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Rådmannens innstilling:
1. Det gjennomføres en høring av skolebehovsanalyse for Ås Nord. Høringen
gjennomføres i perioden 5.3.2018 -5.5.2018.
2. Høringsinstanser er SU, FAU, SMU og elevrådet ved Sjøskogen skole, Nordby
skole, Solberg skole og Nordbytun ungdomsskole samt kommunale og private
barnehager med beliggenhet i Sjøskogen og Nordby skolekrets. I tillegg
gjennomføres en åpen høring.
3. Den oppdaterte skolebehovsanalysen for Ås Nord legges frem for politisk
behandling i ungdomsrådet, hovedutvalg for oppvekst og kultur, formannskap og
kommunestyret i mai/juni 2018.
Ås, 12.02.2018
Trine Christensen
Rådmann
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Saksutredning:
Sammendrag:
I forbindelse med rådmannens arbeid med skolebehovsanalyse for Ås nord må det
gjennomføres en høring. Denne høringen omhandler skolene i Ås nord og inneholder
forslag om endring av skolekretser samt utvidelse av Solberg skole. I tråd med
Utdanningsdirektoratets anbefalinger ved endring av skolekretser, vil det være en
høringsfrist på 2 måneder.
Rådmannen anbefaler, på bakgrunn av befolkningsprognoser i perioden frem til 2030
samt økt elevtallsvekst, å endre skolekretsgrensene mellom Sjøskogen skole og
Nordby skole samt en utvidelse av Solberg skole. Det er vedtatt en utvidelse av
Sjøskogen skole til 2 parallell skole, og den økte elevkapasiteten er medtatt i arbeidet
med å utarbeide høringsnotatet som ligger vedlagt saken. Dette høringsnotatet
inneholder en vurdering av tiltakene rådmannen anbefaler. Nordbytun ungdomsskole
vil ha nok kapasitet frem til 2030 og det er det tidligere politisk vedtatt at det må
legges frem en ny analyse for ungdomsskolene i Ås innen 2024.
Fakta i saken:
På bakgrunn av stadig økende befolkningsprognoser og endring i elevtallsveksten for
de ulike skolene er det et behov for å gjennomføre en skolebehovsanalyse for Ås
nord, jf. vedtak i kommunestyret 16.3.2016 K-sak 7/16. Det ble vår 2017 gjennomført
en skolebehovsanalyse for skolene i Ås sentrum. Denne ble vedtatt i kommunestyret
21.6.2017 K-sak 30/17.
Totalt i Ås kommune er det i skoleåret 2017/2018 2413 elever. I Ås nord er 767
elever i aldersgruppen 6-12 år fordelt på Sjøskogen, Nordby og Solberg barneskoler
og Nordbytun ungdomsskole har 273 elver i aldersgruppen 13-15 år.
Inntaksområdene til skolene bygger på kommunenes grunnkretser, så
skoletilhørighet defineres utfra elevens folkeregistrerte adresse.
Vurdering:
Befolkningsveksten i Ås nord er sterkt økende i årene som kommer. Dette vil utfordre
dagens skolekapasitet og inndelingen av skolekretsgrensene med overkapasitet ved
noen skoler og underkapasitet ved andre skoler ved videreføring av dagens
skolekretsgrenser. For å øke dagens elevkapasitet må det også vurderes utvidelse
av enkelte skoler.
Det er tre barneskoler i Ås nord. Sjøskogen skole er 1 parallell med plass til 225
elever. Det er i dag fullt på skolen. Det er vedtatt oppstart av en utvidelse til 2
parallell med kapasitet på 360 elever i 2021, jf. K-sak 81/17 Handlingsprogram for
2018-2021. Nordby skole er en 2 parallell skole med plass til 360 elever. Det vil med
utvidelse av Sjøskogen skole og dagens skolekretsgrenser mellom Sjøskogen og
Nordby skole, være en overkapasitet ved Sjøskogen skole, og Nordby skole vil være
full i 2024. Rådmannen anbefaler å endre skolekretsgrensen for å utnytte
elevkapasiteten mellom skolene mer hensiktsmessig.
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Solberg skole vil stå ferdig utbygd som en 2 parallell skole med kapasitet til 360
elever fra august 2018. Skolen vil være full i 2024/2025 og rådmannen anbefaler en
utvidelse innen 2025. Det vil ikke være behov for å endre Solberg skolekrets.
Nordbytun ungdomsskole tar i bruk ekstra klasserom fra august 2018 og blir en 5
parallell skole med elevkapasitet til 430 elever. Denne kapasiteten holder frem til
2030. En ny analyse for ungdomsskolene legges frem innen 2024.
Konklusjon med begrunnelse:
Høringsnotat «Skolebehovsanalyse for Ås nord» med rådmannens anbefalinger tar
for seg de utfordringene skolene i Ås nord har i årene frem til 2030. Dette notatet
sendes til høring hos berørte parter. Høringsinnspill vil ligge ved den endelige
oppdaterte skolebehovsanalysen for Ås Nord. Denne legges frem for hovedutvalg for
oppvekst og kultur, formannskap og kommunestyret i mai/juni 2018.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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