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Kommunestyret hadde nylig en politisk debatt om fremtiden til nedlagte Ebbestad skole, i forbindelse 
med forhandlingene om økonomiplan for 2021-24. Denne debatten har aktualisert målsetningene for 
Ebbestad og Berger skole, som ble vedtatt i Politisk plattform for den nye kommunen: «Berger og 
Ebbestad skoler åpnes når kapasitetsutvidelse er nødvendig.» 
 
Denne målsetningen, som altså lå til grunn for etableringen av kommunen, har det vært stor 
oppslutning om blant flertallspartiene i våre programerklæringer til velgerne.  
 
I posisjonen har vi på overordnet nivå understreket at det nevnte målet fra politisk plattform skal følges 
opp, gjennom vår politiske samarbeidsavtale som sier at «Den politiske plattformen legges til grunn i 
utarbeidelse av de nye kommunedelene.»  
 
Partiene støtter også opp om dette i sine respektive arbeidsprogrammer.  
 
Senterpartiet har programfestet følgende: «Vi mener at nærskolen må bestå, og åpner for gjenåpning av 
nedlagte skoler der det er behov og mulighet for det. Vi ønsker derfor å gjenåpne Berger skole.»  
 
Arbeiderpartiet har også understreket dette i sitt arbeidsprogram for 2019-2023: «Vi går inn for å åpne 
Berger og Ebbestad skoler i Svelvik når det blir behov for det.»  
 
SV, MDG og Venstre sier også i sine programmer at de vil beholde sentrale kommunale tjenester så 
nærme innbyggerne som mulig. 
 
Etter et 2020 som av naturlige årsaker gjorde at mange politiske ambisjoner måtte legges på vent, bør 
det nå være formålstjenlig å få undersøkt hvilke nøkkeltall som må ligge til grunn for at disse 
gjenåpningene skal kunne finne sted, gitt den brede oppslutningen. 
 
 Jeg ønsker i dette spørsmålet å fokusere på Berger skole. 
 
I den forbindelse ønsker jeg at rådmannen svarer skriftlig på følgende: 
 

 Hvor mange barn i henholdsvis barneskolealder og under barneskolealder bor per 01.01.20 
(eller siste tilgjengelige tall) innenfor skolekretsen som soknet til Berger Skole før skolen ble 
stengt?  
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 Hvor mange barn i den relevante aldersgruppa vil rådmannen vurdere at må bo innenfor denne 
skolekretsen før det vil være tilrådelig, av økonomiske og andre relevante hensyn, å kunne 
gjenåpne barneskolen igjen?  
Jeg ønsker at rådmannen besvarer dette ut fra følgende tre scenarier:  
 
1-7-skole  
1-4-skole  
1-3-skole  
 
Her ønsker jeg både nøkkeltall og begrunnelser for vurderingen av estimatene. 
 

 Vil samlokalisering mellom AKS og barnehagen som nå ligger på Berger skole, kunne 
gjennomføres? 

 
Svar 
 
Før spørsmålene besvares gis en kort orientering om faktiske forhold knyttet til bygningsmassen til 
tidligere Berger skole. 
 
Tidligere Berger skole hadde kapasitet til syv klasser, egen gymsal og areal til administrasjon. Skolen ble 
lagt ned våren 2014, og da gikk det totalt 108 elever på skolen. Elevene som bor på Berger går i dag 
hovedsakelig på Tømmerås skole.  
 
Alle klasserommene til tidligere Berger skole lå i 1.etasje. Gymsal, garderober, musikkrom og lager var 
lokalisert i underetasjen og lokaler til skolens administrasjon lå i 2.etasje. I dag brukes bygget av 
følgende: 

 Første etasje: Berger barnehage benytter store deler av denne etasjen. Berger barnehage er en 
kommunal barnehage for barn i alderen 1-5 år, med kapasitet til 51 barn. I tillegg til arealene til 
barnehagen leies arealer i denne etasjen ut til SOA; Avlastning og aktivitet for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne og til en privat aktør. Per i dag er det kun ett klasserom som er ledig i 
1.etg. 
 

 Andre etasje (som kun ligger over deler av bygget): Vann og avløp kundesenter for Drammen 
kommune benytter i dag hele arealet i 2. etasje som tidligere ble brukt til administrasjon for 
tidligere Berger skole. Det står ikke noe areal ledig i 2. etasje.  

 
 Underetasjen: Gymsal med garderober benyttes i dag både av barnehagen og SOA deler av uka. 

Tidligere musikkrom står per i dag ledig og et rom er utleid til en lokal kunstner. Vann og avløp 
kundesenter har også kontorlokaler i underetasjen.  

 
Spørsmål: Hvor mange barn i henholdsvis barneskolealder og under barneskolealder bor per 01.01.20 
(eller siste tilgjengelige tall) innenfor skolekretsen som soknet til Berger Skole før skolen ble stengt?  
 
