
 
 

 

Styring og eierskap 

 
Politisk sekretariat 
Organisasjonsnummer Postadresse Besøksadresse Telefon +4732040000 
921234554 

 
Postboks 7500 
3008 DRAMMEN 

   
   

kommunepost@drammen.kommune.no 
   

 

Spørsmål 44 (2022) fra Kristin Løvaas Gjerde (FrP): Spørsmål til sak 29/22 (hovedutvalg for 
oppvekst og utdanning): Sagstedbrua 

Til: 
Fra: 

Rådmannen 
Kristin Løvaas Gjerde (FrP) 

Dato: 
Saksnr: 

30.03.2022 
22/00048-44 

  Deres ref:    
    
   

 
Stiller spørsmål til sak 29/22, som skal opp i hovedutvalget for oppvekst og utdannings førstkommende 
møte. Forventer å få disse spørsmålene besvart i grei tid før møtet, slik at svarene kan brukes i vår 
gruppebehandling av saken. 
 
Vil også legge til at når jeg har stilt spørsmål i denne saken ved tidligere anledninger, har jeg fått uriktige 
svar fra rådmann. Det er svært kritikkverdig, og svekker tilliten. Jeg forventer denne gangen å få 
nøyaktige, korrekte og gode svar, for en best mulig behandling av en sak som er utrolig viktig for mange 
elever og foresatte. Det er en kjent sak at det er stor engstelse hos foreldrene til barna på Sagstedbrua, 
og dette saksdokumentet fra rådmann har ikke lettet på den engstelsen. 
 
I dag går det 12 elever fast på Sagstedbrua. At det er et visst antall elever som går fast på skolen, er 
viktig for elevenes muligheter til å danne relasjoner, og til å få et reelt sosialt miljø på skolen. 
 

1. Hvor mange elever tenker rådmann skal få mulighet til å gå hele ungdomsskoleløpet på 
Sagstedbrua, dersom rådmanns forslag blir vedtatt? 
 
Elevene som går på Sagstedbrua i dag har i stor grad behov for forutsigbarhet og faste personer 
å forholde seg til. 

 
2. Hvordan tenker dere å skjerme disse elevene som jo trenger meget stor forutsigbarhet, fra 

barneskoleelever med eksempelvis adferdsutfordringer? Og hvordan skal dagens elever, med 
stort behov for forutsigbarhet, skjermes for belastningen av stadig nye ansikter å forholde seg 
til, ved bruk av korttidsplasser? 
 

3. Er dagens lokaler egnet for dette? Dersom svaret er nei, hvilke planer har dere for lokalisering? 
 
Det legges ikke opp til økte økonomiske rammer. I dag bruker Sagstedbrua 100% av sine 
ressurser på dagens oppgaver. Dersom de får en økt arbeidsmengde, med ansvar for 
korttidsopphold og faglig bistand ut i Drammenskolen, vil det naturligvis være mindre ressurser 
igjen til å bruke på dagens oppgaver på Sagstedbrua.  
 

4. Hvordan skal ressurssituasjonen løses dersom personalet på Sagstedbrua både skal ivareta 
dagens elevgruppe med oppgavene det medfølger, barneskoleelever på korttidsopphold, og i 
tillegg fungere som en faglig ressurs for de andre skolene i kommunen? 
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5. Innser rådmann at rådmanns forslag vil føre til en svekkelse av Sagstedbrua sitt tilbud slik det er 
i dag? 
 

6. Innser rådmann at det er nødvendig med en økonomisk styrkning dersom rådmanns forslag skal 
være realistisk å gjennomføre? 
 
Rådmann svarte feilaktig at det ikke var innført inntaksstopp på Sagstedbrua på mitt spørsmål 
25/11-21, men ga det riktige svaret når jeg igjen stilte spørsmålet 17/1-22, hvor det da kom 
frem at det faktisk var innført et inntaksstopp. Dette uten noen politisk behandling. 
 

7. Er inntaksstoppet på Sagstedbrua opphørt? 
 

8. Hvor mange elever har til nå fått innvilget skoleplass på Sagstedbrua fra høsten 2022?   
 
Svar 
 
1. Hvor mange elever tenker rådmann skal få mulighet til å gå hele ungdomsskoleløpet på 

Sagstedbrua, dersom rådmanns forslag blir vedtatt? 
 

