til møter med foresatte og 
samarbeidspartnere 

2- (3) møterom Personalrom, Oasen
Møterom i administrasjon
Gymsal
I tillegg klasserom

Personalavdeling   Har eget:  
- spiserom/pauserom 
- egne skap til ansatte 
- mangler personal garderobe
- toalett for ansatte 

 

Er skolen tilrettelagt for barn, 
foresatte og ansatte med nedsatt 
funksjonsevne? 

Trappeheis  Må sjekkes

Har skolen velkomstklasser?  Nei
 

Har skolen kommunal base for 
elever med særskilte behov for 
tilrettelegging? 

Nei 

Ledelse og administrasjon  Alle i ledelsen har egne kontor.
Skolesekretæren har 
tilfredsstillende arbeidsforhold 

 

 

Framskrivinger
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Framskriving som tar hensyn til  lokalt boligbyggeprogram:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1.trinn 24 32 27 24 22 26 28 29 30 31 32 33 34

2.trinn 24 24 31 26 24 24 27 28 29 30 31 32 33

3.trinn 39 24 24 29 25 25 24 27 29 30 31 31 32

4.trinn 18 37 24 24 28 26 26 25 27 29 30 31 32

5.trinn 26 19 36 24 24 29 27 27 26 28 30 31 32

6.trinn 36 26 20 36 25 26 30 28 29 28 30 31 32

7.trinn 34 35 27 22 35 26 27 31 29 30 29 31 33

Elevtall 201 197 189 185 183 182 189 195 199 206 213 220 228

Framskriving som tar hensyn til trendflytting: 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1.trinn 25 33 29 27 26 29 30 30 30 31 31 32 32

2.trinn 25 26 33 29 28 26 29 30 30 30 31 31 31

3.trinn 40 25 26 32 29 28 26 28 29 30 30 30 31

4.trinn 18 39 25 26 31 29 28 26 28 29 30 30 30

5.trinn 27 20 38 26 27 31 29 28 27 29 30 30 30

6.trinn 36 27 22 38 27 28 32 30 29 28 30 30 31

7.trinn 34 36 28 23 38 28 29 32 30 30 29 30 31

Elevtall 205 206 201 201 206 199 203 204 203 207 211 213 216

Vurdering av kapasitet.
Rødskog skole har kapasitet til en parallell på to trinn og to paralleller på fem trinn

• En parallell tilsvarer et elevtall på 28 pr. trinn.

• To paralleller tilsvarer et elevtall på 56 pr. trinn

• 
Skolen har i dag modulbygg med fire klasserom.

Rødskog skole har tilstrekkelig kapasitet fram til ca. 2027. Da begynner skolen å bevege seg mot to paralleller på alle 
trinn og vil få kapasitetsutfordringer. Elevtallet vil ligge i skjæringspunktet mellom en og to paralleller og muligheten for 
pedagogiske tilpasninger av elevtall minsker. 

Utfordringer knyttet til kapasitet: 
Ingen spesielle utfordringer
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Børresen ungdomsskolekrets 

Børresen ungdomsskole
Bragernes Barneskole
Øren barneskole

Handlingsalternativer:

• Kapasiteten på Børresen ungdomsskole kan bedres ved å se på en justering av skolekretsgrenser for Øren barneskole for 
opptak til ungdomsskolen. En justering av skolekretsene vil kunne løse kapasitetsutfordringer på Børresen ungdomsskole 
ved at deler av elevene fra Øren barneskole kan starte på Kjøsterud ungdomsskole. Dette handlingsalternativet vil med-
føre at elever fra samme klassetrinn fra Øren barneskole vil starte to ulike ungdomsskoler.

• Kapasiteten på Bragernes barneskole kan bedres ved:

 • En utvidelse av skolen, eller omgjøring av eksisterende planløsning. Dette handlingsalternativet må også 
omfatte arbeidsplasser til pedagoger. Drammen Eiendom har vurdert at det ikke er mulig å sette opp mod-
ulbygg i nær tilknytning til skolen. 

 • Vurdere en justering av skolekretsgrensen mellom Øren og Bragernes skoler.

Kunnskapsgrunnlag | 108



Børresen ungdomsskole

Informasjon om skolen er fylt ut av: Marianne Dahl Haagensen, rektor.

Nøkkelinformasjon
Skoleslag: Ungdomsskole 

Antall elever :  364

Byggeår : 1902 – vært brukt til skoleformål fra 1958. Utvidet i 1995, rehabilitert deler av 
bygningsmassen 2019, to bygg er det ikke gjort noe med, gymsal.

Tilstandsklasse:  1

Modulbygg 
til undervisning: 

Nei  

Uteområde:  Ballbane bak gymsal, to volleyballbaner, en huske – resten av skolegården består 
av asfalt samt område med plen. Elevene ønsker at noe av skolegården skal ha 
uværskur – de må være ute i all slags vær.

Utlån/sambruk av 
skolens lokaler etter 
åpningstid:

Gymsalen er utlånt til ulike idrettsaktiviteter. Blir styrt av kommunen hvem som leier.
Klasserom bli utlånt til ulike foreninger og møter, styrt av skolen selv.

Har ikke tilfredsstillende nøkkelsystem! Har man 02-nøkkelen, kommer man seg inn 
i alle rom på skolen, utenom kontorene til lederteamet.

Utleie av skolens 
lokaler etter åpningstid: 

Samme som over 

   
Forventet elevtall skoleåret 2020–2021 

  8.trinn 9.trinn 10.trinn
Elever  117 130 117

Antall paralleller  4 5 4
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Skolens vurdering av areal og kapasitet 
  Beskrivelse  Skolens kommentar 
Antall klasser  13  

Antall tilgjengelig klasserom  14
 

Alle rom er over 60 m2
2 klasserom mangler håndvask
2 klasserom har ikke adekvat solskjerming 
på alle vinduer, behovet er der.

Ant rom som eventuelt ved ekstra 
behov kan brukes/gjøres om til 
klasserom 

2 naturfagsaler, de er ca 50 m2. 
1 musikkrom, ca 45 m2

Skolen har 170 m2 på loftet i 
administrasjonsbygget. De er leid 
ut til Drammen Husflid. 

Rommene er små, og akustikken er for 
dårlig til å ha fast undervisning der.
 

Ant klasserom lokalisert i 
midlertidig modulbygg ol. 

0 0 

Antall grupperom  8  Ble rehabilitert i 2019 – fungerer bra. 

Spesialrom  1 musikkrom
1 mat og helse-rom – kun 15-20 
elever samtidig
2 naturfagsaler 
2 K&H-saler – kun15 elever 
samtidig

Utfordringen med K&H og M&H 
er at vi må dele klassene til denne 
undervisningen – det er en utfordring 
ressursmessig og rom-messig.

Areal til elever med store behov for 
tilrettelegging 

Ett av grupperommene brukes 
til base for elever med spesielle 
behov. Ca 20m2. 

OK

Kroppsøvingslokaler  Egen liten gymsal, en flate. Har 
ikke nok plass slik at alle klasser 
kan ha gym inne. 

Låner 4 timer i uken i flerbrukshallen 
på Øren.

Vi har for lite areal og ingen mulighet til å 
samle hele skolen eller et trinn innendørs. 
Må leie/låne lokaler når vi skal gjøre 
det.
Løsningen med Øren betyr at elever 
og lærere bruker mye tid på å komme 
seg til og fra gymtimer. Elevene må ha  
dobbelttimer i gym. 

Toaletter til elever  3 toaletter i kjeller/klasseromsbygg
1 HC toalett i 1 etg/
klasseromsbygg
2 toaletter + HV i 1 etg
2 toaletter + hc i 2 etg
8 toaletter i kjeller i kontorbygget.

OK tilstand 
Ingen toaletter for elever i 
spesialromsbygget.

Arbeidsplass til helsesykepleier  Ja OK - nyrenovert
 

Arbeidsplass til 
andre samarbeidspartnere 

Nei  Bruker møterom i administrasjonsbygget
 

Areal til arbeidsrom for pedagoger  Har tilstrekkelig areal OK - nyrenovert

Areal til møter med foresatte og 
samarbeidspartnere 

Bruker klasserommene
Har ikke rom hvor vi kan samle mer 
enn 30-40 personer.

 Møter med ansatte avholdes i klasserom.

Personalavdeling   Har
-spiserom/pauserom 
-garderobe 
-toalett for ansatte 
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  Beskrivelse  Skolens kommentar 
Er skolen tilrettelagt for barn, foresatte 
og ansatte med nedsatt funksjonsevne? 

Ja – delvis Heis i administrasjonsbygg og 
klasseromsbygg.
Trappeheis i spesialromsbygg, men den 
fungerer ikke
Elever med nedsatt funksjonsevne kan ikke 
komme seg inn i gymsal 

Har skolen velkomstklasser?  Nei
 

Har skolen kommunal base for elever 
med særskilte behov for tilrettelegging? 

Nei 

Ledelse og administrasjon  Alle i ledelsen har egne kontor
Skolesekretærene har 
tilfredsstillende arbeidsforhold 

 

Framskrivinger

Framskriving som tar hensyn til lokalt boligbyggeprogram:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 3031 3032

8.trinn 137 122 162 130 143 139 133 145 144 147 149 147 144

9.trinn 151 140 128 164 136 148 143 137 148 148 150 153 148

10.trinn 132 155 146 136 168 142 153 148 143 153 152 155 156

Elevtall 420 417 436 430 447 429 429 430 435 447 452 454 448

Framskriving som tar hensyn til trendflytting:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

8.trinn 136 120 158 124 136 130 122 135 134 137 139 136 134

9.trinn 150 138 124 158 127 138 133 126 138 137 139 141 138

10.trinn 130 152 141 129 160 131 142 137 130 141 140 142 144

Elevtall 416 409 423 412 423 399 397 398 402 414 417 419 416
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Vurdering av kapasitet
Skolen har plass til fem paralleller på to trinn og fire paralleller på ett trinn. 

• Fem paralleller tilsvarer et elevtall på 150 pr. trinn

• Fire paralleller tilsvarer et elevtall på 120 pr. trinn

Skolen har allerede kapasitetsutfordringer. Framskrivingen i henhold til boligbyggeprogrammet og trendflytting viser at skolen 
vil ha kapasitetsutfordringer i hele perioden.  Dersom forventet boligbygging gjennomføres kan skolen komme opp i seks 
paralleller pr. trinn. 

Andre utfordringer knyttet til kapasitet: 
• Gymsal er liten og har ikke kapasitet til dagens elevtall og timetall i faget, må benytte flerbrukshall på Øren, noe som gjør 

at elevene bruker tid på å komme seg til og fra. 

• Ikke tilrettelagt for elever med nedsatt funksjonsevne i spesialrombygg og i gymsal.

• Mangler areal til større samlinger – elever og foresatte 
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Øren barneskole

Informasjon om skolen er fylt ut av: Renate Blomli Winnes, rektor, Trine Dreyer Enersen(avd. leder),  
Helle Øverby avd. leder, Mona Evensen, avd. leder, Vilde Bråthen, tillitsvalgt UDF, Elevråd, FAU, SU. 

Nøkkelinformasjon 
Skoleslag : Barneskole 1.-7. trinn 

Antall elever:   498

Byggeår: 2019: Bygg D + Flerbrukshall ny. 2007 Bygg C nytt + Vedlikehold bygg A+B både 
i 2007 og i 2019, samt noe i perioden imellom.  Skolen ble først bygget i 1967. 

Tilstandsklasse: 0

Modulbygg/brakker 
til undervisning: 

Nei

Uteområde:  Lekeskog/nær friareal/nærmiljøanlegg (oppgradert skolegård), eldre skolegård, 
fotballbane, isbane om vinteren. Nærhet til byen og marka. Samt lekeplasser i 
nærmiljøet.  

Utlån/sambruk av 
skolens lokaler etter 
åpningstid :

Korps/ speideren/ frivillige foreninger/DBK/ foresatte/ansatte/kommunen
Skolen er tilrettelagt for utleie 

Utleie av skolens 
lokaler etter åpningstid:

Leier ut flerbrukshall til håndball, basket. Fotball. Leier også ut til ulike foreninger. 
Skolen er tilrettelagt for utleie

Forventet elevtall skoleåret 2020–2021 
  1.trinn  2.trinn  3.trinn  4.trinn  5.trinn  6.trinn  7.trinn 

Elever  71  50  60 83 66 94  65

Antall paralleller  3 3 3 3 3 4 3
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Skolens vurdering av areal og kapasitet
  Beskrivelse  Skolens kommentar 
Antall klasser  22  

Antall tilgjengelig klasserom  27 Ett klasserom er mindre enn 
cirka 56 m2 (60 m2)  for 1.-7 trinn
I Bygg A(1967) har 9 klasserom behov 
for, men har ikke, solavskjerming. I bygg 
D har 8 klasserom delvis solskjerming. 

Ant rom som eventuelt ved ekstra 
behov kan brukes/gjøres om til 
klasserom 

AKS kjøkken
Musikkrom/allrom
Naturfag/tekonologirom
 

 Små konsekvenser

Ant klasserom lokalisert i 
midlertidig modulbygg ol. 

0 0 

Antall grupperom  17  Alle unntatt 3 grupperom er tilknyttet 
klasse. Opplever å ha tilstrekkelig med 
grupperom.  

Spesialrom  K/H avd. leder, naturfag/
tekonlogirom, musikkrom, AKS 
kjøkken, Bibliotek, Auditoriet. 

Har nok areal. 

Areal til elever med store behov for 
tilrettelegging 

Benytter diverse grupperom, samt 
ett klasserom. Gjelder ca: 8 elever. 

Har nok areal. 

Kroppsøvingslokaler  Egen flerbrukshall  

Arealer til bruk for AKS/SFO  Sambruk med klasserom, uterom, 
eget AKS kjøkken, med dette kan 
brukes av skolen også.  

Har tilstrekkelig med plass.  

Toaletter til elever  Innenfor: 1:20 elever I bygg A er det ca. 10 toaletter i samme 
rom, (gutter for seg og jenter for seg) men 
de er pusset opp og har hele vegger til 
gulv. Det er også utvidet og pusset opp 
to toaletter i bygg A i 2019.  I nybygg 
er det fine toaletter og mange nok. /
delvegger, renhold 

Arbeidsplass til helsesykepleier  Ja  Har kontor 

Arbeidsplass til 
andre samarbeidspartnere 

Ikke behov, men har mulighet til legge til 
rette for det ved behov.

