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Skolebehovsanalyse 2018-2037 (KST-076/18 – 20.06.2018) viste at ungdomsskolene Hauger og
Gjettum har store rehabiliteringsbehov. Alternative løsninger, herunder videre drift som i dag og
eventuell sammenslåing, har vært på høring.
Rådmannen har vurdert ulike alternativer for å etablere en ny skole som ivaretar kapasiteten for
både Hauger og Gjettum, samt noe økt kapasitet knyttet til utbygging i Sandvika og Vøyenenga
området.
Begrenset tomtetilgang medfører utfordringer i å løse behovet for avlastnings-lokaler og
permanente løsninger for skole og barnehage. Blant viktige hensyn og avveininger er tomters
egnethet til formålet, tomtenes størrelse, hensynet til skolekretser, samt barnehagers nærhet til
det primære inntaksområdet.
En samlet vurdering med tanke på skolekretser og høringsuttalelser tilsier at etablering av en ny
8-parallell ungdomsskole i Gjettum-området vil være den beste løsningen. Gjettum-området er
også godt egnet for en avlastnings-barnehage for vestre/midtre Bærum. I tillegg til anbefalingen
om etablering av ny ungdomsskole på Gjettum er en utvidelse av Bjørnegård skole med
ombygging til 5-parallell skole under gjennomføring i 2019 og 2020. Utvidelse av Mølladammen
ungdomsskole med én-parallell vurderes også.
Skolebehovsanalysen konkluderer et behov for ny 8-parallell ungdomsskole til skolestart 2025. En
mulig utbygging av Gjettum skole medfører visse restriksjoner knyttet til dagens høyspenttrasé,
som først forventes avklart innen 2022. Det vil først på det tidspunktet bli klart om og når
skoletomten kan utnyttes til etablering av ny ungdomsskole. Dette tidsbildet tilsier at alternative
plasseringer må vurderes.

Kommunen er derfor i dialog eller forhandlinger om flere aktuelle tomter med konkrete
løsningsalternativer på Gjettum og Hauger. Mulighetene knyttet til dette forventes avklart i løpet
av høsten/ vinteren 2019-2020.
Blant tomtealternativene på Gjettum er eiendommen Solbergbakken (gnr 5/bnr 8), som
kommunen kjøpte i 2017. Tomten ligger inntrukket på området til sykehusanlegget på Solberg
(SSE - Statens spesialsykehus for epilepsi), og vil være egnet både til barnehage og ungdomsskole.
Her er det imidlertid uavklarte restriksjoner for utbygging knyttet til dagens adkomst. Kommunen
er også i dialog med Oslo Universitetssykehus om kjøp av en annen større tomteparsell tilknyttet
sykehusanlegget, men beliggende nærmere Brynsveien, som vil være velegnet til bygging av en ny
8-parallell ungdomsskole.
For å løse behovet for økt barnehagekapasitet i området Sandvika/ Gjettum er rådmannen i tillegg
i forhandlinger om alternativer for en potensiell konkret løsning for utvidelse av Vallersvingen
barnehage til en ny stor barnehage. Dette vil være uavhengig av nevnte tomt i Solbergbakken.
Alternative løsninger innebærer behov for rivning av dagens bygg, og må dermed sees i
sammenheng med behovet for planlagt realisering av en avlastningsbarnehage på Gjettumkollen
med kapasitet mellom 100 og 150 barn. Kommunen eier tomten og har allerede igangsatt
reguleringsarbeidet for en avlastningsbarnehage, for ikke å miste verdifull tid.
Dagens situasjon for utvidelse av kapasiteten til barnehage og ungdomsskole i Vestre/midtre
Bærum innebærer flere uavklarte usikkerhetsfaktorer. Særlig gjelder dette lokalisering av en ny,
stor (8-parallell) ungdomsskole i Gjettum-Hauger området. Det er dermed ikke mulig å konkludere
med endelige løsningsforslag før disse usikkerhetene er løst gjennom vinteren 2019-2020.
Rådmannen vil derfor fortsette pågående forhandlingsprosesser for å ivareta størst mulig
handlingsrom med ulike alternativer. Rådmannen anser gjennom dette løsningsmulighetene for å
få etablert økt kapasitet for både barnehage og ungdomsskole i Vestre-/midtre Bærum innen det
vurderte tidsbehovet som gode.
Rådmannen vil fremme ny politisk sak når dagens usikkerhetsfaktorer er nærmere avklart.
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