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Hovedutvalg for barn og unge-13.04.2021- 028/ 21
Innstilling:
Saken sendes på høring.

1. Det gjennomføres en høringsrunde hvor skoler og andre berørte har anledning til å gi innspill til
sakens behovs – og løsningsvurderinger.
2. Etter at høringsrunden er gjennomført, bes Kommunedirektøren vurdere uttalelsene som har
kommet og om det er behov for å oppdatere saken. Saken, med høringsinnspill vedlagt, fremmes til
politisk behandling juni 2021.

Ungdomsrådet-07.04.2021- 021/ 21
Innstilling:

1. Kommunedirektørens redegjørelse for alternative løsninger for ungdomsskolekapasitet i
vestre/midtre Bærum tas til orientering

2. Kommunedirektøren bes komme tilbake med egen sak om valg av lokasjon og fremdrift i
en endelig konseptsak (BP2) i tråd med investeringsreglementet.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Kommunedirektørens redegjørelse for alternative løsninger for ungdomsskolekapasitet i

vestre/midtre Bærum tas til orientering
2. Kommunedirektøren bes legge til grunn én samlet skole for Hauger og Gjettum elevene, i

tråd med skolekonseptet, revidert skolebehovsanalyse 2021-2040 og redegjørelsen i
denne saken.



 
 

3. Kommunedirektøren bes komme tilbake med egen sak om valg av lokasjon og fremdrift i 
en endelig konseptsak (BP2) i tråd med investeringsreglementet. 

 
 
 
SAKEN I KORTE TREKK 
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 
(4.4.2017) 

· Konsept for skoleanlegg i Bærum, KST 077/18 (20.6.2018) 
· Notat - Ny ungdomsskole i vestre/midtre Bærum – oppdatert orientering, arkivsak id 

20/17184 (6.10.2020) 
· Notat – Gjettum Hauger – alternative konsepter for ungdomsskole, arkivsak id 20/222222 

(6.10.2020) 
· Skolebehovsanalyse 2021-2040 Høringsversjon, BAUN 010/21 (9.2.2021) 

 
Denne saken legges frem for politisk behandling for å sikre retning for videre konseptfase for 
ungdomsskolekapasitet i vestre/midtre Bærum. I henhold til Bærum kommunes 
investeringsreglement avsluttes konseptfase med BP2-sak til politisk behandling. 

 
Bakgrunn for saken 
Både Gjettum og Hauger ungdomsskoler preges av betydelig vedlikeholdsetterslep. Skolene er eldre 
bygg med store oppgraderingsbehov. Skolene ble opprinnelig bygget på slutten av henholdsvis 
1950- og  1960-tallet. For begge ungdomsskolene er det gjennomført nødvendige oppgraderinger i 
perioden 2011-2016. Med videre løpende vedlikehold vil begge skoler kunne forlenge sin 
bruksmessige levetid frem til ny skoleløsning er planlagt ferdigstilt, men ytterligere forlengelse av 
levetid vil kreve store strukturelle grep for at skolene skal kunne fungere som hensiktsmessige 
undervisningsbygg. I tråd med Skolebehovsanalysen 2021-2040 er det planlagt at ny skoleløsning 
skal stå klar i 2026. 
 
Kapasitetsbehov i området vestre/midtre Bærum 
I skolebehovsanalysen pekes det på at Hauger skole har kapasitetsutfordringer allerede fra 
skoleåret 2022/2023. Det foreslås derfor grep som løser den presserende kapasitetssituasjonen 
allerede fra skoleåret 2022/2023 for inntaksområdet i vestre -midtre Bærum. Dette gjøres ved å 
endre inntaksområdene for ungdomsskolene Eineåsen og Mølladammen. De foreslåtte endringene 
gir dermed mer naturlige inntaksområder for disse skolene, i tillegg til at inntaksområdet for Hauger 
ungdomsskole reduseres. Dette er et viktig grep for å hindre sterkt fallende elevtall ved 
Mølladammen skole, og de følger det kan ha for blant annet faglig bredde i lærergruppen. I tillegg 
legger det til rette for å se samlet på inntaksområdene for dagens Hauger og Gjettum, hvor 

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2015253075&


 
 

alternativene vil være to skoler med plass til henholdsvis ca. 350 og 450 (totalt 800) elever, eller en 
samlokalisert skoler med åtte paralleller og plass til ca 700 elever. 
Dersom ungdomsskolene Hauger og Gjettum slås sammen, vil kapasiteten på en samlet skole bli 8 
paralleller, slik det er redegjort for i skolebehovsanalysen. Ved videreføring av to skoler vil 
kapasitetsutnyttelsen være lavere, siden alle skoler må ha en viss sikkerhet for at kapasiteten er 
tilstrekkelig til elevgrunnlaget i skolens inntaksområde. Med to inntaksområder blir det derfor 
lavere kapasitetsutnyttelse og det må planlegges for hhv. en 5-parallell og en 4-parallell. Det skal 
også planlegges for at nyankomne fremmedspråklige elever, som i dag har sitt introduksjonstilbud 
ved Hauger skole, får egne lokaler – utover de ordinære parallellene. Slik tilrettelegging må gjøres 
uavhengig av valgt løsning. 
 