Areal til arbeidsrom for pedagoger  Har stort sett tilstrekkelig areal. Må 
om mulig benytte flere rom, hvis 
teamene blir større enn 7 personer. 

Vi er vel 6+ på hvert rom – det vil si 36 
kvadratmeter eller større for å nå kravet.

Areal til møter med foresatte og 
samarbeidspartnere 

Antall rom som kan brukes,
Ett møterom 

Dette er noen ganger litt lite, løses ved 
å ha møte på kontoret til ledelsen, eller 
andre grupperom i bygget.  

Personalavdeling   Har eget:  
-spiserom/pauserom 
-garderobe 
-toalett for ansatte 

 
 

Er skolen tilrettelagt for barn, 
foresatte og ansatte med nedsatt 
funksjonsevne? 

Ja Heis, trapperamper, merker i gulv for 
blinde.  
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  Beskrivelse  Skolens kommentar 
Har skolen velkomstklasser?  Nei

 

Har skolen kommunal base for 
elever med særskilte behov for 
tilrettelegging? 

Nei 

Ledelse og administrasjon  Alle i ledelsen har egne kontor
Skolesekretærene har 
tilfredsstillende arbeidsforhold 

 

 

Framskrivinger 

Framskriving som tar hensyn til lokalt boligbyggeprogram:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1.trinn 76 74 73 79 77 74 77 77 75 75 75 75 75

2.trinn 56 76 75 75 80 77 74 77 76 75 75 75 75

3.trinn 67 59 77 77 77 81 78 74 76 76 75 75 75

4.trinn 82 68 61 78 78 78 81 77 74 76 76 75 75

5.trinn 78 82 70 64 79 79 78 80 76 74 76 76 76

6.trinn 97 78 83 72 68 81 80 78 80 77 74 76 76

7.trinn 68 96 80 84 75 70 82 80 79 81 77 75 77

Elevtall 524 533 519 529 534 540 550 543 536 534 528 527 529

Framskriving som tar hensyn til trendflytting: 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1.trinn 77 76 74 79 76 72 76 77 77 78 79 79 80

2.trinn 57 78 77 76 80 77 74 77 78 79 79 80 80

3.trinn 68 60 79 78 77 80 78 75 78 79 80 80 81

4.trinn 83 70 63 79 78 77 81 78 76 79 80 80 81

5.trinn 78 83 71 65 80 79 78 81 79 76 80 80 81

6.trinn 97 79 84 73 67 80 80 79 82 79 77 80 81

7.trinn 69 97 80 85 75 69 82 81 80 83 81 79 82

Elevtall 529 543 528 535 533 534 549 548 550 553 556 558 566
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Vurdering av kapasitet 
Øren skole har kapasitet til fire paralleller på seks trinn og tre paralleller på ett trinn. 

• Fire paralleller tilsvarer 112 elever pr. trinn

• Tre paralleller tilsvarer 84 elever pr.trinn.  

Øren skole vil ha kapasitet til forventet elevtallsutvikling i perioden. Den vil også ha ledig kapasitet. 

Andre utfordringer knyttet til kapasitet: 
• Ingen spesielle utfordringer
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Bragernes barneskole

Informasjon om skolen er fylt ut av: Odd Sveen, virksomhetsleder, Irene Haugjord, avdelingsleder, Ellen Schau, 
avdelingsleder.

Nøkkelinformasjon 
Skoleslag:  Barneskole 

Antall elever:   306

Byggeår:  Bygg 1: 1977 og 1992
Bygg 2: 2001

Tilstandsklasse:  1

Modulbygg/brakker 
til undervisning:

Nei  

Uteområde:  Lekeskog/nær friareal/nærmiljøanlegg (oppgradert skolegård), eldre skolegård, 

Utlån/sambruk av 
skolens lokaler etter 
åpningstid: 

Fast utlån til idrettslag, kor, div foreninger. I tillegg kommer sporadisk utlån til møter 
og arrangementer av foresatte (bursdager o.l.) 

Utleie av skolens 
lokaler etter åpningstid:  Ingen 

   
Forventet elevtall skoleåret 2020–2021 

  1.trinn  2.trinn  3.trinn  4.trinn  5.trinn  6.trinn  7.trinn 
Elever  40 42   46 44 32  57  45

Antall paralleller  2  2 2 2 2  3  2 
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Skolens vurdering av areal og kapasitet 
  Beskrivelse  Skolens kommentar 
Antall klasser  15    

Antall tilgjengelig klasserom  17
 

Ett klasserom er på cirka 56 m2 : 
5 klasserom mangler solskjerming.

Ant rom som eventuelt ved ekstra 
behov kan brukes/gjøres om til 
klasserom 

1 Må oppgraderes med vask/ ventilasjon m.m. 

Ant klasserom lokalisert i 
midlertidig modulbygg ol. 

0 

Antall grupperom  8  Alle grupperom er tilknyttet klassetrinn, 1 rom har 
inngang fra klasserom. 3 er skyvedørsdelt mellom to 
klasserom. Grupperommene fyller skolens behov.

Spesialrom  Mat og helse-kjøkken
Kunst og håndverksal
Bibliotek 

Stor grad av Kunst og Håndverk og musikk 
gjennomføres i klasserom.

Areal til elever med store behov for 
tilrettelegging 

Base for spes.ped. Tilfredsstillende alternativ læringsarena.

Kroppsøvingslokaler  Gymsal  For lite kapasitet. 7. trinn må begynne skoledagen 
tidligere og det er ikke nok tid i gymsal for å dekke 
timeantallet per trinn.
Deler av kroppsøvingsfaget gjennomføres utendørs. 

Arealer til bruk for AKS/SFO  Kun sambruk 
med klasserom

Tilstrekkelig arealer ved sambruk.

Toaletter til elever  Totalt antall: 29 OK vedlikehold, hele vegger til gulv, 

Arbeidsplass til helsesykepleier  Ja Tilfredsstillende areal, med tilgang til møterom.

Arbeidsplass til 
andre samarbeidspartnere

Nei  Disponerer møterom ved behov. 

Areal til arbeidsrom for pedagoger  Har ikke tilstrekkelig 
areal 

Har ikke kontorplasser til alle deltidsstillinger. 

Areal til møter med foresatte og 
samarbeidspartnere 

2: del av personalrom 
og lite møterom

Møter gjennomføres på rektors kontor.
 

Personalavdeling   Har
-spiserom/pauserom 
-garderobe 
-toalett for ansatte 

 

Er skolen tilrettelagt for barn, 
foresatte og ansatte med nedsatt 
funksjonsevne? 

Delvis Bygg 2 består av mange trapper, men har heis. 

Har skolen velkomstklasser?  Nei 
 

Har skolen kommunal base for 
elever med særskilte behov for 
tilrettelegging? 

Nei 

Ledelse og administrasjon  Alle i ledelsen har egne 
kontor.
Skolesekretæren 
har tilfredsstillende 
arbeidsforhold 
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Framskrivinger

Framskriving som tar hensyn til lokalt boligbyggeprogram:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1.trinn 48 50 58 56 57 56 60 62 63 65 66 68 68

2.trinn 46 51 53 59 58 58 57 62 63 65 66 67 67

3.trinn 52 49 53 54 60 59 59 58 62 64 66 67 67

4.trinn 48 54 51 54 55 60 60 60 59 63 65 66 66

5.trinn 39 50 55 52 55 56 59 60 60 60 63 65 65

6.trinn 62 42 52 55 53 56 56 59 60 60 60 63 64

7.trinn 47 62 45 53 55 54 56 57 60 61 60 60 63

Elevtall 343 358 366 383 393 398 408 418 426 437 446 456 459

Framskriving som tar hensyn til trendflytting: 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1.trinn 47 47 55 52 54 51 56 57 57 57 58 58 59

2.trinn 45 49 49 55 54 54 53 57 57 57 58 58 59

3.trinn 51 47 51 51 56 55 55 54 57 58 58 59 59

4.trinn 47 52 48 51 52 56 55 55 54 57 58 58 59

5.trinn 38 48 52 49 52 52 56 55 55 54 57 57 58

6.trinn 61 40 49 52 50 52 52 55 55 55 54 57 57

7.trinn 46 61 42 50 53 50 53 53 55 55 55 54 56

Elevtall 335 344 346 360 371 370 380 386 390 393 398 401 407
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Vurdering av kapasitet

Bragernes skole har kapasitet til to paralleller fire trinn og tre paralleller på tre trinn. 

• To paralleller tilsvarer et elevtall på 56 pr. trinn

• Tre paralleller tilsvarer et elevtall på 84 pr. trinn

Framskriving i henhold til boligbyggeprogrammet tilsier at skolen vil kunne få kapasitetsutfordringer fra ca. 2024. Da vil skolen 
kunne få behov for tre paralleller på alle syv trinn. Denne utfordringen vil vedvare ut framskrivingsperioden. 

Bragernes skole har per i dag ikke modulbygg.

Andre utfordringer knyttet til kapasitet: 
• Skolen har ikke tilstrekkelig med spesialrom, kunst og håndverk og musikk gjennomføres i klasserom. 

• Gymsalen har i dag for liten kapasitet til å dekke dagens elevtall og timetall i faget. 

• Areal til pedagoger er ikke tilstrekkelig og oppfyller ikke anbefalt norm.

Kunnskapsgrunnlag | 120



Kjøsterud ungdomsskolekrets 

Kjøsterud ungdomsskole
Åssiden Barneskole
Aronsløkka barneskole

Handlingsalternativer:
• For Kjøsterud ungdomsskole kan det være behov for å vurdere skolens arealutnyttelse for å øke skolens kapasitet. 
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Kjøsterud ungdomsskole

Informasjon om skolen er fylt ut av: Marie Flekstad Halvorsen og Jon Espen Palm 

Nøkkelinformasjon 
Skoleslag:  Ungdomsskole

Antall elever:  363

Byggeår:  1969 – kontinuerlig vedlikeholdt 

Tilstandsklasse:  1

Modulbygg/brakker 
til undervisning :

Nei  

Uteområde : Nærmiljøanlegg. Tilrettelagte og store uteområder. 

Utlån/sambruk av 
skolens lokaler etter 
åpningstid :

Gym.salen blir utleid til Åssiden IF + SIF (gruppe med utviklingshemmede), Åssiden 
skolemusikk leier bandrom.
Andre rom blir hyppig utleid av mange ulike foreninger og lag. 

Utleie av skolens 
lokaler etter åpningstid: Se ovenfor. Stor pågang på utlån/utleie  

   
Forventet elevtall skoleåret 2020 – 2021 

  8.trinn  9.trinn  10.trinn  Velkomst
Elever  109  115 118  Rundt 25-30

Antall paralleller  4  4  5 1
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Skolens vurdering av areal og kapasitet 
  Beskrivelse  Skolens kommentar 
Antall klasser  14 Fire på 8.og 9. trinn, fem på 10. trinn. 

Samt Velkomstklassen. 

Antall tilgjengelig klasserom  14
 

Alle klasserom er over 60 kvadratmeter, 
har håndvask og har solskjerming som 
trengs i skoletida. 

Ant rom som eventuelt ved ekstra 
behov kan brukes/gjøres om til 
klasserom 

3  Kunstrom i kjeller, kjemirommet (med noen 
justeringer) og Baserommet (rom for 
elever med spesielle behov) kan gjøres 
om til klasserom.  

Ant klasserom lokalisert i 
midlertidig modulbygg ol. 

Ingen 

Antall grupperom  15  Hver klasse/gruppe har sitt grupperom. 
Tilfredsstillende med grupperom med 
den elevstørrelsen vi har nå, men 
Fagfornyelsen tilsier flere muligheter for 
grupperinger. Utfordrende hvis vi får 
større elevgruppe. 

Spesialrom  9
(musikk, kunst, sløyd, bibliotek, 
kjemi, mat og helse x2, scenerom 
med bandrom (Røda Rummet), rom 
for spesialelev)

Fint med spesialrom, noen holder 
69-standard.  

Areal til elever med store behov for 
tilrettelegging 

Et nyoppusset rom for en 
spesialelev. Med dusj/toalett. 

Meget gode løsninger for elev med stort 
behov for tilrettelegging. Ny heis. 

Kroppsøvingslokaler  Egen gym.sal  Stort, velegnet lokale, men slitent. 
69-standard.

Arealer til bruk for AKS/SFO 

Toaletter til elever  20 fellestoaletter, 4 i garderober, 
ett tilknyttet Mat og helse samt to 
handicap. 27 toaletter til sammen. 
Nok toaletter. 

Fellestoalettene er i tilfluktsrom med 
de avklaringene som kreves, men god 
standard (pusset opp i 2019) 

Arbeidsplass til helsesykepleier  Ja Har kontor 

Arbeidsplass til 
andre samarbeidspartnere 

Nei Kan få til en kontorplass sammen med de 
andre i personalet. Ikke eget kontor.  

Areal til arbeidsrom for pedagoger  Har tilstrekkelig antall 
arbeidsplasser nå, 

Usikker på om det er etter forskriftene.  

Areal til møter med foresatte og 
samarbeidspartnere 

Mange grupperom, kontorene til 
ledelsen blir brukt også.  

Har ikke vært problem hittil. 
 

Personalavdeling   Har eget
-spiserom/pauserom 
-garderobe 
-toalett for ansatte 

Fungerer, tross litt lite areal. 
 

Er skolen tilrettelagt for barn, 
foresatte og ansatte med nedsatt 
funksjonsevne? 

Ja Nettopp lagt forholdene til rette for en 
elev med store behov for tilrettelegging.  

Har skolen velkomstklasser?  Ja 
 

Alle trinn, fra 25-35 elever hvert år.  
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  Beskrivelse  Skolens kommentar 
Har skolen kommunal base for 
elever med særskilte behov for 
tilrettelegging? 

Nei  Vi har vår egen Base, bestående av 
elever som går ut mot et tilrettelagt 
arbeidsliv. 

