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Kommunedirektøren

Svar på spørsmål fra representanten Stein Stugu (R) FSK sak 078/21 Eineåsen
skole

Kommunedirektøren har mottatt følgende spørsmål fra representanten Stein Stugu (R) under
behandling i FSK-sak 078/21 Eineåsen ungdomsskole - detaljregulering - 2. gangs behandling
17.3.2021
Spørsmål i saken er fremmet under behandlingen av saken, og Kommunedirektøren svarer i dette
notatet ut spørsmålene.
Spørsmål 1:
Å dele Eineåsen opp i to skoler kunne vært interessant spørsmål som SP tar opp, men vil ha en
redegjørelse for hva bygningene da skal benyttes til på Belset-tomten. Dette fordi det trolig ligger
underforliggende planer/ønsker man eventuelt har i forhold til bruken av Belset.
Kommunedirektørens svar:
Belset (Eineåsen avd. Belset) skolebygg og tomt er planlagt fristilt som følge av at ny
ungdomsskole på Eineåsen realiseres og tas i bruk fra 2024.
Tomten, hvor Belset skole ligger, er stor og flat og har mange muligheter for bruk til offentlig
formål. Pleie og omsorg har behov for mange nye plasser i 20 års perioden, og skoletomten er en
av flere tomter som vurderes som aktuelle for å realisere nytt anlegg for heldøgns omsorg for
eldre i 2027. Samtidig er det behov for ny barnehage som følge av omstrukturering av mindre
barnehager i Rykkinn området, og en ny samlet barnehage vurderes også lokalisert på denne
tomten. Samlokalisering av disse to formålene vurderes å utnytte tomten på en god og
hensiktsmessig måte, i tillegg til at det kan være gode synergier ved at disse formålene
samlokaliseres. I løpet av 2021 vil det påstartes egne konsept- og utviklingsstudier for utnyttelse
av Belset tomten.
Spørsmål 2:
Spørsmål er knyttet til omstillingsprosess gjennom byggeprosessen. Oppfatter på henvendelsen fra
lærere (fra skolen her), at det er stor bekymring knyttet til at man har valgt å benytte Bærums

Verk skole som avlastningsskole i stedet for å flytte eleven fra Gommerud til Belset i
byggeperioden. Og at det skaper en del problemer. Er det her anledning til å svare på hvordan
man har planlagt i forhold til det? Og hva slags vurderinger som er i forhold til det presset som
ligger på skolemiljøet og det å ta vare på lærere her.
Kommunedirektørens svar:
Kommunedirektøren har vært i kontakt med skolens rektor i forhold til omstillingsprosessen og
flytting av Eineåsen skole avdeling Gommerud og avdeling Belset til Bærums Verk skole. Det er fra
skoleledelsen og de ansatte et ønske om å være én samlet enhet på én lokasjon – for både lærere
og elever, samt andre administrativt ansatte. Skolens brukere ser frem til samlokalisering, først
ved Bærums Verk skole og deretter i nye lokaler når nye Eineåsen skole står klar januar 2024.
Det ble grundig debattert hvorvidt Eineåsen skole avdeling Belset skulle bli værende i
eksisterende bygg mens Eineåsen skole avdeling Gommerud skulle flytte til Bærums Verk. Det ble
fremmet mange gode argumenter, men ut fra en totalvurdering etter blant annet
foreldreinvolvering, avklaringer mellom kommunalsjef Skole og kommunalsjef Eiendom og med
innspill fra skolens ledelse, ble det besluttet å flytte begge avdelingene over til en felles lokasjon i
kommunens avlastningsskole på Bærums Verk.
Begrunnelse for en samlet enhet i avlastningsskole på Bærum Verk
 Bærums Verk skole er besluttet benyttet som avlastningsskole slik at oppgradering av
skoler med større rehabiliteringsbehov eller nybygg kan realiseres. I dag er elever fra
Bekkestua ungdomsskole i disse lokalene. Deretter skal elevene fra Eineåsen skole
benytte skolen.
 Alle elever ved Eineåsen skole avdeling Belset og avdeling Gommerud har gåavstand til
skolen (innenfor 3,9 km grense).
 Skolens ledelse og pedagogisk personell får én samlet fysisk lokasjon. Skolen ble slått
sammen som én administrativ enhet i 2018, men har hatt sitt virke på to ulike lokasjoner.
Dette er ikke effektivt og bærekraftig over tid.
 En paviljongløsning på Belset tomten for Gommerud elevene ville medført en merkostnad
på 25 – 35 mill. for en 2 års periode, i tillegg til tomme og ubenyttede skolelokaler på
avlastningsskolen Bærums Verk.
 Belset tomten er attraktiv for andre formål og kan fristilles.
Spørsmål 3:
Konsekvenser av å eventuelt å redusere til 5 paralleller som SP foreslår. Hva betyr det for
skolekretsgrenser går og om det er mulig å si noe om det på nåværende tidspunkt?
Kommunedirektørens svar:
Nye Eineåsen ungdomsskole skal stå klar i desember 2023 som ny 6- parallell ungdomsskole.
Skolen vil med dagens inntaksområde ha noe ledig kapasitet når den står klar. Et av
hovedprinsippene i arbeidet med skolebehovsanalysen har vært å utnytte kapasitet ved
eksisterende skoleanlegg i tråd med vedtatt Konsept for nye skoleanlegg i Bærum. Ett av fem
strategiske grep i skolekonseptet er «Utnytte kapasitet i eksisterende skoleanlegg»:
I den grad en naboskole har kapasitet til å avlaste i forhold til kapasitetsutfordringer, vil
dette i mange tilfeller være en god løsning. Dette gjøres ved å endre skolenes
inntaksområder (skolegrenser). I mange områder i Bærum er det tett bebyggelse og korte
avstander mellom skolene.

Dersom Kommunedirektøren skal nedskalere fra 6 til 5 paralleller på nye Eineåsen skole, vil dette
få konsekvenser for Kommunedirektørens anbefaling i Skolebehovsanalysen 2021-2040 som nå er
ute på høring. I skolebehovsanalysen pekes det på at Hauger skole har kapasitetsutfordringer fra
skoleåret 2022/2023. Ved å gjøre endringer i inntaksområdene for ungdomsskolene Eineåsen og
Mølladammen gis skolene mer naturlige inntaksområder, bedre utnyttelse av tilgjengelig
kapasitet, samtidig som kapasitetspresset på Hauger ungdomsskole reduseres.

