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Vedrørende:  HP 2020-23 - Spørsmål om ny ungdomsskole vestre/midtre Bærum 
  
 

Kommunedirektøren har mottatt følgende spørsmål representanten Ida Ohme Pedersen (FrP): 
 
«I investeringsdelen til HP beskriver kommunedirektøren på side 9, punkt 3 Ny ungdomsskole 
vestre/midtre Bærum (F1). Fremskrittspartiet antar at det er skolene Gjettum og Hauger som 
ligger i dette punktet, og vil gjerne ha en bekreftelse på det. Kommunedirektøren sin tekst kan 
leses som at det er en skole som utredes.  
 
Vi har derfor følgende konkrete spørsmål:  

1. Er det korrekt oppfattet at det er skolene Gjettum og Hauger som omtales i dette punktet? 

2. Vil rådmannen utrede alternativer for skolene og da også to ulike skoler enten nye eller 
rehabiliterte, eller vil rådmannen kun utrede en sammenslåing av Gjettum og Hauger 
skole til en enhet?» 

 
Kommunedirektørens svar:  
Ungdomsskolene Hauger og Gjettum har store rehabiliteringsbehov. I BAUN sak 031/17 Ny 
ungdomsskole i vestre/midtre Bærum - vurdering av alternativer (4.4.2017) fremla 
Kommunedirektøren ulike alternativer for å sikre en god skole med tanke på funksjonalitet, 
arealeffektivitet og miljø, og som også ivaretar fremtidens kapasitetsbehov utover 
Hauger/Gjettum skolekrets. Kommunedirektørens alternative løsninger, som omfattet å beholde 
dagens skolestruktur eller å slå sammen de to skolene i ett bygg og én driftsenhet, har vært på 
høring hos skolenes FAU og SU. Det er også fremlagt vurderinger av ulike lokasjoner for en 
eventuell ny samlokalisert ungdomsskole, og hvilke effekter dette ville ha i forhold til elevers 
skolevei, kvalitet på læring, investeringer, driftskostnader og behov for økt kapasitet.  

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2017064915&dokid=3514993&versjon=7&variant=A&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2017064915&dokid=3514993&versjon=7&variant=A&


 
Konsept for skoleanlegg i Bærum kommune (KST-077/18 – 20.06.2018) baserer seg på større 
skoleenheter med normalt 4 parallell i grunnskolen og 10 parallell i ungdomsskolen. Utredninger 
ifm. skolekonseptet viser at større anlegg gir flere positive effekter, blant annet variert og 
bærekraftig skolestruktur med solide fagmiljøer, samtidig som at større anlegg er viktig for å 
kunne møte morgendagens utfordringer. I Handlingsprogram 2020-2023 er Hauger og Gjettum 
ungdomsskole omtalt som «ny ungdomsskole vestre/midtre Bærum», og omfatter primært 
etablering av en ny 10-parallell ungdomsskole, i tråd med Kommunestyrets vedtak.  
 
En samlet vurdering av tilgjengelig tomteareal, skolekretser og høringsuttalelser tilsier at en ny 
samlokalisert ungdomsskole bør lokaliseres til Gjettum-området. En mulig utbygging av Gjettum 
skole medfører restriksjoner knyttet til dagens høyspenttrasé, som først forventes avklart ila 
2020-2021. Det vil først på dét tidspunktet bli klart om og når skoletomten kan utnyttes til 
etablering av ny ungdomsskole. Det vil derfor i den videre prosessen utredes for andre alternative 
lokasjoner, parallelt med NVEs behandling av Statnetts konsesjonssøknad. 
 
Tidligere politisk behandling 

- Levre barneskole og Hauger ungdomsskole- rekkefølge og løsningsvalg (FSK-157/15 – 
15.12.2015) 

- Ny ungdomsskole i vestre/midtre Bærum – vurdering av alternativer (BAUN-031/17 – 
04.04.2017) Hovedutvalg for barn og unge  

- Skolebehovsanalyse 2018-2037 (KST-076/18 – 20.06.2018) 
 
 
 
  
  
 
 
 