Ledelse og administrasjon  Alle i ledelsen har egne kontor. 
Skolesekretæren har 
tilfredsstillende arbeidsforhold. 

Arealene er greie. 

 

Framskrivinger 

Framskriving som tar hensyn til boligbyggeprogram:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

8.trinn 109 123 120 124 124 113 115 121 124 118 120 119 117

9.trinn 120 112 125 123 126 126 116 118 124 126 120 122 121

10.trinn 128 123 115 128 126 128 129 119 121 126 128 123 125

Elevtall 357 357 361 375 376 367 360 358 369 370 369 364 363

Framskriving som tar hensyn til trendflytting:  
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

8.trinn 112 126 123 126 126 115 116 122 124 118 120 118 117

9.trinn 122 115 128 125 127 127 117 118 124 125 120 122 120

10.trinn 130 125 118 130 128 129 129 120 121 126 127 123 125

Elevtall 365 366 370 382 381 371 362 360 368 370 368 363 362
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Vurdering av kapasitet.
Kjøsterud ungdomsskole har kapasitet til fire paralleller på to trinn og fem paralleller på ett trinn.

• Fire paralleller tilsvarer et elevtall på 120 elever pr. trinn

• Fem paralleller tilsvarer et elevtall på 150 elever pr. trinn.

Skolen har velkomstklasse som benytter to klasserom.

Kjøsterud ungdomsskole beveger seg opp mot kapasitetsgrensen for antall paralleller pr. trinn, og vil gjøre det i hele 
framskrivingsperioden.  Det kan være behov for å vurdere skolenes arealutnyttelse for å se på muligheten for å øke 
kapasiteten. 

Utfordringer knyttet til kapasitet:
• Arbeidsrom til pedagoger er ikke innenfor anbefalt norm. 
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Åssiden barneskole

Informasjon om skolen er fylt ut av: rektor  

Nøkkelinformasjon 
Skoleslag:  Barneskole

Antall elever :  400

Byggeår:   1927, vedlikeholdt 2006 og 2008 

Tilstandsklasse:  1 

Modulbygg/brakker 
til undervisning: 

Ja, modulbygg paviljongen.

Uteområde:  Nær friareal/nærmiljøanlegg (oppgradert skolegård), tilgang til kunstgressbane 

Utlån/sambruk av 
skolens lokaler etter 
åpningstid :

Åssiden skolemusikk, Bekkevolden avlastning, Tamilske sportsklubb

Utleie av skolens 
lokaler etter åpningstid:  Åssiden IF, Drammen Tae Kwon Doe

   
Forventet elevtall skoleåret 2020 – 2021 

  1.trinn  2.trinn  3.trinn  4.trinn  5.trinn  6.trinn  7.trinn 
Elever  66 49 47 49 62 50 55

Antall paralleller  3 2 2 2 3 2 2
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Skolens vurdering av areal og kapasitet 
  Beskrivelse  Skolens kommentar 
Antall klasser  16  To alderstrinn med tre klasser, ellers er vi en 

to parallell skole.

Antall tilgjengelig klasserom  19 Tre klasserom som er mindre enn 
cirka 56 m2  Alle har håndvask og 
solskjerming. 

Ant rom som eventuelt ved ekstra 
behov kan brukes/gjøres om til 
klasserom 

1 Konsekvenser ved å ta i bruk disse rommet er 
at vi ikke har skolekjøkken.

Ant klasserom lokalisert i 
midlertidig modulbygg ol. 

0 0 

Antall grupperom  7 Tre grupperom er tilknyttet klasser. Har ikke 
nok grupperom.

Spesialrom  Tre spesialrom. Kunst & håndverk, 
bibliotek og skolekjøkken

Ok for opptil 20 elever på skolekjøkkenet.

Areal til elever med store behov for 
tilrettelegging 

Har egne rom for dette, to klasserom.  Ok med det antallet elever det er snakk om 

Kroppsøvingslokaler  Egen gymsal  9 x 18 m, 5 meter høyt. Om dette er 
tilstrekkelig regner vi med.
 

Arealer til bruk for AKS/SFO  Har egne lokaler til AKS, dette er et  Sambruk med skolen i den forstand at skolen 
benytter lokalet som grupperom i skoletiden.

Toaletter til elever  26 toaletter i paviljongen
15 toaletter i hovedbygget
2 HC-toaletter

Nyrenovert 2019 i paviljongen. 

Arbeidsplass til helsesykepleier  Ja Har eget kontor 
 

Arbeidsplass til 
andre samarbeidspartnere 

Ja Har kontor til logoped. Kan bruke  
arbeidsplasser for besøkende.

Areal til arbeidsrom for pedagoger  Har tilstrekkelig antall plasser. Noe usikkert om dette er innenfor kravet om 
areal og luftkvalitet.

Areal til møter med foresatte og 
samarbeidspartnere 

Har to møterom, benytter i tillegg ett 
kontor ved behov (rektor flytter ut) 

Behov for lydisolering på ett av 
møterommene.
 

Personalavdeling   Har eget:  
-spiserom/pauserom 
-garderobe 
-toalett for ansatte 

Har ikke garderobe til AKS-ansatte. 

Er skolen tilrettelagt for barn, 
foresatte og ansatte med nedsatt 
funksjonsevne? 

Ja i paviljongen.
Nei i hovedbygget.

Dette er for bevegelseshemmede.

Har skolen velkomstklasser?  Nei
 

Har skolen kommunal base for 
elever med særskilte behov for 
tilrettelegging? 

Nei

Ledelse og administrasjon  Rektor har eget kontor.
Avdelingslederne deler kontor. 
Skolesekretærene har tilfredsstillende 
arbeidsforhold.
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 Framskrivinger

Framskriving som tar hensyn til lokalt boligbyggeprogram:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1. trinn 58 60 49 43 48 39 49 48 47 47 46 46 45

2. trinn 48 58 59 48 43 47 40 49 48 47 47 46 46

3. trinn 46 48 57 59 48 44 47 40 49 48 47 47 46

4. trinn 53 47 48 57 58 49 44 48 41 49 48 48 47

5. trinn 56 54 47 49 57 58 49 45 48 41 49 49 48

6. trinn 50 57 54 48 49 57 59 49 45 49 42 50 49

7. trinn 61 50 57 55 48 50 58 59 50 46 49 43 51

Elevtall 372 374 371 359 351 344 346 338 328 327 328 329 332

Framskriving som tar hensyn til trendflytting: 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1. trinn 58 59 49 45 49 43 50 50 50 49 49 49 49

2. trinn 48 57 58 48 45 49 44 50 50 49 49 49 49

3. trinn 47 49 57 58 49 46 49 44 50 50 50 50 50

4. trinn 54 47 49 57 58 49 47 50 45 51 50 50 50

5. trinn 57 54 48 50 57 58 50 48 50 46 51 51 51

6. trinn 50 57 55 49 51 57 59 51 49 51 47 52 52

7. trinn 61 51 58 56 50 52 58 59 51 50 52 48 53

Elevtall 375 374 374 363 359 354 357 352 345 346 348 349 354
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Vurdering av kapasitet
Åssiden skole har kapasitet til tre paralleller på fem trinn og to paralleller på to trinn. 

• To paralleller tilsvarer et elevtall på 56 pr. trinn

• Tre paralleller tilsvarer et elevtall på 84 pr. trinn. 

Åssiden skole har kapasitet til forventet elevtall i framskrivingsperioden. 

Utfordringer knyttet til kapasitet:  
• Tre klasserom er mindre enn 56 m2

• Mangler grupperom

• Arbeidsrom til pedagoger er ikke innenfor anbefalt norm

• Mangler garderobe til AKS ansatte
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Aronsløkka barneskole 

Informasjon i tabellen er fylt ut av: Grethe Amundsen (avdelingsleder), Vibeke Meinseth (skolekonsulent) 
og Lars Christian Gjøsæther (rektor/virksomhetsleder)

Nøkkelinformasjon
Skoleslag: Barneskole

Antall elever: 405

Byggeår : 1974

Tilstandsklasse: 1

Modulbygg/brakker til undervisning: Ja

Uteområde: Ordinær skolegård, med liten plass på grunn av 
modulbygg.

Utlån/sambruk av skolens lokaler etter åpningstid: Speideren/idrett

Utleie av skolens lokaler etter åpningstid: Gymsal
  

Forventet elevtall skoleåret 2020 – 2021
1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn

Elever 50 54 53 63 61 60 59

Antall paralleller 3 3 3 3 3 3 3
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Skolens vurdering av areal og kapasitet 
Beskrivelse Skolens kommentar

Antall klasser 21 

Antall tilgjengelig klasserom 21 (6 klasserom i modulbygg) 2 klasserom har ikke vask.

Rom som kan brukes/gjøres om til 
klasserom.

1 Musikkrommet kan bygges om til klasserom. 

Ant klasserom lokalisert i midlertidig 
modulbygg ol.

6 klasserom, 4 grupperom
Bibliotek, 4 Kontorer til 
administrasjonen, 1 møterom
2 lærerarbeidsrom

6 klasser 
AKS for cirka 100 elever
Skolen har hatt modulbygg i 6 år. 

Antall grupperom 10 Det er for få grupperom. Det bør være 
minimum 1 grupperom per klasse. 

Spesialrom 1 musikkrom, 1 mat & helse
1 Bibliotek

Skolen mangler sløyd og K&H-rom.
K&H i klasserommet. Sløyd utgår. 

Areal til elever med store behov for 
tilrettelegging

Vi har ikke noe areal utover 10 
grupperom. 

Dersom grupperom brukes til 
enkeltelever vil det redusere mulighet for 
smågruppeundervisning. 

Kroppsøvingslokaler Egen gymsal. For liten kapasitet, alle klasser må ha deler 
av timeplanfestet kroppsøving ute. Skolen 
mangler arena der alle eleven kan samles. 
Fellessamlinger må gjennomføres ute. 

Arealer til bruk for AKS/SFO 2 egne rom til AKS/SFO,
Må i tillegg benytte klasserom

Skolen benytter flere klasserom og har 
AKS i flere etasjer. Gjør det vanskelig å 
gjennomføre spising. 

Toaletter til elever 33 Tilstand er god. Renhold tilstrekkelig. 

Arbeidsplass til helsesykepleier Ja

Arbeidsplass til andre 
samarbeidspartnere 

Nei Sitter på personalrom, teamrom eller 
møterom

Areal til arbeidsrom for pedagoger Ja. Ansatte har fått bedre arbeidsrom 
etter oppussing. 

Areal er mindre enn kravene i 
arbeidsmiljøloven.  

Areal til møter med foresatte og 
samarbeidspartnere

4 møterom til sammen. Kan ikke samle alle foresatte på egnede 
lokaler. Bruker personalrom, eller lager

Personalavdeling Har eget personalrom, toalett og 
garderober. 

Det er få toaletter for ansatte. 

Er skolen tilrettelagt for barn, 
foresatte og ansatte med nedsatt 
funksjonsevne?

Delvis. 
Har heis. 

Dørene er det største problemet. Får ikke 
ringt på og bedt om hjelp. Kan ikke trykke 
opp dørene. Akustikken er vanskelig i flere 
klasserom med mye etterklang. Gymsalen 
er vanskelig å bruke på grunn av smale 
dører og høye dørterskler. Må ha provisorisk 
rampe for å få inn elever med rullestol. 

Har skolen velkomstklasser eller 
baser for elever med særskilte 
behov for tilrettelegging?

Nei
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Beskrivelse Skolens kommentar
Har skolen kommunal base for 
elever med særskilte behov for 
tilrettelegging?

Nei

Areal ledelse og administrasjon Alle i ledelsen har egne kontor/deler 
kontor.
Skolesekretærene har tilfredsstillende 
arbeidsforhold

Framskrivinger

Framskriving som tar hensyn til lokalt boligbyggeprogram: 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1. trinn 50 55 48 53 51 54 49 49 49 48 48 48 48

2. trinn 53 51 56 49 54 52 55 50 50 50 50 49 49

3. trinn 52 54 52 57 50 55 53 56 51 51 51 50 50

4. trinn 64 52 54 53 57 51 56 53 56 52 52 51 51

5. trinn 65 64 53 55 53 58 52 56 54 57 52 52 52

6. trinn 65 65 65 53 55 54 58 52 57 54 57 53 53

7. trinn 59 66 66 65 54 56 55 59 53 57 55 58 54

Elevtall 408 407 394 385 374 380 378 375 370 369 365 361 357

Framskriving som tar hensyn til trendflytting: 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1. trinn 51 57 50 54 52 53 52 52 52 52 52 52 52

2. trinn 53 53 58 52 55 54 54 53 53 53 53 53 53

3. trinn 52 54 54 59 53 56 55 55 54 54 54 54 54

4. trinn 64 52 55 55 60 53 56 55 55 55 55 55 55

5. trinn 65 64 53 55 56 61 54 57 56 56 56 56 56

6. trinn 65 65 65 54 56 57 61 55 57 57 56 56 56

7. trinn 59 65 66 65 55 57 58 62 56 58 57 57 57

Elevtall 409 410 401 394 387 391 390 389 383 385 383 383 383
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Vurdering av kapasitet

Aronsløkka skole har kapasitet til å kunne ha tre paralleller på alle trinn. Seks klasser har undervisningsrom i modulbygg.  

• Tre paralleller tilsvarer et elevtall på 84 per trinn.

Aronsløkkas skole har kapasitet til forventet elevtall i framskrivingsperioden. Framskriving viser at elevtallet vil gå noe ned. 

Utfordringer knyttet til kapasitet:
• Gymsalen har for liten kapasitet til dagens elevtall og timetall i faget. 

• Skolen mangler spesialrom for kunst og håndverk

• Areal til arbeidsrom for pedagoger oppfyller ikke anbefalt norm.

• Skolen har liten fleksibilitet for å kunne tilrettelegge for elever med særskilte behov.

• Arealer som benyttes til SFO/AKS er lokalisert både i skolebygg i flere etasjer, og i modulbygg.

