BÆRUM KOMMUNE
Til høringsinstansene:
‐SU ved alle kommunale grunnskoler i Bærum
‐Fagforeninger og vernetjenesten
‐Folkehelsekontoret v/miljørettet helsevern
‐Ungdomsrådet
‐Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
‐Bærum Velforbund

Fra: Kommunalsjef for skole

Høringsbrev – Skolebehovsanalyse 2018‐2037
Høringsfrist: fredag 6. april 2018.
Skolebehovsanalyse 2018‐2037 gir en overordnet oversikt over forventet behov for
skoleplasser for den kommunale grunnskole. Det fremgår også hvordan kommunens
skolekapasitet bør bygges ut for å dekke skolebehovet i de ulike delene av kommunen.
Kommunen opplever sterk befolkningsvekst. Det er behov for å bygge flere nye skoler, utvide
eksisterende skoler og endre skolenes inntaksområder.
For å møte elevvekst og oppgraderingsbehov er det nødvendig å etablere større og mer
effektive skoleenheter. I forrige behovsanalyse ble det vedtatt å slå sammen to barneskoler
(Bærums Verk og Lesterud) og to ungdomsskoler (Belset og Rykkinn avdeling Gommerud).
Sammenslåing av to ungdomskoler (Hauger og Gjettum) vurderes i egen politisk sak (det er
gjennomført en egen høringsrunde). I denne behovsanalysen vurderes ytterliggere to av
ungdomsskolene slått sammen (Hosletoppen og Østerås) og en barneskole vurderes i forhold
til å få samlet lokalisering (Bryn og Hammerbakken). Gode strategiske valg når store
investeringer skal gjennomføres er nødvendig for at kommunen over tid skal kunne
opprettholde gode skoleanlegg og en tilfredsstillende driftssituasjon for den enkelte skole.
Det gjennomføres nå en høringsrunde hvor skoler og alle andre berørte har anledning til å gi
innspill til analysens behovs‐ og løsningsvurderinger. Etter at høringsrunden er gjennomført vil
rådmannen vurdere høringsuttalelsene og oppdatere analysen før sak fremmes for politisk
behandling i løpet av våren 2018.
I forhold til skolenes vurdering av høringsutkastet er det spesielt viktig at hver skole vurderer
og gir tilbakemelding på de konsekvenser løsningsskissene har for egen skole og det området
skolen er en del av.
Når det foretas endringer i inntaksområdene, gjøres det en helhetsvurdering basert på
kriteriene avstand til naboskole med ledig kapasitet, trafikale forhold, topografi og områdets
naturlige nærmiljø. Vi ber om, spesielt med bakgrunn de nevnte kriteriene, om uttalelser til de
foreslåtte endringene i inntaksområdene.
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Høringsinstansene kan uttale seg om alle forhold som er relevante for analysen.
Det vil være en fordel om FAU vurderer høringsutkastet i forkant av SU sin behandling, og at
FAU sine synspunkter fremkommer som del av SU sin uttalelse.
Høringsdokumenter er vedlagt, og er også lagt ut på kommunens hjemmesider.
Høringssvar sendes til: post@baerum.kommune.no
Vi ber om at epost i emnefeltet merkes med «Høringsuttalelse Skolebehovsanalyse 2018‐2037,
navn på avsender, arkivsak 18/1526».
Eventuelle spørsmål knyttet til gjennomføring av høringen kan rettes til:
Atle Thorud: atle.thorud@baerum.kommune.no

Med hilsen
Siv Herikstad
Kommunalsjef for skole

Atle Thorud
Spesialrådgiver
Budsjett og analyse