Kriterier for valg av løsning – skolefaglig vurdering 
Konsept for nye skoleanlegg i Bærum, vedtatt i KST sak 077/18 (20.6.2018), slår fast at større 
skoleenheter legger til rette for flere positive effekter og  imøtekommer morgendagens 
utfordringer. Større skoler, normalt med 4 parallell i grunnskolen og 10 parallell i ungdomskolen, 
med samlokaliserte fagmiljøer, gir sterke profesjonsfelleskap som bedre møter fremtidens 
kompetansekrav. Dette muliggjør både bred fagkompetanse og mer spisskompetanse, og økt 
variasjon i undervisningsformer. I tillegg kommer stordriftsfordeler som mer effektiv ressursbruk og 
mulighet for å tilrettelegge for støttetjenester lokalt. Større organisatoriske enheter med bredere 
fagmiljø er et spesifikt uttrykt ønske fra majoriteten av skolelederne. Større skoler gir naturlige 
rammer for større profesjonsfaglige miljø, herunder også flerfaglighet med tilsetting av andre 
yrkesgrupper enn pedagoger. Disse mulighetene bygger på at større skole gir skolen et bedre 
økonomisk handlingsrom, da størsteparten av det økonomiske tilskuddet til skolene gis per elev. 
Dette vil kunne gi nye muligheter til å bruke ekstra ressurser til beste for elevene. 
Kommunedirektøren mener at nøkkelen til en god psykososial skolehverdag for elevene først og 
fremst bygger på skolens medarbeidere og deres faglige relasjonskompetanse, og skolens 
organisering. I tillegg til relasjonsbygging lærer-elev og ansattes arbeid med klassemiljøutvikling, er 
utforming av skolebyggene avgjørende for opplevd nærhet for den enkelte elev. Større skoleanlegg 
må organiseres med en godt gjennomtenkt struktur som gir mindre enheter innenfor rammen av 
skoleanlegget. Både inndeling i undervisningssoner, avdelinger og friminutt er gode virkemiddel for 
å kompensere for det som kan oppleves som mindre oversiktlig ved større enheter.   
Skolevei 
Trafikksikkerhet og elevenes skolevei er et sentralt tema. Det er mange sterkt trafikkerte veier i 
kommunen.  Det er ikke til å unngå at når det gjøres endringer, vil noen få en kortere og mer 
trafikksikker skolevei, mens for andre vil veien kunne bli noe mer utfordrende. Alle forslag til 
endringer som berører elevers skolevei skal i forkant godkjennes av avdeling Vei og trafikk. Når det 
gjelder krav til enkel og trygg adkomst (gående, syklende, offentlig transport, kjørende) er 
adkomsten på Hauger relativ sett god, men den er best tilrettelagt på Gjettum. Det er 2,2 kilometer 
gangavstand mellom Hauger og Gjettum skoler. Dette betyr at noen elever vil få 2,2 kilometer 
lenger skolevei ved sammenslåing av de to skolene, uavhengig av om ny skole blir liggende på 
Hauger eller Gjettum. Ingen av Hauger-elevene, i det som er foreslått som nytt inntaksområde for 
Hauger, vil få mer enn 3,5 km skolevei etter inntaksområdenes endringer fra skoleåret 2022/2023. 
Dersom ny samlet skole etableres på Hauger, vil enkelte Gjettum elever få inntil 4,5 km skolevei. 
Kommunedirektøren vurderer i tillegg andre lokasjoner. Tomten til Valler sykehjem vil på sikt 
fristilles, og kan være aktuell lokasjon. Ved valg av Vallertomten vil ikke trafikksikkerhet i forhold til 
skolevei bli annerledes enn ved valg av Hauger eller Gjettum skole som lokasjon. Lengste skolevei 
for elever i Hauger inntaksområde er 3, 7 km. 
 