• Skolen har en stor del av klasserom, møterom, administrasjon i modulbygg.  
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Killingrud ungdomsskolekrets

Killingrud ungdomsskole
Solberg Barneskole

Handlingsalternativer:

• Det er ikke aktuelt med handlingsalternativer for denne skolekretsen. 
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Killingrud ungdomsskole

Informasjon om skolen er fylt ut av: Grethe Bøe Hauger - rektor, Linda Langrind - verneombud, 
Kari Hammer - tillitsvalgt 

Nøkkelinformasjon 
Skoleslag:  Ungdomsskole

Antall elever:   253

Byggeår : Ferdigstilt 2001

Tilstandsklasse:  1

Modulbygg/brakker 
til undervisning: 

Ja, Består av 4 klasserom med tilhørende grupperom, samt et lite ADL-kjøkken. 

Uteområde:  Uteområdet var nytt i 2001. Ved utbygging og rehabilitering av Solberg skole ble 
noen områder tilpasset friidrett og en del grøntområder med sitteplasser fjernet 
da paviljong/modulbygg ble satt opp. Skolens parkeringsplass ble innlemmet i 
Solberg skoles uteområde. Grusbanen  brukt til ballaktiviteter ble parkeringsplass 
for ansatte ved Killingrud. Vi har fortsatt 2 sandvolleyballbaner, 1 basketbane og 
gresslette med fotballmål til ballaktiviteter.
Det er behov for oppgradering av uteområdet, tilpasset ungdomstrinnet. Legges 
bedre til rette for fysisk utfoldelse og bevegelse i løpet av skoledagen 

Utlån/sambruk av 
skolens lokaler etter 
åpningstid :

Noe tilfeldig utleie/utlån av klasserom til lag og foreninger, og korps i helger
Ikke fast sambruk 

Utleie av skolens 
lokaler etter åpningstid: 

Gymsalen leies/lånes ut mandag til fredag fra 17.00 – 21.30  
Skolen leies ikke ut for overnatting.

Forventet elevtall skoleåret 2020–2021 
   8.trinn  9.trinn  10.trinn 

Elever  98 73 82

Antall paralleller  4 3  3
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Skolens vurdering av areal og kapasitet 
  Beskrivelse  Skolens kommentar 
Antall klasser  10 klasser    

Antall tilgjengelig klasserom  9 klasserom 6 klasserom – 84m2
3 klasserom – 54m2
Det er 3 klasserom pr.base: 
(2 stykker på 84 m2, 1 på 54m2 )
Alle har håndvask
Behov for solskjerming: 4

Ant rom som eventuelt ved ekstra 
behov kan brukes/gjøres om til 
klasserom 

1 rom i skolen kan gjøres om.
3 rom i paviljongen

Auditoriet kan gjøres om til klasserom, Det 
krever bygningsmessig arbeid, men er 
gunstig i forhold til beliggenhet og nærhet til 
de andre klasserommene. 

Ant klasserom lokalisert i 
midlertidig modulbygg ol. 

4 klasserom i paviljongen. I dag brukes 1 rom til MOT-rom med kun 
stoler. 
De 3 andre brukes til språkundervisning 2t pr 
uke pr. trinn. Rommene er ikke tilpasset elever 
i ungdomsskolen med tanke på bord/stoler. 
Paviljongen ble satt opp i ca 2013, Killingrud 
har disponert den fra ca 2017.

Antall grupperom  12  Det er to grupperom á 22,8 m2 på hver 
base. Disse kan igjen deles i to, slik at det er 
4 grupperom á 11,4 m2 i hver base.  

Spesialrom  Musikkrom 73m2 
Kunst og håndverksavdeling 
113m2
Mat og helse 79m2 
Naturfagrom 85m2 
Auditorium 56m2 

Skoleåret 21/22 kan ikke mat og 
helserommet lånes ut til Solberg skole.
Behov for solskjerming på kunst og 
håndverksavdelingen og naturfagrommet

Areal til elever med store behov for 
tilrettelegging 

Har ikke godt areal for 
elever med behov for store 
tilrettelegginger i selve 
skolebygget. 

Arealene i paviljongen kan brukes.

Kroppsøvingslokaler  Egen gymsal, men i sambruk 
med Solberg skole

Vi deler gymsal med Solberg skole 
(halvparten hver) Dette skoleåret leier vi 
halltid i Solberghallen 7,5t /uke. Solberg 
skole disponerer da hele vår gymsal den 
tiden vi er i hallen. Vi ønsker ikke å bruke 
hallen neste skoleår, det har vært en dårlig 
og kostbar løsning for oss. Vi har behov for 
å bruke hele vår gymsal i flere timer neste 
skoleår pga flere klasser enn tidligere og 
fordi valgfaget Fysisk aktivitet og helse er 
svært populært og krever bruk av hel gymsal 
i perioder av året.

Toaletter til elever  Totalt antall 15, i tillegg er det 1 
toalett i hver gymgarderobe.  
3 toaletter i paviljongen

Tilstand, hele vegger til gulv.
Godt renhold 

Arbeidsplass til helsesykepleier  Ja  Har kontor

Arbeidsplass til 
andre samarbeidspartnere 

Ja Har kontor. I tillegg bruker PPT møterom ved 
behov for samtaler med elever/foresatte. 
Helsesykepleiers kontor kan også brukes 
dersom det er ledig. 
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  Beskrivelse  Skolens kommentar 
Areal til arbeidsrom for pedagoger  5 arbeidsrom med i 

utgangspunkt 4 plasser, 1 
arbeidsrom med 3 plasser.

I perioder har det vært opptil 6 stykker på 
enkelte arbeidsrom for å sørge for at alle 
har en arbeidsplass. 
Alle har behov for solskjerming

Areal til møter med foresatte og 
samarbeidspartnere 

Ett møterom. Dette kan deles i 
to, men pga dårlig lydisolering 
gjør vi ikke det. 

Vi har et rom utenfor rådgiver/
sosiallærerkontorer som kan brukes, men 
dette er ikke beregnet til møterom er derfor 
lite egnet. Rådgiver/sos.lærer må gå 
gjennom møterommet for å komme til eget 
kontor.

Personalavdeling   Har
-spiserom/pauserom 
-garderobe 
-toalett for ansatte 

Personalrommet brukes også som møterom 
for et av teamene. Behov for solskjerming.

Er skolen tilrettelagt for barn, 
foresatte og ansatte med nedsatt 
funksjonsevne? 

Ja Heis
Automatiske døråpnere inn til 2 av 3 baser 
og på inngangsdørene. Mangler automatisk 
døråpner i 2.etg inn til administrasjon.
Handicaptoalett med hvilerom
Heve/senkebenk på kantinekjøkken

Har skolen velkomstklasser?  Nei 
 

Har skolen kommunal base for 
elever med særskilte behov for 
tilrettelegging? 

Nei 

Ledelse og administrasjon  Alle i ledelse og administrasjon 
har eget kontor.
Skolesekretær har 
tilfredsstillende arbeidsforhold 
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Framskrivinger:

Framskriving som tar hensyn til lokalt boligbyggeprogram:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

8.trinn 96 85 71 82 84 73 73 77 78 78 81 78 78

9.trinn 77 95 85 72 82 85 75 75 78 79 79 81 78

10.trinn 83 78 95 85 74 83 86 78 76 79 80 80 82

Elevtall 256 258 251 239 239 241 235 230 233 237 240 239 237

Framskriving som tar hensyn til trendflytting: 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

8.trinn 97 86 72 84 87 75 74 78 79 80 83 79 80

9.trinn 77 96 86 74 84 87 76 75 79 80 80 83 80

10.trinn 83 79 96 87 76 85 88 78 77 80 81 82 84

Elevtall 257 260 254 245 247 247 238 231 235 240 245 244 244

Vurdering av kapasitet.
Killingrud ungdomsskole har kapasitet til tre paralleller på tre trinn

• Tre paralleller tilsvarer et elevtall på 90 elever pr. trinn.

Skolen har paviljonger som pr. i dag ikke brukes til faste klasserom. 

Killingrud ungdomsskole har kapasitetsproblemer kommende skoleår og vil ha det i tre år framover. Videre i 
framskrivingsperioden vil skolen ha tilstrekkelig kapasitet i henhold til elevtallsframskrivingen, men vil bevege seg tett oppunder 
kapasitetsgrensen. Det kan derfor være hensiktsmessig å se på muligheten for å øke kapasiteten ved å utnytte skolens areal. 

Andre utfordringer knyttet til kapasitet:  

• Gymsal har ikke kapasitet til dagens elevtall og timetall i faget.  Dette fordi Solberg skole benytter gymsalen i halvparten 
av tiden. Skolen må leie tid i Solberghallen. Solberghallen har tilstrekkelig kapasitet, men det påløper store leiekostnader 
for skolen.

• Mangler møterom 

• Arbeidsrom for pedagoger tilfredsstiller ikke anbefalt norm. 
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Solberg barneskole

Informasjon om skolen er fylt ut av: Grethe Eggerud, virksomhetsleder

Nøkkelinformasjon 
Skoleslag : Barneskole 1. – 7.

Antall elever:   543 

Byggeår : Nybyggene og totalrenovering av resterende bygg, ble ferdigstilt i 2015. 
En ny fløy med 20 klasserom stod ferdig desember 2014. 
Ny gymsal og nytt uteområde stod ferdig august 2015. 
To fløyer med klasserom, grupperom og spesialrom ble totalrenovert og stod ferdig 
i august 2015. 

Tilstandsklasse:  0

Modulbygg/brakker 
til undervisning: 

Nei  

Uteområde:  Vi har et flott friområde i nær tilknytning til skole. Skogområdet benyttes til 
alle årstider. Vi kan benytte nærmiljøanlegg i skoletiden og SFO benytter 
nærmiljøanleggene hver dag. Vi har en stor og flott skolegård med lekeapparater, 
den ble oppgradert i 2015.  

Utlån/sambruk av 
skolens lokaler etter 
åpningstid :

Skolen er tilrettelagt for utleie på kveldstid på hverdager. Det er hovedsakelig 
gymsalen som lånes ut til ulike barnegrupper. Utlån administreres av skolens 
ledelse. SFO leier lokaler i Solberghallen, der er det sambruk med fritidsklubb og 
en annen aktivitetsgruppe.

Utleie av skolens 
lokaler etter åpningstid: 

Det er lite utleie av skolens lokaler, grunnet låssystem, alarmsystem og tilsyn etter 
utleie.  

   
Forventet elevtall skoleåret 2020–2021

  1.trinn  2.trinn  3.trinn  4.trinn  5.trinn  6.trinn  7.trinn 
Elever  65 63  84 83  64        85  89

Antall paralleller  3 3 3  4 4 3 4 
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 Skolens vurdering av areal og kapasitet 
  Beskrivelse  Skolens kommentar 
Antall klasser  Totalt antall klasser 24   

Antall tilgjengelig klasserom   27 klasserom Vi har 1 klasserom som er mindre enn 
cirka 56 m2 . 
Dette benyttes til undervisning av gruppe 
elever med spesialundervisning. 
Vi mangler ikke håndvask i noen 
klasserom.
Alle klasserom har solavskjerming. 

Ant rom som eventuelt ved ekstra 
behov kan brukes/gjøres om til 
klasserom 

Ant klasserom lokalisert i 
midlertidig modulbygg ol. 

Ingen klasserom i modulbygg.   0

Antall grupperom  Totalt antall grupperom til 
undervisning er 10

Skolen har tilfredsstillende antall 
grupperom. Størrelsen varier fra 
4 – 10 m2

Spesialrom  Sløydsal, Keramikkrom, Tekstilrom, 
Naturfagrom
Musikkrom, Skolekjøkken
Teknologirom

 

Areal til elever med store behov for 
tilrettelegging 

Skolen har eget spesialrom til 
elever med spesielle behov/ 
aktivitetsrom med tilhørende 
handicaptoalett og hvilerom. 

Tilfredsstillende areal til å ta imot elever 
med store behov for tilrettelegging. Kan 
benyttes av 3 – 4 elever

Kroppsøvingslokaler  Egen gymsal, benyttet av klassene 
på småskolen.
Klassen på mellomtrinnet benytter 
halvdel av gymsal på Killingrud 
ungdomsskole.
Skolen leier også noen timer i 
Solberghallen.
 

Alle klassene på mellomtrinnet har tilgang 
til gymsal/ hall i gymtimer og fysisk 
aktivitet.
Sambruk om gymsalen på Kilingrud 
kan i perioder være krevende, da 
ungdomskolen har behov for å bruke hele 
gymsalen selv. Skolen leier noen timer i 
Solberghallen.
Klassene på småskolen benytter skolens 
gymsal og kan disponere 1 – 2 timer i 
gymsalen hver uke.

Arealer til bruk for AKS/SFO  Solberg SFO leier lokalen i 
Solberghallen. 
Det er ingen sambruk med skolen 
lokaler.

SFO lokalene er fordelt i flere avdelinger 
i hallen. 
Barna på SFO er fordelt i to baser, men 
de har felles samlingsted når de spiser.

Toaletter til elever  Totalt antall:
Guttetoalett: 9 
Jentetoalett: 9
Handicap toalett: 4

Toalettene er tilfredsstillende med hele 
vegger, gulvbelegg og egen vask på 
hvert toalett.  I tillegg er det toaletter til 
begge kjønn i gymsal

Arbeidsplass til helsesykepleier  Ja Begge helsesykepleierne har hvert sitt 
kontor på skolen.
 

Arbeidsplass til 
andre samarbeidspartnere 

Ja Skolen har eget kontor til PPT, logoped.
Sosialfaglig medarbeider har eget kontor.

Areal til arbeidsrom for pedagoger  Alle arbeidsrom har har tilstrekkelig 
areal.

 De er fordelt på 7 teamrom. Det er plass 
til 8 lærere på hvert teamrom.
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  Beskrivelse  Skolens kommentar 
Areal til møter med foresatte og 
samarbeidspartnere 

Skolen har to møterom som kan 
brukes til samarbeidsmøter.

Skolen har ikke møterom / auditorium der 
det kan samles flere. Skolen må benytte 
gymsalen når det skal samles mer enn 50 
personer.

Personalavdeling   Skolen har eget personalrom.
Det er egne toalett og garderobe 
m.dusj til både kvinner og herrer 

Tilfredsstillende personalrom, toalett, 
garderobe og dusj.
 

Er skolen tilrettelagt for barn, 
foresatte og ansatte med nedsatt 
funksjonsevne? 