Folketallet per 01.01.20 for skolekretsen til tidligere Berger barneskole viser at antall barn per årskull 
varier fra 4 til 20 barn for barn i alderen 0-12 år. Folketallet viser antall barn med folkeregistrert adresse 
i skolekretsen til tidligere Berger skole.  

o Barn i barnehagealder: Under 1 år: 9 barn, 1 år: 10 barn, 2 år: 4 barn, 3 år: 9 barn, 4 år: 15 barn 
og 5 år: 8 barn. 

o Barn i skolealder: 6 år: 10 barn, 7 år: 18 barn, 8 år: 15 barn, 9 år: 11 barn, 10 år: 11 barn, 11 år: 9 
barn og 12 år: 13 barn.  
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Historisk folketallsutvikling for skolekretsen til Berger skole for alderen 0-5 år: 

 
 
Historisk folketallsutvikling for skolekretsen til Berger skole for alderen 6-12 år: 

 
Elevtall1 på Berger og Tømmerås skoler (6-12 år): 

 Skoleåret 2013-
2014 (per 
01.10.13) 

Elevtall per 01.01.21 Elevtall per 01.01.21 dersom Berger skole 
hadde vært i drift, og etter tidligere 
skolekrets mellom Berger og Tømmerås **) 

Elevtall Berger 
skole (siste år 
før nedleggelse) 

Elevtall Tømmerås 
skole *) 

Elevtall Berger skole  Elevtall Tømmerås 
skole 

1.trinn 16 43 9 34 

2.trinn 9 42 9 33 

3.trinn 17 50 13 37 

4.trinn 16 58 13 45 

5.trinn 16 43 11 32 

6.trinn 18 54 8 46 

7.trinn 16 67 10 57 

Totalt 108 357 73 284 

 
*) Inkluderer elever som tidligere ville gått på tidligere Berger skole 
**) Tall ut fra tidligere skolekretser mellom Berger og Tømmerås skoler. Den siste sideveien fra 
Strømmveien i retning Svelvik som sognet til Berger skole var veien Kjelleråsjordet. 

                                                           
1 Det faktiske elevtallet på skolen kan avvike fra antall barn med folkeregistrert adresse i skolekretsen. Det skyldes 
for eksempel at enkelte barn i skolekretsen velger å gå på en privat skole fremfor på nærskolen. 
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Spørsmål: Hvor mange barn i den relevante aldersgruppa vil rådmannen vurdere at må bo innenfor 
denne skolekretsen før det vil være tilrådelig, av økonomiske og andre relevante hensyn, å kunne 
gjenåpne barneskolen igjen? Jeg ønsker at rådmannen besvarer dette ut fra følgende tre scenarier: 1-
7-skole, 1-4-skole og 1-3-skole. Her ønsker jeg både nøkkeltall og begrunnelser for vurderingen av 
estimatene. 
 

 
Det vil kreve en ny og bred faglig utredning for å vurdere om Berger barneskole kunne gjenåpne igjen, 
enten for 3,4 eller 7 trinn. Det er derfor ikke mulig å gi konkrete svar på dette uten en ny utredning. 
Forhold som måtte vurderes er: 

o Framskrivninger. Hvilken folketallsvekst forventes for fremtiden for barn i alderen 0-12 år – 
økning eller reduksjon? 

o Ressurser til ledelse, pedagoger og pedagogiske medarbeidere. 
o Tilstanden på bygget. Behov for utbedringer og vedlikehold, driftskostnader på bygningsmasse. 
o Behov for uteareal til elevene 
o Kartlegge eventuelle muligheter for sambruk av lokaler med andre tjenester 
o Behov for oppgradering av digitalt pedagogisk utstyr (nettverk, digitale tavler ol). 
o Behov for grupperom og spesialrom 
o Følger for elevtallet på Tømmerås barneskole 
o Skolestørrelse og skolemiljø i et pedagogisk perspektiv 
o Følger for faglig miljø for pedagoger 
o Skoleskyss 
o Betydningen for nærmiljøet på Berger 
o Annet 

 
 

Spørsmål: Vil samlokalisering mellom AKS og barnehagen som nå ligger på Berger skole, kunne 
gjennomføres? 
 
Berger barnehage benytter i dag en stor andel av 
klasserommene til tidligere Berger skole. Dersom leieavtalen 
med SOA og privat aktør som også benytter 1.etg i bygget sies 
opp, vil det være ledig maksimalt 3 klasserom i 1.etasje.  
 
Det er teoretisk mulig at AKS for tre klassetrinn kan sambruke 
lokalene i 1.etg sammen med barnehagen, men da må 
lokalene til AKS være i rommene som benyttes til 
undervisning i skoletiden. Avlastningsrom for AKS kunne vært 
gymsal, musikkrom i kjelleren og utearealer. Leder og ansatte 
ved de tre klassetrinnene ville manglet arealer til 
administrasjon.  
 
Utearealet for området vises på bildet til høyre. Barnehagen 
benytter alt av areal på forsiden av barnehagen, samt periodevis ballbingen på baksiden av bygget. 
Elever på skolen har behov for arealer på annet område enn det barnehagen benytter, selv om noe 
sambruk ville kunne vært mulig. Ledige arealer for skolen er per i dag ved området ved ballbingen og i 
«skogen» bak bygget.   
 