Svar: 
De elevene som per i dag går på 8.- og 9.trinn på Sagstedbrua, vil fortsatt få mulighet til å ha sitt 
undervisningstilbud ved Sagstedbrua neste år.  
Når elevene i grunnskolen får sin undervisning i en forsterket enhet, som for eksempel Sagstedbrua, 
skal organiseringen av undervisningen og elevens utbytte av undervisningen evalueres gjennom året. 
Dette gjøres for å kunne tilby elevene et forsvarlig opplæringstilbud. Denne evalueringen og gjennom 
samarbeid med foreldre og eleven vil avgjøre hvilke elever som vil få hele sitt ungdomsskoleløp på 
Stagstedbrua. 
 

2. Hvordan tenker dere å skjerme disse elevene som jo trenger meget stor forutsigbarhet, fra 
barneskoleelever med eksempelvis adferdsutfordringer? Og hvordan skal dagens elever, med 
stort behov for forutsigbarhet, skjermes for belastningen av stadig nye ansikter å forholde seg til, 
ved bruk av korttidsplasser? 
Svar:  
Elever med behov for skjerming finnes på alle trinn i grunnskolene i kommunen. Det er ofte 
sammensatte årsaker til at elevene har behov for skjerming, og skolen vil ta utgangspunkt i den 
enkelte elev når de tilrettelegger for dette. Ansatte på Sagstedbrua har meget god kompetanse for å 
tilrettelegge for dette, og vil selvsagt gjøre individuelle tilpasninger for den enkelte elev.  
 

3. Er dagens lokaler egnet for dette? Dersom svaret er nei, hvilke planer har dere for lokalisering? 
Svar:  
Det er mulig å skjerme elever slik lokalene er utformet nå. Skulle det være aktuelt med ytterligere 
tiltak for å skjerme enkeltelever, vil man sikre dette. Det er ingen planer om å endre lokalisering, 
men handlingsplanen for barnehage- og skolebygg vil kartlegge alle skolebygg med tanke på 
teknisk-, pedagogisk- og digital tilstandsgrad. 
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4. Hvordan skal ressurssituasjonen løses dersom personalet på Sagstedbrua både skal ivareta dagens 

elevgruppe med oppgavene det medfølger, barneskoleelever på korttidsopphold, og i tillegg 
fungere som en faglig ressurs for de andre skolene i kommunen? 
Svar:   
Rådmannen ser på ulike modeller for finansiering av veiledningsfunksjonen innenfor eksisterende 
ramme for programområdet, slik at ressurser til faglig veiledning kan tilføres Sagstedbrua. Målet er 
å opprettholde driften og elevplasser på Sagstedbrua, og samtidig kunne styrke kompetansen ute på 
skolene. 
 

5. Innser rådmann at rådmanns forslag vil føre til en svekkelse av Sagstedbrua sitt tilbud slik det er i 
dag? 
Svar: 
Tilbudet blir ikke svekket, men tilbudet kan endre innhold. Formålet med endringen er å møte de 
behov skolene opplever i elevgruppen til enhver tid. Behov endres over tid, og kommunen må ha et 
tilbud som er fleksibelt. Målet er å oppfylle opplæringslovens intensjon om at flest mulig får 
skoletilbud på sin nærskole gjennom tidlig innsats og forebygging. 

 
6. Innser rådmann at det er nødvendig med en økonomisk styrkning dersom rådmanns forslag skal 

være realistisk å gjennomføre? 
Svar: 
Rådmannen mener at endringer i tjenestetilbudet er mulig å gjennomføre innenfor de eksisterende 
økonomiske rammene for programområdet.  

 
7. Er inntaksstoppet på Sagstedbrua opphørt? 

Svar: 
Når Hovedutvalget for oppvekst og utdanning har behandlet saken, vil Nøsted og Sagstedbrua i 
samarbeid med den enkelte skole, kartlegge hvilke elever som kan ha utbytte av å få 
spesialundervisning ved de forsterkede enhetene. Tildeling av elevplasser gjennomføres fortløpende. 
 

8 Hvor mange elever har til nå fått innvilget skoleplass på Sagstedbrua fra høsten 2022? 
Svar: 
Elever som allerede har plass på Sagstedbrua, får beholde sitt tilbud. Når Hovedutvalget for 
oppvekst og utdanning har behandlet saken, vil Nøsted og Sagstedbrua i samarbeid med den 
enkelte skole, kartlegge hvilke elever som kan ha utbytte av å få spesialundervisning ved de 
forsterkede enhetene. 

 