Ja Skolen er tilrettelagt med heiser, egne 
toalett og spesialrom for elever med 
nedsatt funksjonsevne.

Har skolen velkomstklasser?  Nei 
 

Skolen disponerer eget rom til elever som 
har særskilt norskopplæring.

Har skolen kommunal base for 
elever med særskilte behov for 
tilrettelegging? 

Nei  Skolen gir tilbud for en elev med særskilte 
behov. 

Ledelse og administrasjon  Alle i ledelsen har egne kontoer. 
Skolesekretærene har 
tilfredsstillende arbeidsforhold, 
men er lite skjermet .

Tilfredsstillende kontorer. 
 

 

Framskrivinger

Framskriving som tar hensyn til lokalt boligbyggeprogram:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1.trinn 69 71 72 75 70 72 73 75 76 76 77 77 77

2.trinn 67 71 73 73 76 72 75 76 77 77 78 78 78

3.trinn 68 68 72 74 74 78 74 77 77 78 78 79 79

4.trinn 86 70 70 73 75 76 80 76 78 78 79 80 80

5.trinn 84 86 72 71 74 76 77 81 77 78 79 80 80

6.trinn 69 84 86 72 71 76 78 79 81 78 79 80 80

7.trinn 85 70 84 85 73 72 77 79 79 81 78 79 79

528 520 529 523 513 522 534 543 545 546 548 553 553
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Framskriving som tar hensyn til trendflytting: 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1.trinn 70 72 73 78 72 75 74 75 75 76 77 77 78

2.trinn 67 72 74 75 79 74 76 75 76 77 78 78 79

3.trinn 69 69 73 75 76 80 75 77 77 78 78 79 80

4.trinn 87 71 71 75 77 77 81 77 78 78 79 80 80

5.trinn 85 87 72 72 76 78 78 82 78 79 79 80 81

6.trinn 69 85 87 74 73 77 79 79 83 78 80 80 81

7.trinn 85 71 84 87 75 74 78 79 79 83 79 80 80

532 527 534 536 528 535 541 544 546 549 550 554 559

Vurdering av kapasitet
Solberg skole har kapasitet til fire paralleller på seks trinn og tre paralleller på ett trinn

• Tre paralleller tilsvarer et elevtall på 84 pr. trinn.

• Fire paralleller tilsvarer et elevtall på 112 pr. trinn.

Solberg skole har kapasitet til elevtallsframskrivingen i perioden og har ledig kapasitet i hele perioden. 

Utfordringer knyttet til kapasitet: 
• Skolens gymsal har ikke kapasitet til å dekke elevtall og timetall i faget. Sambruk med Killingrud ungdomsskole medfører at 

ungdomsskolen får kapasitetsutfordringer. Leier i Solberghallen.  Solberghallen har tilstrekkelig kapasitet, men det påløper 
store leiekostnader for skolen.
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Eknes ungdomsskolekrets

Eknes ungdomsskole
Stenseth Barneskole
Krokstad barneskole

Handlingsalternativer:
• Kapasitet ved Krokstad barneskole kan bedres ved å se på en justering av skolekretsgrenser slik at noen elever fra 

Krokstad barneskole begynner på Stenseth barneskole. Dette handlingsalternativet må også omfatte arbeidsplasser til 
pedagoger.

• Et handlingsalternativ for Eknes ungdomsskole kan være å se nærmere på funksjonell egnethet i eksisterende bygning-
smasse for å bedre kapasitetsutnyttelsen.
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Eknes ungdomsskole

Informasjon om skolen er fylt ut av: Anne Margrethe Horsrud, rektor

Nøkkelinformasjon 
Skoleslag :  Ungdomsskole

Antall elever:  366

Kommunedel:  Krokstadelva

Tilstandsklasse:  2

Modulbygg/brakker 
til undervisning: 

Nei  

Uteområde  Stor gressplen og grusbane bak og på vestsiden av skolen. 
Nærmiljøanlegg i form av ballbinge, amfi, styrkeapparater, bordtennisbord,   liten 
skaterampe.

Utlån/sambruk av 
skolens lokaler etter 
åpningstid:

Disse låner skolelokalene: 
Nedre Eiker barne- og ungdomsteater, Local Vocals
Humanetisk konfirmasjonsundervisning, Svømmeklubben (ved stevner)

Utleie av skolens 
lokaler etter åpningstid: 

Ekneshallen med svømmehall er ikke vårt ansvar å leie ut 

   
Forventet elevtall skoleåret 2020 –2021 

  8.trinn  9.trinn  10.trinn 
Elever   113 129 117

Antall paralleller  4 4 4
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Skolens vurdering av areal og kapasitet
  Beskrivelse  Skolens kommentar 
Antall klasser  12 Når vi har 12 klasser har vi behov for seks 

baser. En base er to klasserom skilt med 
en fleksibel skyvevegg. 

Antall tilgjengelig klasserom  12
 

Klasserommene er ca 56 kvm. 
I de 12 klasserommene er det bare fire 
som har håndvask. Alle har solskjerming

Ant rom som eventuelt ved ekstra 
behov kan brukes/gjøres om til 
klasserom 

2 rom som nå brukes til kunst og 
håndverk
1 rom som nå brukes til ulike 
samlinger («storsalen»)
1 klasserom som er en gammel 
biologisal, men som brukes som 
ekstra klasserom når klasser skal 
deles

Mangler rom til kunst og håndverk 

Hvis storsalen gjøres om vil vi mangle 
et sted å bruke til foreldremøter og 
trinnsamlinger

Ant klasserom lokalisert i 
midlertidig modulbygg ol. 

Har ikke midlertidige bygg

Antall grupperom  Til sammen er det 10 grupperom 
som fordeles etter behov. 

I tillegg er det to smårom uten 
vinduer som brukes i nødstilfeller.

Av de 10 grupperommene, er ett rom er 
holdt av til innføringsklassen og ett rom 
holdt av til ungdomsgruppa (elever med 
stort behov for tilrettelegging)

Spesialrom  Musikkrom + to små bandrom 
To kjøkken til mat & helse
Sløydrom, tekstil-/tegnerom til kunst 
&håndverk, Lite keramikkrom
Fysikklaboratium, Biologirom
Ett auditorium med plass til 60 
elever

Når musikk trenger flere øverom, bruker 
de storsalen i tillegg.
Bitte lite kjøkken som innimellom brukes til 
elevkantine.
Lite område som tidligere var bibliotek, er 
omgjort til et oppholdssted for elevene og 
brukes til kantine.

Areal til elever med store behov for 
tilrettelegging 

Har ingen arealer i dag. Hvis det her er snakk om fysiske 
tilrettelegginger, må vi tilrettelegge i deler 
av bygget.
Ved psykiske tilrettelegginger mangler 
vi evt. rom som er avskjermet eller type 
sanserom.

Kroppsøvingslokaler  Bruker Ekneshallen   

Toaletter til elever  Jenter: 8
Gutter: 6
HC: 3 

Ett av guttetoalettene rommer fire 
muligheter; to lukkede rom + to åpne 
pissoarer. Noen trenger oppussing

Arbeidsplass til helsesykepleier  Ja Har kontor
Passe stort

Arbeidsplass til 
andre samarbeidspartnere

Nei  Har ikke ledig kontor tilgjengelig for 
andre samarbeidspartnere

Areal til arbeidsrom for pedagoger  Har tilstrekkelig areal

Areal til møter med foresatte og 
samarbeidspartnere 

Har tre konferanserom i kjelleren 
som benyttes til møter med 
foresatte. 

 Når det er utviklingssamtaler brukes 
grupperom/klasserom i tillegg.

Personalavdeling   Har eget:  
-spiserom/pauserom 
-garderobe 
-toalett for ansatte 
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  Beskrivelse  Skolens kommentar 
Er skolen tilrettelagt for barn, 
foresatte og ansatte med nedsatt 
funksjonsevne? 

Skolen er ikke universelt utformet. Når vi har hatt elever i rullestol har vi 
måttet finne løsninger og flyttet på klasser. 

Har skolen velkomstklasser?  Ja – vi kaller det innføringsklasse Alle tre trinn er samlet i aldersblandet 
gruppe – de har eget grupperom. Pr dd 
er det 11 elever i gruppa 

Har skolen kommunal base for 
elever med særskilte behov for 
tilrettelegging? 

Nei Har opprettet en lokal gruppe med fem 
elever

Ledelse og administrasjon  Alle i ledelsen har egne kontor.
Skolesekretæren har tilfredsstillende 
arbeidsforhold 

 

 

Framskrivinger. 

Framskriving som tar hensyn til lokalt boligbyggeprogram:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

8.trinn 115 110 118 107 116 114 110 116 110 107 113 110 109

9.trinn 122 114 110 119 108 118 114 110 115 110 107 114 111

10.trinn 118 121 113 111 119 111 119 114 110 115 111 109 115

Elevtall 355 345 341 337 343 343 343 340 336 332 331 332 334

Framskriving som tar hensyn til trendflytting: 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

8.trinn 116 112 121 110 119 114 110 117 111 108 114 110 108

9.trinn 123 116 113 122 111 119 115 111 117 112 109 115 111

10.trinn 119 124 116 114 122 112 120 115 112 118 113 110 116

Elevtall 359 351 351 346 352 345 345 343 340 337 336 335 335
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Vurdering av kapasitet. 
Eknes ungdomsskole har kapasitet til fire paralleller på alle trinn. 

• Fire paralleller tilsvarer et elevtall på 120 pr. trinn

Eknes ungdomsskole har enkelte år der de kan få utfordringer da ett trinn blir større enn 120 elever. Skolen har ut over det 
tilstrekkelig kapasitet både i dagens situasjon og i framskrivingsperioden. Skolen har ikke modulbygg.

Avdeling Sagstedbrua omfattes ikke av dette kunnskapsgrunnlaget med tanke på kapasitet. Avdeling Sagstedbrua har tilhold 
i egne leide lokaler i Krokstadelva. Leieavtalen utløper 2023. Det vil være nødvendig med en utredning  som omhandler 
fremtidige lokaler for avdeling Sagstedbrua. 

Andre utfordringer knyttet til kapasitet:
• Skolen mangler arealer for elever som har behov for særskilt tilrettelegging.
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Stenseth barneskole

Informasjon om skolen er fylt ut av Anlaug Marie Mork (rektor.) Avdelingsleder og foresatte i Skolens 
samarbeidsutvalg har også deltatt i arbeidet. 

Nøkkelinformasjon 
Skoleslag : Barneskole

Antall elever:  190

Byggeår:  Eldste del – 1983, Nyere del – 1997

Tilstandsklasse: 1

Modulbygg/brakker 
til undervisning: 

Nei

Uteområde:  Uteområdet oppgradert i 2019
Fortsatt er et noe som mangler – sittebenker, sandkasser, beplantning og 
solavskjerming. Mellomtrinnets område er ikke ferdigstilt. Her mangler klatrestativ, 
oppmerking med mer. Det mangler aktiviteter for barn med nedsatt funksjonsevne.
Fine skogsområder i nærområdet.

Utlån/sambruk av 
skolens lokaler etter 
åpningstid: 

Skolens gymsal leies ut til IBK på ettermiddager / kveld 
Ett rom i samme låsesone leies også ut til velforeninger i området (årsmøte) 
Leietakere henter nøkkel på Kiwi.

Utleie av skolens 
lokaler etter åpningstid:

FAU arrangere elevkveld tre ganger i året, samt har møter på skolen  
De har egen nøkkel.

   

Forventet elevtall skoleåret 2020 – 2021 
  1.trinn  2.trinn  3.trinn  4.trinn  5.trinn  6.trinn  7.trinn 

Elever  23 31 30 27  24 31 30

Antall paralleller  2 2 2  2 2  2 2 
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Skolens vurdering av areal og kapasitet 
  Beskrivelse  Skolens kommentar 
Antall klasser  14 Flere av klassene er sammen flere timer i 

uken. 

Antall tilgjengelig klasserom  14 Er usikker på størrelsen på rommene. Ett 
klasserom er mye mindre enn de andre.
Håndvask OK Solavskjerming OK

Ant rom som eventuelt ved ekstra 
behov kan brukes/gjøres om til 
klasserom 

0 

Ant klasserom lokalisert i 
midlertidig modulbygg ol. 

0

Antall grupperom  8 Skolen har et sterkt ønske om å få 
tilrettelagt for et ekstra grupperom i 
fellesareal nede på mellomtrinnet. 

Spesialrom  Musikkrom , KH tekstil, KH 
sløyd og keramikk, gymsal, 
skolekjøkken

Areal til elever med store behov for 
tilrettelegging 

Må sjekkes Alle klasserom har inngang på bakkenivå, 
det er HC-toalett i alle etasjer, og det er 
heis på skolen. 

Kroppsøvingslokaler  Egen gymsal  

Arealer til bruk for AKS/SFO  Egne arealer og sambruk.
Stillerom, oppholdsrom og 
garderobe

Deler skolekjøkken med skolen 
Ønske om større areal på SFO – det blir 
mye støy i oppholdsrommet 
Tidligere har SFO brukt et par klasserom 
etter skoletid.  
SFO bruker også skolens gymsal.

Toaletter til elever  15 I tillegg toalett i gymgarderobe

Arbeidsplass til helsesykepleier  Har eget kontor 
Burde ha vært bedre lydisolert.  

Arbeidsplass til 
andre samarbeidspartnere 

Ja Sosialfaglig medarbeider har eget kontor 
som også brukes som møterom.  
Logoped har eget kontor.

Areal til arbeidsrom for pedagoger  7 teamrom 

Areal til møter med foresatte og 
samarbeidspartnere 

To gode møterom,  
tar 8-12 personer.  

Personalrommet og klasserom brukes til 
foreldremøter og personalmøter, og det 
er trangt. 
I tillegg brukes kontoret til sosialfaglig 
medarbeider. Det er også et møterom 
innenfor personalrommet.

Personalavdeling   Personalrom = spiserom og 
møterom for personalet 
Garderober ved teamrom 
Toaletter for ansatte ved teamrom 
(3 stk)

 

Er skolen tilrettelagt for barn, 
foresatte og ansatte med nedsatt 
funksjonsevne? 