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018019943&


 
 

Eiendomsfaglig vurdering 
A: Videreføring av to skoler 
Begge skolebyggene er i svært dårlig bygningsmessig tilstand, og det anbefales ikke å 
totalrehabilitere skolene Hauger og Gjettum. Bygningsstrukturen er slik at funksjonaliteten ikke blir 
tidsmessig ved rehabilitering, og det er utfordrende å tilrettelegge for effektiv skoledrift. Det må 
derfor planlegges for to helt nye bygg dersom dagens skolestruktur videreføres. Dette innebærer at 
eksisterende skolebygg på begge tomtene må rives.  
Det vil være utfordrende å bygge to skoler samtidig. Kommunen har tilgang på avlastningsskoler, og 
i perioden 2024-2028 er det planlagt at denne skal benyttes til flere skoler som er omfattet av 
rehabilitering-/omstruktureringstiltak. Dette gjelder eksempelvis Bryn skole som anslås realisert i 
perioden 2025-2030. Det vil være krevende å finne avlastningskapasitet for både Hauger og 
Gjettum skolenes elever i denne perioden. Konsekvensen vil derfor være at en av skolene skyves ut i 
tid. Dette medfører at én skole realiseres i 2026 og at den andre først realiseres i 2029. Dette er 
svært uheldig, blant annet med tanke på byggenes tilstand i dag og tilhørende behov for 
rehabilitering/oppgradering i perioden. 
Nye skolebygg på henholdsvis 4 og 5 paralleller, vil planlegges slik at alle krav som stilles i forhold til 
funksjonalitet for morgendagens skole ivaretas. Med nye bygg vil arealer og energiløsninger 
optimaliseres, og eiendomsdriftskostnader vil imidlertid reduseres noe totalt sett. Kostnader 
forbundet med skoledriften vil være som i dag, med administrasjon og administrasjonslokaler på 
begge skoler. Det er dermed ingen gevinster knyttet til effektivisering og kostnadsbesparelser for 
skoledrift og begrensede gevinster for eiendomsdriften.  
Dersom det bygges to skoler vil behovet for gymsalkapasitet tilsvare to enkle gymsaler, og det vil 
ikke bli realisert flerbrukshallkapasitet som sambrukes med idretten. Bærum idrettspark har ikke 
ledig kapasitet, og kan ikke benyttes som kroppsøvingslokaler for ny skole på Hauger.  
Etablering av to separate skoler antas å medføre en investeringskostnad som ligger ca. 80-100 mill. 
høyere, sett opp mot bygging av en samlet skole. Store bygg vil erfaringsmessig kunne bygges med 
en lavere pris pr. kvadratmeter enn mindre bygg, og arealeffektiviteten forventes å være høyere. 
Øvrige kostnader vil være på lik linje med det mindre skoler i Bærum i dag tilføres for å sikre en 
grunnbemanning.  
B: Samlet skole for Hauger og Gjettum elevene 
Alternativet innebærer en sammenslåing av inntaksområdene til Hauger og Gjettum skolene i 
samsvar med skolebehovsanalysen, og at disse samles under ett bygg og én administrativ ledelse. 
Ved å samle skolene, får man en optimal arealfordeling og -utnyttelse slik at 8 paralleller er 
tilstrekkelig. Ved etablering av én samlet skole bør det vurderes etablert en flerbrukshall for å sikre 
godt samarbeid med idretten. 
Ved å slå sammen Hauger og Gjettum til en større skole, vil én til to store tomter og bygg kunne 
frigjøres avhengig av hvor ny skole etableres. Kommunen kan, med noe oppgradering av bygget, 
benytte det ene skolebygget som avlastningskapasitet for andre skoler som trenger rehabilitering. 
Avlastningsskoler har ikke de samme kravene til fleksibilitet da de er av midlertidig karakter. 
Fraflyttet tomt kan også vurderes benyttet til boliger i fremtiden, og vil da ha høy markedsverdi og 
inntekt for kommunen ved salg. 
Ett samlet skoleanlegg sett opp mot to enkeltstående skoler er vurdert å kunne gi besparelser for 
skole- og eiendomsdrift på ca. 15,5-18,5 mill. pr år. Alternativet representerer dessuten en redusert 
investeringskostnad på ca. 80- 100 mill. sett opp mot bygging av to separate skoler.  
 
Kriterier for valg av løsning – samlet vurdering 
I tabellen under er presentert kriterier som anses som viktige i vurderingen av de ulike alternativene 
for fremtidig løsning. Kriteriene er basert på både skolefaglige og eiendomsfaglige vurderinger, og 



 
 

Kommunedirektørens anbefaling er et resultat av en totalvurdering av kriterienes betydning. 
 
Tabellen gir en oversikt over hvordan de ulike kriteriene oppfattes opp mot de ulike alternativene. 
Effekt, angitt med tallene 1-3, beskriver i hvilken grad valg av alternativ antas å ha betydning for 
oppfyllelse av kriteriet. Tallet 3 indikerer høyest betydning.  

