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I skolebehovsanalysen beregnes behovet for skoleplasser i antall, trinn og geografi i Bærum
kommune for de neste 20 år. Analysen skal vise til behov for videre utredninger og nye
skoleanlegg for å sørge for at kommunen har et riktig antall skoleplasser i et langtidsperspektiv.
For å møte elevtallsvekst og oppgraderingsbehov er det nødvendig å etablere større og mer
effektive skoleenheter. Det foreslås også noen endringer av skolekretser ved både barnetrinnet
og ungdomstrinnet.
Behovsanalysen skal ses i sammenheng med Kommuneplanens arealdel , Langsiktig
driftsanalyse og investeringsplan (LDIP) , samt Konsept for nye skoleanlegg i Bærum.
Kommuneplanens arealdel fastsetter hvilke områder i kommunen som skal benyttes til
boligbygging. Behovsanalysene konkretiserer behov og mulige løsninger for sosial infrastruktur,
mens LDIP vurderer investeringsbehovene opp mot kommunens økonomiske bæreevne.
Analysen peker på mulige grep som kan gjennomføres innenfor sektoren for å bidra inn i dette
arbeidet.
Følgende strategiske grep har vært i fokus i arbeidet med analysen:
1. Utnytte eksisterende kapasitet i eksisterende skoleanlegg (herunder justere
inntaksområder)
2. Utvide eksisterende skoleanlegg (permanent eller midlertidig)
3. Etablere større og mer effektive enheter i samsvar med Konsept for nye skoleanlegg i
Bærum kommune
4. Bygge nye skoler
5. Søk etter tomter til fremtidige skolebygg
I analyseperioden vil det være kapasitetsutfordringer ved noen av kommunens skoler.
Utfordringene er primært knyttet til områdene Fornebu, Sandvika og Bærum Øst. I Sandvika
planlegges ny barneskole som skal avlaste de eksisterende skolene. Analysen foreslår å utsette
denne til 2028 grunnet en noe senere elevtallsvekst enn forventet, i tillegg til at eksisterende
kapasitet ved skolene Jong, Evje og Levre utnyttes.
På Fornebu vil Oksenøya barneskole stå klar i 2022 i tillegg til nye Tårnet ungdomsskole i 2025.
For Bærum Øst er kapasitetsutfordringene knyttet særlig til barneskolene Høvik, Høvik Verk,
Stabekk og Jar. Disse skolene skal alle avlastes av nye Ballerud barneskole i 2025. I dette
området vil det også være behov for ny ungdomsskole på sikt.
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I tillegg har analysen fokus på området Rykkinn – Kolsås – Bærums Verk hvor Hauger
ungdomsskole har kapasitetsutfordringer samt har omfattende rehabiliteringsbehov. Det er
iverksatt en utredning som ser på ulike løsninger for Hauger, enten med videreføring som i dag
eller hvor en løsning er en ny samlet skole for Hauger og Gjettum. Slik det fremkommer i neste
avsnitt, er det et samlet behov for åtte paralleller for de to skolene totalt. Dette er en utredning
som går parallelt med skolebehovsanalysen og vil fremmes i egen politisk sak tidlig i
analyseperioden.
Skolebehovsanalysen foreslår grep som løser kapasitetssituasjonen ved Hauger ungdomsskole
på kort sikt ved å utnytte kapasitet ved ungdomsskolene Eineåsen og Mølladammen gjennom
endringer i inntaksområder. Mølladammen ungdomsskole har synkende elevtall fra ca. 2025, og
det gjør det mulig på sikt å gjøre ytterligere justeringer av inntaksområdene for disse tre
skolene. Ved at man utnytter eksisterende kapasitet ved Eineåsen og Mølladammen, vil en
eventuell ny felles skole for Hauger og Gjettum ikke overstige 8 paralleller (tilsvarende ca. 720
elever).
Konsept for nye skoleanlegg i Bærum ble politisk vedtatt februar 2018. For å møte
elevtallsvekst, kapasitetsutfordringer og oppgraderingsbehov i en situasjon med knapphet på
tomtearealer og økonomiske ressurser, er det helt nødvendig å videreføre planene om
etablering og utvikling av større og mer effektive skoleenheter slik det er beskrevet i konseptet.
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
Kommunedirektøren vurdere høringsuttalelsene og oppdatere analysen før saken fremmes for
politisk behandling på forsommeren 2021.
Det er spesielt viktig at hver skole vurderer og gir tilbakemelding på de konsekvenser
løsningsskissene har for egen skole og området skolen er en del av. Når det foreslås 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 spesielt om
uttalelser til de foreslåtte endringene i inntaksområdene.
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 en del av SU sin uttalelse.
Høringsdokumentet 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 2021-2040, navn på avsender, arkivsak 20/26742.
Eventuelle spørsmål knyttet til høringen kan rettes til
julie.landmark@baerum.kommune.no
Med hilsen
Siv Herikstad
Kommunalsjef Oppvekst – Grunnskole
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