Ja – tror det Har heis.
Skolen har også gjort tilpasninger for 
kortvokst elev. 
Det er ikke tilrettelagt for elever med 
nedsatt syn. 

Har skolen velkomstklasser?  Nei
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  Beskrivelse  Skolens kommentar 
Har skolen kommunal base for 
elever med særskilte behov for 
tilrettelegging? 

Nei

Ledelse og administrasjon  Rektor og avdelingsleder har 
eget kontor. 
Skolesekretær har en åpen 
arbeidsplass der mange går 
forbi. 

Sekretær kan bli forstyrret - men har en 
veldig fin og sosial plass

 

Framskriving av elevtall

Framskriving som tar hensyn til lokalt boligbyggeprogram:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1.trinn 24 22 25 26 24 23 22 23 23 23 23 23 24

2.trinn 29 24 23 25 26 24 23 23 23 23 23 23 24

3.trinn 30 29 24 23 25 26 24 23 23 23 23 24 24

4.trinn 29 30 29 25 23 25 26 24 23 23 24 24 24

5.trinn 22 29 30 28 25 24 25 26 24 24 24 24 24

6.trinn 31 22 29 29 28 25 24 25 26 25 24 24 25

7.trinn 28 31 23 29 29 28 25 24 26 26 25 25 25

Elevtall 193 187 183 185 180 175 169 168 168 167 166 167 170

Framskriving som tar hensyn trendflytting:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1.trinn 24 22 26 27 25 24 23 24 24 24 24 24 25

2.trinn 30 24 23 26 27 25 24 24 24 24 24 25 25

3.trinn 30 29 25 23 26 27 25 24 24 25 25 25 25

4.trinn 29 30 29 25 24 26 27 26 25 25 25 25 25

5.trinn 22 29 30 29 25 24 26 27 26 25 25 25 26

6.trinn 31 22 29 30 29 26 25 27 28 26 25 26 26

7.trinn 28 32 23 29 30 29 26 25 27 28 27 26 26

Samlet 194 188 185 189 186 181 176 177 178 177 175 176 178
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Vurdering av kapasitet
Stenseth skole har kapasitet til to paralleller på syv trinn. Ett klasserom er mindre og har derfor bare plass til en liten klasse. 

• To paralleller tilsvarer et elevtall på 56 pr.trinn. 

Stenseth skole har kapasitet til elevtallsframskrivingen i perioden og har ledig kapasitet i hele perioden. 

Utfordringer knyttet til kapasitet:  
• Ingen spesielle utfordringer. 
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Krokstad barneskole

Informasjon om skolen er fylt ut av: Åge Ryghseter: rektor. Silje Tollefsen: Tillitsvalgt. Marianne Fredriksen: 
Verneombud. Sendt FAU.

Nøkkelinformasjon:
Skoleslag:  Barneskole 1-7-skole

Antall elever:   564

Byggeår:  1958 – 1968 – 1978 -1991 – 1997 - 2015

Tilstandsklasse:  2

Modulbygg/brakker 
til undervisning: 

Ja

Uteområde:  Lekeskog/1000-års stedet /Oppgradert skolegård

Utlån/sambruk av 
skolens lokaler etter 
åpningstid:  Nei. Skolen er dårlig tilrettelagt for sambruk pga nøkkelsystem. 

Utleie av skolens 
lokaler etter åpningstid : Utleie av gymsal

   

Elevtall skoleåret 2020–2021 
  1.trinn  2.trinn  3.trinn  4.trinn  5.trinn  6.trinn  7.trinn 

Elever  87 68 74 88 84 83 80

Antall paralleller  4 3 4 4 4 4 3
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Skolens vurdering av areal og kapasitet 
  Beskrivelse  Skolens kommentar 
Antall klasser  26  

Antall tilgjengelig klasserom  26
 

Håndvasker ok på alle klasserom. 
Solavskjerming på alle klasserom.
Ingen klasserom under 56 m2

Ant rom som eventuelt ved ekstra 
behov kan brukes/gjøres om til 
klasserom 

1  Mister musikkrom. 

Ant klasserom lokalisert i 
midlertidig modulbygg ol. 

3 3 klasserom og 2 grupperom i modul.

Antall grupperom  15 10 tilknyttet klasserom (med dør fra klasserom 
til grupperom) Størrelse ok, men for få. 

Spesialrom  6 – mat og helse, tekstilrom, sløyd, 
realfagsrom/teknologi, musikkrom 

Tilfredsstillende areal. 5 av dem egner seg 
kun for halv klasse.  

Areal til elever med store behov for 
tilrettelegging 

2 klasserom tilhørende grupperom er 
tilpasset rullestolbruker.  

Ved mer behov må klasserom bygges om.  

Kroppsøvingslokaler  Egen gymsal  For mange klasser, må bruke Ekneshallen til 
5 – 6 klasser. (dobbelttimer)

Arealer til bruk for AKS/SFO  Egne lokaler til SFO + sambruk med 
1. klasserom. 

Tilstrekkelig areal ved hjelp av 1. klasserom.  

Toaletter til elever  31  Hele vegger fra tak til gulv. Dørstokker gjør 
renhold utfordrende. 

Arbeidsplass til helsesykepleier  Ja Store rom
 2 helsesykepleiere som har eget kontor

Arbeidsplass til 
andre samarbeidspartnere 

Nei Konferanserom brukes
 

Areal til arbeidsrom for pedagoger  Har absolutt ikke tilstrekkelig areal.  Sitter alt for trangt. 

Areal til møter med foresatte og 
samarbeidspartnere 

2 konferanserom  Bruker klasserom
 

Personalavdeling   Har eget:  
-spiserom/pauserom: 1 
-garderobe: 2
-toalett for ansatte: 4

Toalettforhold i damegarderoben er 
utilfredsstillende. Toalett med skillevegger. 
Trangt. 
 

Er skolen tilrettelagt for barn, 
foresatte og ansatte med nedsatt 
funksjonsevne? 

Ja  Heis-avhengig jevnlig sevice.
Ramper 
Automatikk på ytterdører

Har skolen velkomstklasser?  Nei
 

Har skolen kommunal base for 
elever med særskilte behov for 
tilrettelegging? 

Nei 

Ledelse og administrasjon  Alle i ledelsen har egne kontor.
Skolesekretæren har tilfredsstillende 
arbeidsforhold 

Et kontor er alt for lite, da det også fungerer 
som lager. 
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Framskrivinger.

Framskriving som tar hensyn til lokalt boligbyggeprogram:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1.trinn 83 74 63 74 71 73 78 78 79 79 79 81 83

2.trinn 70 83 75 67 76 76 75 78 79 80 80 81 83

3.trinn 76 70 82 77 69 80 77 76 79 80 80 81 83

4.trinn 84 76 71 83 78 74 81 78 77 80 81 82 83

5.trinn 80 84 77 73 84 82 75 82 79 78 81 83 84

6.trinn 86 80 84 79 75 87 83 77 83 80 79 83 84

7.trinn 79 86 80 85 80 79 88 84 78 84 81 81 84

558 553 532 538 533 551 557 553 554 561 561 572 584

Framskriving som tar hensyn til trendflytting: 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1.trinn 84 76 66 75 71 69 73 74 75 76 76 77 78

2.trinn 70 84 77 68 77 73 70 74 75 76 77 78 78

3.trinn 76 71 84 78 69 78 74 72 75 76 77 78 79

4.trinn 84 77 72 85 79 71 78 75 73 76 77 78 79

5.trinn 81 85 78 74 85 80 72 79 76 74 78 79 79

6.trinn 86 82 85 79 75 86 81 74 81 77 76 79 80

7.trinn 80 87 83 86 81 77 86 82 76 82 79 77 80

561 562 545 545 537 534 534 530 531 537 540 546 553
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Vurdering av kapasitet
Krokstad skole har kapasitet til fire paralleller på fem trinn, og tre paralleller på to trinn. 

• Tre paralleller tilsvarer et elevtall på 84 pr. trinn

• Fire paralleller tilsvarer et elevtall på 112 pr. trinn
Skolen har to paviljonger der det er tre klasserom og tre grupperom.  

Krokstad skole har kapasitet til elevtallsframskrivingen basert på trendflytting i perioden. Dersom planlagt boligutbygging 
realiseres vil skolen ca. 2028 bevege seg mot en full fire parallell skole og vil dermed ikke ha tilstrekkelig kapasitet. 

Utfordringer knyttet til kapasitet:  
• Personalrom til lærere er langt unna anbefalt norm.
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Veiavangen ungdomsskolekrets

Veiavangen ungdomsskole
Steinberg barneskole
Åsen Barneskole
Mjøndalen barneskole

Handlingsalternativer:

• For denne skolekretsen er det samlet kapasitet for naboskolene Åsen og Mjøndalen barneskoler det må finnes gode 
handlingsalternativer for. Dette kan gjøres ved:

 • Kapasiteten på Åsen barneskole kan bedres ved en utvidelse eller oppgradering av bygningsmassen. 
Dette handlingsalternativet vil bety økte investeringskostnader for kommunen, og må også omfatte arbeids- 
plasser til pedagoger. 

 • Kapasiteten ved Mjøndalen barneskole kan bedres ved å se på en justering av skolekretsgrenser mellom 
Åsen og Mjøndalen, slik at noen elever fra Mjøndalen barneskole starter på Åsen barneskole. Dette han-
dlingsalternativet vil ikke kreve ytterligere investeringskostnader på Åsen skole enn de som allerede fremgår 
i handlingsalternativet beskrevet over for å sikre Åsen barneskole tilstrekkelig kapasitet.  Dette handling-
salternativet må omfatte en vurdering av trygg skolevei for elevene, og eventuelt økte skoleskyssutgifter for 
kommunen.

 • Ved Mjøndalen barneskole er det vanskelig å utvide skolens areal på eksisterende eiendom, men det kan 
vurderes om et midlertidige modulbygg på kort sikt kan øke kapasiteten ved skolen. Langsiktige løsninger 
kan innebære økte investeringskostnader for kommunen. 

 • Veiavangen ungdomsskole har ikke godkjente arealer til annet enn ordinær klasseromsundervisning. Det 
kan være et handlingsalternativ å videreføre oppgradering og ferdigstillelse av Veiavangen ungdomsskole. 
Da vil nåværende midlertidige modulbygg kunne fjernes. 
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Veiavangen ungdomsskole

Informasjon om skolen er fylt ut av: Ole David Sofienlund (avdelingsleder), Anne May Falch Brænden 
(avdelingsleder) og Torill Risdal Lund (rektor/virksomhetsleder)

Nøkkelinformasjon 
Skoleslag: Ungdomsskole  

Antall elever: 397

Byggeår: Del 1 – 1961, Del 2 – , Del 3 – 2011, endringer i 2013: flere klasserom, Paviljong 
(modulbygg) – 2013. Stormen Frida i 2012, medførte noe rehabilitering i bygg 
2 og 3. Kjeller i bygg 1 ble avstengt for tilgang og bruk. Skolen er ikke godkjent 
etter forskrift Miljørettet helsevern

Tilstandsklasse: 2

Modulbygg/brakker 
til undervisning:

Ja  

Uteområde: Enkel skolegård med basketkurver, kunstgressbane, bordtennisbord og huske. 
Fremstår som en eldre skolegård. Har områder med gress. Har sittebenker på 
området. 

Utlån/sambruk av 
skolens lokaler etter 
åpningstid: Ingen sambruk med andre aktører. 

Utleie av skolens lokaler 
etter åpningstid: Blir brukt til overnatting av Nor92 en gang pr. år i forbindelse med Tigers 

Cup. Utleie av hall/gymsal er ikke aktuelt da skolen ikke har dette. Bruker 
Mjøndalshallen.Noen nærstående borettslag bruker klasserom til årsmøte.

   

Forventet elevtall skoleåret 2020–2021 
  8.trinn 9.trinn 10.trinn Læringsverksted

aldersblandet
Elever  117 128 128 3

Antall paralleller  4 (5) 5 5 1
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Skolens vurdering av areal og kapasitet 
  Beskrivelse  Skolens kommentar 
Antall klasser  15 Skolen har ikke besluttet om det skal 

være 4 eller 5 klasser på 8. trinn. 
Erfaringsbasert skjer det endringer før 
oppstart og vi har også erfaring med at 
elevtallet stiger fremfor å gå ned. 

Antall tilgjengelig klasserom  Bygg 3: 18 klasserom
Bygg 1: 2 klasserom

Bygg 1 – 1 over og 1 under

Ant rom som eventuelt ved ekstra 
behov kan brukes/gjøres om til 
klasserom 

8 rom i gammel del
Kunst og håndverk – 3 rom
Musikk – 1 rom
Programmeringslab – 1 rom 
MOT-rom – 1 rom
Bibliotek – 1 rom
Lager – 1 rom

Skolen har ikke spesialrom, men 
klasserom i gammel del er omgjort til 
spesialrom.  Konsekvensen av å sette disse 
rommen tilbake til klasserom er at skolen 
da ikke har noen områder for praktisk-
estetiske fag
3 rom over 60m2 og de resterende under 
– i gammel del

Ant klasserom lokalisert i 
midlertidig modulbygg ol. 

2 skolekjøkken
2 naturfagslaboratorier 
Alle fire dimensjoner for 15 elever

Alle klasser benytter seg av 
naturfagslokaler. 9. trinn, læringsverkstedet 
og valgfag benytter seg av skolekjøkken. 
Modulbygget ble tatt i bruk høsten 2013.

Antall grupperom  6 grupperom i bygg 3, 2 i hver 
etasje 

5 klasser deler på to grupperom. Det er 
ikke tilstrekkelig i forhold til behovet skolen 
har.  

Spesialrom  Del 1:
Musikkrom – 1
Kunst og håndverk – 3

Modulbygg: Mat og helse – 2 
(15 elever)
Naturfaglab – 2 (15 elever) 

I forbindelse med stormen Frida ble 
klasserom i bygg 3 tatt i bruk som 
spesialrom. De er ikke tilpasset til formålet 
og det begrenser mulighetene. Det 
er ikke støydemping og avsug, slik at 
rommene ikke kan benyttes til maskiner og 
sløydaktiviteter. 

