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Vedtak: 
Det benyttes ledig kapasitet ved Marienlyst og Galterud skole i perioden til den nye 
ungdomsskolen på Åskollen er ferdigstilt. 

Det legges til rette for ekstra god oppfølging og informasjon til elevene og de 
foresatte på Åskollen som har barn som begynner på Galterud Ungdomsskole høsten 
2019, slik at overgangen kan bli så forutsigbar og tilrettelagt som mulig.    

Det settes inn nok skolebusser slik at ingen elever skal måtte stå på bussen på vei til 
skolen.



Fra saksutredningen:

Alternativ 4: Utnytte ledig kapasitet ved andre ungdomsskoler

• Det er fire ungdomsskoler med kapasitet til å «huse» to trinn fra Åskollen; Svensedammen, Kjøsterud, Galterud og Marienlyst 
ungdomsskoler. Av disse utpeker Galterud og Marienlyst seg som aktuelle valg fordi disse skolene ligger fysisk nærmest Åskollen. Hverken 
Marienlyst eller Galterud har kapasitet til å ta imot alle elevene fra Åskollen, og en mulighet er derfor en delt løsning mellom skolene.

• Eksempelvis kan en av skolene ta inn et trinn og den andre skolen ta inn to trinn. Begge skolene har kapasitet til å ta inn to trinn. Det kan 
være hensiktsmessig at Galterud skole tar inn to trinn, da skolen har kapasitet til å ta inn 150 elever. Løsningen med to trinn på Marienlyst 
vil medføre noe overdekking på Marienlyst. Dette kan for eksempel fases inn ved at 8. trinn begynner på Galterud, mens 9. og 10. trinn 
fullfører på Marienlyst. 

• Fordeling:

• 2019-2020 8. trinn på Galterud 9. og 10. trinn på Marienlyst

• 2020-2021 8. og 9. trinn på Galterud 10. trinn på Marienlyst

• 2021-2022 9. og 10. trinn på Galterud8. trinn på Marienlyst

• 2022-2023 8. og 10. trinn på Galterud9. trinn på Marienlyst



Rulleringsplan
Elevene fra Åskollen begynner på Galterud og Marienlyst skole annen hvert år. 

• Denne løsningen gir størst stabilitet for elevene og lærerne ved at færrest mulig 
får endringer i kontaktlærer og faglærere

• Størst stabilitet for personell for begge skolene for neste skoleår

• Ingen av skolene overskrider kapasitetsgrensen i vesentlig grad

Gir også tid i påvente av ny skolebehovsanalyse som vil gi kunnskapsgrunnlag for 
valg av varige løsninger. 



Justeringer av rulleringsplanen – høsten 2019

• Utfordringer ved Marienlyst skole vedr. personell pga store svingninger i elevtall

• Behov for en rulleringsplan som kan fungere mer enn fire år



Begrunnelse:

• Rulleringsplanen gir størst stabilitet for høsten 2020 når det gjelder personell på 
begge skolene, og gir Marienlyst skole tid til å dimensjonere bemanningen til den 
kommende elevnedgangen for årene etter. 

• Forberedelsene som Galterud skole har foretatt vil komme til nytte da de i 2021 vil få 
et nytt kull fra Åskollen.

• Løsningen sikrer at ingen av skolene får elevtall som overskrider kapasitetsgrensen i 
vesentlig grad.


