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Sagstedbrua og Nøsted er to velrenommerte skoler - eller i dag avdelinger - i Drammensskolen. Selv om 
Sagstedbrua i dag ligger under Eknes ungdomsskole, og Nøsted under Børresen ungdomsskole, har 
begge egne fysiske bygg og fremstår som egne skoler. Skolene er frivillige alternativer til den 
«ordinære» skolen, med stor vekt på trening i sosiale ferdigheter, praktisk opplæring og høy 
lærertetthet. Begge skolene er kjente for å tilby et meget godt tilbud til ungdom som befinner seg i 
risikogruppen for å havne utenfor, og som ville slitt med å fullføre et ordinært skoleløp. 
 
Det har kommet undertegnede for øret at avdelingene - eller skolene - tilsynelatende skal nedlegges, 
med et inntaksstopp fra høsten 2022. Ordet «omorganiseres» går igjen, men det fremstår i praksis som 
en nedleggelse. 
 

 Stemmer det at Nøsted og Sagstedbrua i nåværende form skal nedlegges(«omorganiseres»)? 
 
Dersom svaret er «ja», har jeg følgende oppfølgingsspørsmål: 

 

 Hvilket tilbud vil elevene med behov for tilsvarende alternative skoleplasser få i 
Drammensskolen fremover? 
 

 Hva er den faglige begrunnelsen til nedleggelsen(«omorganiseringen»)? 
 

 I hvilken grad har de ansatte ved Nøsted og Sagstedbrua blitt lyttet til i prosessen? 
 

 I hvilket politisk organ, og når, har dette vært oppe til politisk behandling?   
 
Svar 
 
Rådmannen har ingen planer for at undervisningstilbudet som i dag tilbys ved Nøsted og Sagsstedbrua 
skal legges ned, og herunder heller ikke at det er inntaksstopp for tilbudene fra høsten 2022. Elevene 
som i dag går på Sagstedbrua og Nøsted, vil fortsatt få sitt undervisningstilbud der. 
 
I hovedutvalg for oppvekst 27.01.2021 la rådmannen frem en oversikt over harmoniseringsområder for 
skole, til politisk eller administrativ behandling, sak 6/21. I denne oversikten er «alternative 
læringsarenaer, Frydenhaug og lokale baser på skoler» ett av flere områder som rådmannen vil komme 
tilbake til.  
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De to nevnte tilbudene er ulikt organisert og har vært tilbud til elever på 8.-10.trinn fra tidligere Nedre 
Eiker (Sagstedbrua), og for elever på 10.trinn fra tidligere Drammen (Nøsted).  Rådmannen satt ned en 
arbeidsgruppe som har startet et arbeid for å se nærmere på retningslinjene, tilbudene og planene som 
er knyttet til de alternative opplæringsarenaene i kommunen, i den hensikt å sikre et likeverdig og godt 
tilbud til alle elever.  
 
Rådmannen vurderer at det er behov for å se på hvordan kommunen kan videreutvikle tilbudene ved de 
to alternative læringsarenaene, slik at tilbudet bedre skal kunne tilpasses dagens elevgruppe og være et 
tilbud for hele kommunen. Det er også ønskelig å kunne benytte den faglige spisskompetansen de 
ansatte har på de ulike læringsarenaene, slik at vi når målsetning om tidlig innsats og forebygging ute på 
skole. Rådmannen vil holde hovedutvalg for oppvekst og utdanning orientert om arbeidet.  
 