Areal til elever med store behov for 
tilrettelegging 

2 klasserom  Ikke tilrettelagt for elever med 
bevegelseshemming i forhold til toalett og 
direkte adgang innvendig skolearealer 
– grunnet trapp. Ikke tilrettelagt for 
synshemming – grunnet trapp. Mangler 
også toalett i nærhet av klasserommene.

Kroppsøvingslokaler  Ingen gymsal Benytter Mjøndalshallen.
 

Toaletter til elever  Bygg 3: 18 toaletter (hvorav 3 er 
handikaptoaletter
Bygg 2: 1 jentetoalett  

Toalett i bygg 2 er av eldre dato med 
4båser og tette vegger. Den 5. er 
avstengt.

Arbeidsplass til helsesykepleier  Ja Lite areal – disponerer lite tilstøtende rom 
(gml. Legekontor)

Arbeidsplass til 
andre samarbeidspartnere 

PPT - Har ikke kontor 
Driftsansvarlig – har kontor

Bruker møterom
Har utsyr i diverse rom/garasje 

Areal til arbeidsrom for pedagoger  Har ikke tilstrekkelig areal  For mange lærere pr. arbeidsrom 

Areal til møter med foresatte og 
samarbeidspartnere 

2 små møterom
1 større møterom 

Utviklingssamtaler løses gjennom å 
bruke klasserom. De små møterommene 
lite egnet til personlige møter hvor 
taushetsbelagt og sensitiv informasjon er 
tema eller kommer frem i møtet – er svært 
lytt mellom rommene.
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  Beskrivelse  Skolens kommentar 
Personalavdeling   Har eget:  

-spiserom/pauserom 
-garderobe 
-toalett for ansatte 

Garderobe og toalettfasilitetene er små
2 toaletter kvinner
1 toalett menn 
 

Er skolen tilrettelagt for barn, 
foresatte og ansatte med nedsatt 
funksjonsevne? 

Delvis Bygg 1 og 2 – er ikke tilrettelagt
Bygg 3 Nybygg –er i hovedsak tilrettelagt

Har skolen velkomstklasser?  Nei
 

Har skolen kommunal base for 
elever med særskilte behov for 
tilrettelegging? 

Nei

Ledelse og administrasjon  Alle i ledelsen og stab har egne 
kontor
Skolesekretær har tilfredsstillende 
arbeidsforhold 

Har behov for flere møterom og det er lytt 
mellom kontor og ut i korridor 

 

Framskrivinger: 

    

Framskriving som tar hensyn til lokalt boligbyggeprogram:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

8.trinn 132 141 162 144 163 156 147 163 149 154 158 158 158

9.trinn 143 134 143 166 148 165 158 149 164 152 157 160 160

10.trinn 148 145 137 149 168 151 166 159 152 167 156 160 163

Elevtall 423 420 442 459 479 471 471 470 465 473 471 477 481
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Framskriving som tar hensyn til trendflytting: 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

8.trinn 129 137 158 137 154 145 133 151 133 137 138 138 137

9.trinn 140 131 139 159 138 154 146 136 151 135 139 140 140

10.trinn 145 142 134 142 159 140 155 147 138 152 138 141 142

Elevtall 414 411 431 437 451 439 434 433 422 425 414 419 419

Vurdering av kapasitet.
Veiavangen ungdomsskole har i dag kapasitet til fem paralleller på fem trinn.

• Fem paralleller tilsvarer et elevtall på 150 elever pr. trinn. 

Veiavangen ungdomsskole har klasseromskapasitet til elevtallet i framskrivingsperioden.

Skolens spesialrom, grupperom og personal – og administrasjonsavdeling ligger i den delen av skolen som ikke oppgradert 
og i dårlig stand.  Skolen har ikke arenaer til kroppsøving eller til samling av skolens elever.   

Det er gjennomført skisseprosjekt for utvidelse av Veiavangen ungdomsskole som vil ivareta disse utfordringene hvis det 
realiseres. 

Utfordringer knyttet til kapasitet: 
• Skolen mangler egnede spesialrom. Rom til Mat & helse og naturfag er i modulbygg. 

• Skolen har ikke arena for kroppsøving og gjennomfører alle timer i Mjøndalshallen og må bruke skoletid til å gå fram og 
tilbake

• Arbeidsrom til pedagoger er ikke innenfor anbefalt norm. 

• Skolen har få grupperom.

• Uteområde ikke godkjent etter HMS regler. 
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Åsen barneskole

Informasjon om skolen er fylt ut av: Eva Solberg, rektor 

Nøkkelinformasjon 
Skoleslag:  Barneskole 

Antall elever:   190

Byggeår:   Ble bygget ny i 1988, Utbygget til 1-7 skole i  1997 

Tilstandsklasse: 1

Modulbygg/brakker 
til undervisning: 

Nei

Uteområde: Åsen skole ligger omkranset av skog. Det vil si at skogen er en naturlig del av 
skolegården.  Vi har også kunstgressbane, ballbinge og håndballbane som en del 
av skolegården vår. Skolen har noen lekeapparater, men disse begynner å bli litt 
slitne. Elevrådet ønsker seg en zitline som en del av en hinderløype. 

Utlån/sambruk av 
skolens lokaler etter 
åpningstid:

Skolens FAU arrangerer Juniorklubb 5 ganger i løpet av året. Da bruker de SFO-
lokalene og gymsalen.
Vikåsen arrangerer også en fotballcup en weekend hver vår hvor skolens lokaler 
og uteområder brukes. 

Utleie av skolens 
lokaler etter åpningstid: 

Gymsalen brukes til utleie 4 dager i uka til Vikåsen og andre grupper.
Dette er en blanding av utlån og utleie ut fra om det er barneaktiviteter eller 
grupper av voksne som leier gymsalen.

   
Forventet elevtall skoleåret 2020–2021 

  1.trinn  2.trinn  3.trinn  4.trinn  5.trinn  6.trinn  7.trinn 
Elever  29 23 24 32 17 34 31 

Antall paralleller  2 1 2 2  1  2 2 
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Skolens vurdering av areal og kapasitet
  Beskrivelse  Skolens kommentar 
Antall klasser  12  

Antall tilgjengelig klasserom  13 (14) Ett av disse klasserommene er mindre enn 
56 m2. Dette brukes i utgangspunktet 
som et spesialrom til musikk, men vi har 
vært nødt til å ta det til klasserom de siste 
årene.
Alle rommene har håndvask i rommet 
bortsett fra dette ene rommet som ikke 
tilfredsstiller kravene.
Alle klasserom har tilfredsstillende 
solavskjerming.

Ant rom som eventuelt ved ekstra 
behov kan brukes/gjøres om til 
klasserom 

Vi har tatt i bruk alle rom som kan 
brukes til klasserom. 

Ant klasserom lokalisert i 
midlertidig modulbygg ol. 

Ingen

Antall grupperom  5  Ingen av disse grupperommene er 
direkte knyttet til klasser selv om de jo 
ligger ved siden av noens klasserom.  
Grupperommene kan max ha 6 elever, 
ideelt 4 eller færre.

Spesialrom  7;
Bibliotek,Arbeidsbibliotek
Gymsal
Mat og Helse
Sløyd

Må også bruke vanlige klasserom til f.eks. 
musikk. Musikkrom - Kunst& Håndverk ( 
sjekk)

Areal til elever med store behov for 
tilrettelegging 

De elevene vi har som trenger mye 
tilrettelegging; bruker grupperom. 

Vi har også mulighet til å benytte SFO-
lokaler, hvis det skulle bli ekstra behov. 

Kroppsøvingslokaler  Egen gymsal  Svært fine uteområder som også brukes 
til kroppsøvingsaktiviteter

Arealer til bruk for AKS/SFO  Vi har egne lokaler til SFO, men 
bruker skolekjøkken, gymsal, 
sløyd og Kuhå + klasserom til 
leksegjøring  i sambruk. Uterommet 
brukes også sammen.

Det er tilstrekkelig med plass med dagens 
antall elever, men ønsket er jo alltid å få 
enda mer plass. 

Toaletter til elever  17  Alle våre toaletter er i god stand; hele 
vegger og det er gjort forbedringer de 
siste årene for å lette renhold. 

Arbeidsplass til helsesykepleier  Ja  Har eget stort kontor 

Arbeidsplass til 
andre samarbeidspartnere (Eks PPT) 

Vi har eget kontor til driftsansvalig/
renholdere og SFO-koordinator. 
Ikke eget kontor til PPT. 
Ikke kontor til sosialfaglig heller. .

Ved behov, får PPT låne møterommet vårt.
Sosialfaglig «farter rundt» og bruker 
grupperom som hun finner ledig.

Areal til arbeidsrom for pedagoger  Ut fra krav i forskriften, har vi ikke 
stort nok areal. Men, alle har hver 
sin arbeidsplass, også assistentene. 

Det er jo mulig å bruke klasserom og 
arbeidsbibliotek som arbeidsrom, men 
dette gjøres i svært liten grad. 
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  Beskrivelse  Skolens kommentar 
Areal til møter med foresatte og 
samarbeidspartnere 

Vi har ett ordentlig møterom i tillegg 
til rektors kontor som også benyttes 
til møter (max. 7 stk.)

Klasserom benyttes til utviklingssamtaler 
og eventuelt andre mindre møter med 
foresatte. 

Personalavdeling   Har eget:  
-spiserom/pauserom 
-garderobe 
-toalett for ansatte (3 stk.)

 Kan være kø på toalettene i pauser.

Er skolen tilrettelagt for barn, 
foresatte og ansatte med nedsatt 
funksjonsevne? 

Ja  Skolen ble i 2018/19 opprustet til å 
tilfredsstille krav med hensyn til universal 
utforming.

Har skolen velkomstklasser?  Nei
 

Har skolen kommunal base for 
elever med særskilte behov for 
tilrettelegging? 

Nei

Ledelse og administrasjon  Alle i ledelsen har egne kontor. 
Skolesekretær har tilfredsstillende 
arbeidsforhold 

Ved behov for større plass til møter, har vi 
et eget møterom som vi benytter.
 

 
Framskrivinger

Framskriving som tar hensyn til lokalt boligbyggeprogram:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1.trinn 29 27 25 30 31 35 35 35 35 35 35 35 35

2.trinn 24 29 27 29 31 33 36 35 35 35 35 35 35

3.trinn 26 25 29 30 30 33 34 35 34 35 35 34 35

4.trinn 34 25 25 31 30 31 33 33 34 34 34 34 34

5.trinn 19 33 25 27 31 32 32 33 33 34 33 34 34

6.trinn 34 19 32 27 28 32 32 31 32 32 33 33 33

7.trinn 31 33 19 33 28 29 33 32 31 32 31 32 32

Elevtall 197 191 182 207 209 225 235 234 234 237 236 237 238
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Framskriving som tar hensyn trendflytting: 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1.trinn 29 27 26 26 26 28 26 26 27 27 27 27 27

2.trinn 24 29 27 26 27 26 28 26 27 27 27 27 27

3.trinn 26 25 29 27 26 27 26 28 27 27 27 27 27

4.trinn 34 26 25 29 27 26 27 26 28 26 27 27 27

5.trinn 19 33 25 24 28 27 25 26 26 27 26 26 26

6.trinn 34 19 32 25 24 27 26 25 26 25 27 26 26

7.trinn 31 33 19 31 25 24 27 26 25 25 25 26 25

Elevtall 197 192 183 188 183 185 185 183 186 184 186 186 185

Vurdering av kapasitet
Åsen barneskole har kapasitet til en parallell på ett trinn og paralleller på seks trinn. 

• En parallell tilsvarer et elevtall på 28 pr. trinn.

• To paralleller tilsvarer et elevtall på 56 pr. trinn.

Noen klasserom og spesialrom er små og ikke anbefalt for store klasser.

Dersom planlagt boligbygging realiseres vil Åsen få kapasitetsutfordringer fra ca. 2025. En del av boligbygging er igansatt 
pr.dd. Skolen vil likevel ha ledig kapasitet på trinnene da samlet elevtall på trinnet er lavt. 

Utfordringer knyttet til kapasitet: 
• Arbeidsrom til pedagoger tilfredsstiller ikke anbefalt norm.

• Spesialrom

• Grupperom
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Steinberg barneskole

Informasjon om skolen er fylt ut av: Anette Penk, rektor; gjennomgang og justeringer er gjort i samarbeid med 
avdelingsleder og elevrådsleder Elin Gjennestad, elevrådsleder og nestleder, tillitsvalgt Else Grete Røraas, 
Fagansvarlig SFO May-Britt Røraas og verneombud Bente Høibakk. FAU har lest planen.

Nøkkelinformasjon
Skoleslag:  Barneskole

Antall elever:  186

Byggeår: Småskoletrinn: 1979 .Mellomtrinn, bibliotek og administrasjon og SFO,  2005.
Vedlikehold: Renovert mat og helse 2019, renovert bibliotek 2020. 
Maling av vegger/tak/nytt gulv ganger og fellesrom i avd for småskoletrinn: 2019.

Tilstandsklasse: 1

Modulbygg/brakker 
til undervisning:

Nei  

Uteområde: Eldre skolegård, godt brukt ballbinge, lekestativ, husker, grusbane, basketstativ og 
skaterampe. Trenger oppgradering.

Utlån/sambruk av 
skolens lokaler etter 
åpningstid:

Gymsal lånes ut til arrangementer for skolens elever. 
SFO lokaler lånes ut til klassearrangement etter skoletid
Kulturskolen låner skolens musikkrom etter skoletid.

Utleie av skolens 
lokaler etter åpningstid: Gymsal: leies ut til lokale foreninger/idrettslag/virksomheter

   
Forventet elevtall skoleåret 2020–2021 

  1.trinn  2.trinn  3.trinn  4.trinn  5.trinn  6.trinn  7.trinn 
Elever  27 27  26 28 21 36  21

Antall paralleller  1 1 1 1 1 2  1
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Skolens vurdering av areal og kapasitet 
  Beskrivelse  Skolens kommentar 
Antall klasser  8 klasser Pr.dd. er det behov for å dele to klasser 

på småskoletrinnet i to grupper i deler av 
undervisningen grunnet klasserom størrelse 
(56,1 kvm) klassestørrelser på 27-28 elever 
og særskilte behov.