 
Hensynet til LDIP og 15 % reduksjon i investeringsnivå 
Bærum kommune har gjennom kommuneplanen, Skolebehovsanalysen 2021-2040, 
Eiendomsstrategien 2015-2025, Handlingsplanen 2021-2024 (HP) og Langsiktig driftsanalyse og 
investeringsplan 2021-2040 (LDIP) synliggjort mange av de utfordringer kommunen vil stå ovenfor i 
tiden fremover. Begrenset tilgang til tomteareal og behov for å effektivisere tjenestedrift og 
investeringer preger kommunen og de langsiktige planene. Det er behov for å gjøre grep for å 
ivareta en økonomisk bæreevne over tid. I kommunens langsiktige drifts- og investeringsplan har 
kommunen avsatt midler til realisering av en samlet 10-parallell ungdomsskole i området 
vestre/midtre Bærum. Dersom det besluttes at skolene ved Hauger og Gjettum skal videreføres som 
to separate skoler, vil dette medføre en økning av investeringsnivået i LDIP, selv om kapasiteten er 
redusert til samlet 9 paralleller (hhv. 4 og 5 parallelle skoler). Dersom det besluttes å samle skolene 
og realisere en 8-parallell ungdomsskole vil investeringsbudsjettet kunne reduseres.  
Kommunedirektøren planlegger å fremme en egen sak med tiltak for å varig redusere kommunens 
investeringsnivå. Løsning for ungdomsskolekapasiteten i vestre/midtre Bærum vil være en del av 
den vurderingen.  
 
Anbefaling 
Kommunedirektøren anbefaler at ungdomsskolene Hauger og Gjettum slås sammen til en samlet 8-
parallell skole med inntil 720 elever. Det skal planlegges for kapasitet til introduksjonstilbud for 
nyankomne fremmedspråklige elever ved den nye skolen, utover de 8 parallellene. 

Valg av lokasjon for en ny samlet skole vil fremmes i forbindelse med at investeringsprosjektet 
legges frem for politisk beslutning ved fastsettelse av konsept og igangsettelse av planleggingsfase 
(BP2). Valg av lokasjon for ny samlet ungdomsskole i vestre/midtre Bærum vil baseres på viktige 
prinsipper som lokalisering i inntaksområdet, tomtestørrelse og -tilgjengelighet, samt kostnader. 
Spørsmålet om lokalisering er derfor fortsatt under utredning. 

 
 
Vedlegg:  
DEL TO MER OM SAKEN 5335809 

 
 
 
 

 
Behandlingen i møtet 13.04.2021 Hovedutvalg for barn og unge 
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Forslag fremmet av Haakon Kvenna Veum, H 
Saken sendes på høring. 
 
Det gjennomføres en høringsrunde hvor skoler og andre berørte har anledning til å gi innspill til 
sakens behovs – og løsningsvurderinger. 
 
Etter at høringsrunden er gjennomført, bes Kommunedirektøren vurdere uttalelsene som har 
kommet og om det er behov for å oppdatere saken. Saken, med høringsinnspill vedlagt, fremmes til 
politisk behandling juni 2021. 

 
Votering: 
Haakon Kvenna Veums (H) forslag ble enstemmig vedtatt. Valg av løsning for 
ungdomsskolekapasiteten i vestre/midre Bærum sendes ut på høring som foreslått.  

 
Hovedutvalg for barn og unge-13.04.2021- 028/21: 

Innstilling: 
Saken sendes på høring. 
 
1. Det gjennomføres en høringsrunde hvor skoler og andre berørte har anledning til å gi innspill til 
sakens behovs – og løsningsvurderinger. 
2. Etter at høringsrunden er gjennomført, bes Kommunedirektøren vurdere uttalelsene som har 
kommet og om det er behov for å oppdatere saken. Saken, med høringsinnspill vedlagt, fremmes til 
politisk behandling juni 2021. 

 
Behandlingen i møtet 07.04.2021 Ungdomsrådet 
 

Votering: 
Kommunedirektørens forslag punkt 1, ble enstemmig vedtatt. 
Kommunedirektørens forslag punkt 2, fikk ingen stemmer og falt. 
Kommunedirektørens forslag punkt 3, ble enstemmig vedtatt. 

 
Ungdomsrådet-07.04.2021- 021/21: 

Innstilling: 
1. Kommunedirektørens redegjørelse for alternative løsninger for ungdomsskolekapasitet i 

vestre/midtre Bærum tas til orientering 
2. Kommunedirektøren bes komme tilbake med egen sak om valg av lokasjon og fremdrift i 

en endelig konseptsak (BP2) i tråd med investeringsreglementet. 
 

 
 

 