Antall tilgjengelig klasserom  Skolen har 10 tilgjengelige 
klasserom, kapasitet til to paralleller 
på to trinn. Pr.dd alle rom i bruk på 
grunn av tilpasninger til elever med 
særskilte behov og deling av store 
klasser
 

4 klasserom mellom 51 og 56 kvm. Behov 
for å utvide klasserom på småskoletrinnet 
for å tilpasse til klassestørrelser på 25-28 
elever (4 fom på 51- 56 kvm
3 klasserom har 1 håndvask  + 2 toalett 
m/vask, 1 klasserom har 2 vasker + 2 
toalett m/vask, . 4 klasserom har 2 vasker, 
1 klasserom har 3 vasker og 1 klasserom 
har 1 vask. 3 stk klasserom har ikke 
solavskjerming. 

Ant rom som eventuelt ved ekstra 
behov kan brukes/gjøres om til 
klasserom 

Musikkrommet kan omdisponeres til 
klasserom

Alternativt kan musikkrommet brukes til 
klasserom. Musikkundervisning må da 
foregå i klasserom, og undervisningen vil 
måtte justeres.

Ant klasserom lokalisert i 
midlertidig modulbygg

0

Antall grupperom  5 2 grupperom kan disponeres av 4 klasser 
på mellomtrinn.
3 grupperom kan disponeres av småtrinnet 
- ett av disse er tilknyttet klasserom.
Skolen har behov for flere grupperom, pr i 
dag brukes fellesarealer og spesialrom til 
gruppeundervisning 

Spesialrom  4 stk.
Musikkrom: brukes to dager pr uke til 
undervisning.
Skaperverksted: Rommet brukes til 
kunst og håndverksfag
Skolebibliotek
Mat og helse

Biblioteket er pusset opp, og inventaret er 
fornyet våren 2020
Mat og helse rommet er totalrenovert 
august 2019. Plass til 12-15 elever av 
gangen.
Skaperverkstedet må endres slik at man 
får sikker sone for bruk av maskiner og kan 
skille rene/støvete soner. Sag, boremaskin, 
keramikkutstyr etc står i dag i rommet..

Areal til elever med store behov for 
tilrettelegging 

1 stk Skolen har ett grupperom med direkte 
utgang ut som kan brukes til elever med 
særskilte behov. Rommet vurderes brukt til 
helsesykepleier.

Kroppsøvingslokaler  Gymsal med scene og materialrom. Tilstrekkelig størrelse

Arealer til bruk for AKS/SFO  SFO har eget bygg. Skolen 
disponerer arealene ved behov i 
løpet av skoledagen, sambruk av 
skolens utearealer.

Oppført i 2005. Allrom med tilknyttede 
grupperom, muligheter for fleksibelt bruk. 
Eget kjøkken. Behov for vedlikehold 
innvendig. Universell utforming passende for 
rullestolbrukere.Arealet er passer til dagens 
behov på rundt 50-60 elever

Toaletter til elever  Totalt antall: 18  Individuelle toalett med hele vegger og 
vask. Varierende standard.
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  Beskrivelse  Skolens kommentar 
Arbeidsplass til helsesykepleier  Ja Eget kontor i underetasjen Lite areal, og 

lang avstand til klasserom og elever.  

Arbeidsplass til andre samarb.
partnere 

Nei Møterom. Benyttes av sosialfaglig 
medarbeider 2 dager pr. uke.

Areal til arbeidsrom for pedagoger  Arbeidsrom 1.-4.tr. 56 kvm: 11 
plasser 
Arbeidsrom 5.-7.tr.35 kvm: 7 lasser

5 kvm plass pr lærer (skal være 6 kvm jfr 
arb.tilsynet). Mulig å flytte arbeidsplasser til 
bufferareal på mellomtrinnet.

Areal til møter med foresatte og 
samarbeidspartnere 

Rektors kontor: 22 kvm
Avdelingsleder kontor: 11,4 kvm
Møterom: 11,4 kvm

Sjelden utfordringer med dette. 
Lærere bruker i stor grad klasserom til 
utviklingssamtaler.

Personalavdeling   Brukes som spiserom/pauserom/
møterom i profesjonstid/
foreldremøter.
Garderobe og toaletter for ansatte

Ved behov flyttes profesjonstid og 
foreldremøter til klasserom.
 

Er skolen tilrettelagt for barn, 
foresatte og ansatte med nedsatt 
funksjonsevne? 

Avdeling for småskoletrinnet/SFO/
mat og helse rommet er tilrettelagt

Dørstyring, kiler ved dørstokker, hev-senk 
vask.  Tilpasset toalett tilknyttet klasserom/
SFO. Det er ikke tilrettelagt på avdeling for 
mellomtrinn. Dette må gjøres innen sommer 
2023

Har skolen velkomstklasser?  Nei
 

Har skolen kommunal base for 
elever med særskilte behov for 
tilrettelegging? 

Nei

Ledelse og administrasjon  Rektor og avdelingsleder har egne 
kontor 
Skolesekretær har tilfredsstillende 
arbeidsforhold, delvis skjermet i 
skranke 

Gode arealer som også kan utnyttes til 
møter 
 

 

Framskrivinger
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Framskriving som tar hensyn til lokalt boligbyggeprogram:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1.trinn 27 18 22 21 25 23 22 22 22 22 23 23 23

2.trinn 28 27 19 23 21 25 23 23 23 23 23 23 23

3.trinn 27 27 26 20 23 22 25 23 23 23 23 23 23

4.trinn 29 26 27 26 21 23 22 24 23 23 23 23 23

5.trinn 22 28 26 26 26 21 23 22 24 23 23 23 23

6.trinn 33 22 27 26 26 26 21 23 22 24 23 23 23

7.trinn 21 32 22 27 26 26 25 21 23 22 24 23 23

Elevtall 187 180 169 169 168 166 161 158 160 160 162 161 161

Framskriving som tar hensyn til trendflytting: 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1.trinn 27 19 23 21 26 24 23 23 24 24 24 24 24

2.trinn 28 27 20 23 22 26 25 24 24 24 24 25 25

3.trinn 27 28 27 20 24 22 26 25 24 24 24 25 25

4.trinn 29 27 27 27 21 24 23 26 25 24 24 24 25

5.trinn 22 28 26 27 26 21 24 23 26 25 24 24 24

6.trinn 33 22 28 26 26 26 21 24 23 25 24 24 24

7.trinn 21 32 22 27 26 26 26 21 24 23 25 24 24

Elevtall 187 183 173 171 171 169 168 166 170 169 169 170 171

Vurdering av kapasitet
Steinberg skole har kapasitet til en parallell på fem trinn og to paralleller på to trinn. 

• En parallell tilsvarer et elevtall på 28 pr. trinn

• To paralleller tilsvarer et elevtall på 56 pr. trinn

Steinberg skole har tilstrekkelig kapasitet til elevtallet i framskrivingsperioden. 

Utfordringer knyttet til kapasitet: 
• Arbeidsrom for pedagoger tilfredsstiller ikke anbefalt norm 

• Få grupperom. Grupperom må også eventuelt tas i bruk som arealer til elever med stort behov for tilrettelegging
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Mjøndalen barneskole

Informasjon om skolen er fylt ut av: Thore Ryghsetser (rektor)

Nøkkelinformasjon 
Skoleslag:  Barneskole

Antall elever: 594

Byggeår: 1959, gymsal/klasserom 1972, rom for 1. klasse 1997, personalavdeling og 7. 
klassefløy 2003, omgjøring tannklinikk 2015, 3. etasje 2018, ny heis 2019

Tilstandsklasse: 2

Modulbygg/brakker 
til undervisning:

Nei

Uteområde: Oppgradert 1997 – er helt utslitt og skulle vært fornyet i 2017

Utlån/sambruk av 
skolens lokaler etter 
åpningstid: Korpset har eget rom som skolen har fått bruke til musikkrom fra 2019.

Utleie av skolens 
lokaler etter åpningstid: Gymsal er i bruk alle dager hver ettermiddag og av og til i helgene. Låner ut 

klasserom til korpset og språkundervisning. Låner ut rom til barneteater og sjakk.
   
Forventet elevtall skoleåret 2020–2021 

  1.trinn  2.trinn  3.trinn  4.trinn  5.trinn  6.trinn  7.trinn 
Elever   100 65 87  87  89  87   79 

Antall paralleller  4 3 4  4  4 4 3 
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Skolens vurdering av areal og kapasitet 
  Beskrivelse  Skolens kommentar 
Antall klasser   26 Vi får en klasse mer enn forrige skoleår. 

Antall tilgjengelig klasserom   25 Klasserommene har standard størrelse. 3 
rom er klart større enn 56 m2 

Ant rom som eventuelt ved ekstra 
behov kan brukes/gjøres om til 
klasserom 

 1 (elevbibliotek) Dette rommet er klart mindre enn 56 m2 
og kan kun egne seg til klasser med under 
20 elever. 

Ant klasserom lokalisert i 
midlertidig modulbygg ol. 

  0

Antall grupperom   14 Rommene er av variabel størrelse og 
utforming. 

Spesialrom  5 (musikkrom – sambruksavtale 
med korpset, kunst og håndverk, 
mat og helse, elevbibliotek)

Kunst og håndverk – det ene rommet er litt 
lite for 15-gruppe, 

Areal til elever med store behov for 
tilrettelegging 

Vi bruker grupperommene som 
skolen disponerer

De elevene med stort behov, får tildelt 
grupperom først.

Kroppsøvingslokaler  Gym-sal + leier 8 timer i 
Mjøndalshallen

Skolen har for lite tid i gym-sal/hall. Det 
er behov for flere timer i Mjøndalshallen. 

Arealer til bruk for AKS/SFO  Egne lokaler i Mjøndalshallen God plass – fungerer meget bra

Toaletter til elever  26 Noe ulik standard. Litt under norm 
Guttetoaletter ute må renoveres. 

Arbeidsplass til helsesykepleier  Ja Har kontorer (2)
Arealet er tilstrekkelig.

Arbeidsplass til 
andre samarbeidspartnere 

Sosialfaglig medarbeider har 
kontor.

Vi har ikke mulighet for arbeidsplass til 
andre samarbeidspartnere.
 

Areal til arbeidsrom for pedagoger  Ligger noe under norm på areal, 
men rommene fungerer slik de er 
nå.

Dersom ikke skolen øker vesentlig 
i elevtall, så er arbeidsforholdene 
tilfredsstillende

Areal til møter med foresatte og 
samarbeidspartnere 

15 m2 – Et eget møterom  Dersom møterommet er opptatt eller for 
lite, bruker vi personalrom, mat og helse 
eller rom i kjeller. 

Personalavdeling   Har personalrom og garderober 
med toalett for ansatte.

 Rommene fungerer greit. Skolen har ikke 
personaldusj.

Er skolen tilrettelagt for barn, 
foresatte og ansatte med nedsatt 
funksjonsevne? 

Ja HC-toalett, dører som åpner seg selv 
(nye i 2019), ny heis. Det er ikke tilgang til 
garderober i gymsal.

Har skolen velkomstklasser?  Nei
 

Har skolen kommunal base for 
elever med særskilte behov for 
tilrettelegging? 

Nei  

Ledelse og administrasjon  Alle i ledelsen har egne kontor og 
sekretær har eget rom

Kontorene fungerer meget bra. 
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Framskrivinger

Framskriving som tar hensyn lokalt boligbyggeprogram:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1.trinn 103 78 85 87 87 87 92 95 98 101 104 106 108

2.trinn 78 103 81 88 90 89 89 93 98 101 104 106 108

3.trinn 96 80 103 85 91 92 91 91 97 101 104 106 108

4.trinn 99 97 83 104 88 92 94 93 94 100 104 106 108

5.trinn 98 100 98 86 105 90 94 96 96 97 103 106 108

6.trinn 95 99 101 100 89 106 92 96 99 99 100 105 108

7.trinn 87 97 100 103 102 91 106 94 99 102 102 103 107

Elevtall 656 654 651 653 652 647 658 658 681 701 721 738 755

Framskriving som tar hensyn til  trendflytting:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1.trinn 99 72 79 79 77 76 81 82 84 85 86 87 88

2.trinn 73 98 75 80 80 79 78 82 84 85 86 87 88

3.trinn 92 75 98 77 82 82 80 80 84 85 86 87 88

4.trinn 95 92 77 97 78 83 84 82 81 85 86 87 88

5.trinn 94 95 92 78 97 80 84 85 83 82 86 87 88

6.trinn 91 94 95 92 80 97 81 85 86 84 83 87 88

7.trinn 83 92 94 95 93 81 97 83 86 87 85 84 88

Elevtall 627 618 610 598 587 578 585 579 588 593 598 606 616
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Vurdering av kapasitet 
Mjøndalen barneskole har kapasitet til tre paralleller på syv trinn og fire paralleller på fire trinn.

• Tre paralleller tilsvarer et elevtall på 84 elever pr.trinn

• Fire paralleller tilsvarer et elevtall på 112 elever pr.trinn

Skolen har over flere år hatt vekst i elevtallet og skolebygget har derfor vært vurdert og oppgradert over tid slik at all ledig 
kapasitet som enkelt kan omgjøres til klasserom er gjennomført.  

Skolen har høsten 2020 behov for et nytt klasserom, her er det i gang en prosess for å se på midlertidig løsning for 
kommende skoleår. 

Mjøndalen skolen ligger an til en jevn elevtallsøkning og vil ha behov for å øke kapasiteten opp til fire paralleller på alle syv 
trinn. Det må derfor vurderes hvordan en skal finne varige løsninger for Mjøndalen skole 

Tidligere Nedre Eiker hadde i 2018 et skisseprosjekt for ny Mjøndalen barneskole. Dette ble ikke videreført da prognosene 
endret seg. De nye framskrivingene viser at hvis planlagt boligbygging realiseres vil Mjøndalen skole ha fire paralleller på 
syv trinn i årene som kommer.

Utfordringer knyttet til kapasitet:
• Gymsal har ikke kapasitet til elevtall og årstimer i faget. Skolen leier i tillegg timer i Mjøndalshallen.

•  Arbeidsrom for pedagoger ligger under anbefalt norm. 

• Skolen har spesialrom, men omfang av disse er ikke dimensjonert for elevtallet som skolene har. 
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