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Kommunedirektøren
Eineåsen skole skoleåret 2021-2022

Kommunedirektøren viser til brev fra klubben ved Eineåsen skole og vil innledningsvis berømme
alle medarbeidere både for det solide arbeidet som er utført i forbindelse med fusjon av Belset og
Gommerud skoler og for det gode fag- og læringsmiljøet som det vises til i henvendelsen. I dette
notatet ønsker kommunedirektøren å sette lys på elevtallsutvikling og konkret det økonomiske
handlingsrommet skolen har for å iverksette kompenserende tiltak for å sikre at skolen kan
videreføre målrettet arbeid til elevenes beste selv om det for kommende år er et lavere elevtall
ved skolen.
Elevtallsutvikling

Elevtallsutvikling Eineåsen skole, men hvor det vil bli et ytterligere høyere elevtall om skolekretser flyttes til
Eineåsen slik kommunedirektøren foreslår i Skolebehovsanalyse 2021-2040.

Eineåsen har i inneværende skoleår 340 elever. Kommende skoleår viser foreløpige tall en
nedgang i elevtallet til 270 elever. Dette skyldes i hovedsak at det er et uvanlig lavt antall elever i
årets 7.trinnskull for denne skolekretsen samt at 43 elever har fått innvilget plass på andre
ungdomsskoler på grunnlag av fritt skolevalg. Dette er en økning fra at det siste år har vært cirka
30 elever tilhørende Eineåsen skolekrets som søker andre skoler. Foreløpig oversikt for

elevgrunnlaget for skolen:
8.trinn: 60 elever
9.trinn: 99 elever
10.trinn: 111 elever
Elevtallsprognosene viser imidlertid at Eineåsen skole vil ha et økende elevtall kommende år.
Elevtallet vil bli ytterlig høyere om det blir fattet politisk vedtak om å flytte skolekrets fra Hauger
skole til Eineåsen slik kommunedirektøren anbefaler i Skolebehovsanalyse 2021-20240.

Økonomi
Bærumsskolens ressurstildelingsmodell baserer seg på en grunntildeling som sikrer basistjenester
uavhengig av elevtall, ledelsesressurs, ressurser til spesialundervisning, ressurser til tospråklige
elever og undervisningstimer ut fra antall elever ved skolen.
Sistnevnte faktor gir skolen et redusert budsjett når elevtallet synker.
For Eineåsen stiller det seg noe annerledes. I forbindelse med politisk vedtak om fusjon av Belset
og Gommerud skoler, ble det parallelt fattet et politisk vedtak om at nye Eineåsen skole skal
beholde ressurstildeling til basistjenester og ledelse som om de var to skoler inntil den nye skolen
er ferdigstilt.
Per i dag har Eineåsen skole en del doble tjenester fordi skolen har to lokasjoner, avdeling Belset
og avdeling Gommerud. Ved samlokalisering ved avlastningsskolen på Bærums Verk i januar 2022
bortfaller behovet for disse «doble tjenestene». Dette gjelder eksempelvis skolekonsulent,
tilsynsvakt, ekstra ledelsesressurs, miljøarbeider og bibliotekar. Totalt frigjør dette 4,2 årsverk
som skolen kan allokere til stillinger for elevenes beste.
På grunn av lavere elevtall skoleåret 2021/22 er det gjennomført en god prosess knyttet til
medarbeidere med omstillingsbehov, og disse medarbeiderne er plassert i faste stillinger ved
andre ungdomsskoler i kommunen.

Kontinuitet for elever og ansatte
Det er et mål om at overgangen fra å ha elever og medarbeidere på to lokasjoner til
samlokalisering på Bærums Verk skal bidra til ytterligere økt samhandling mellom både elever og
ansatte. Det er igjen grunn til å trekke frem det solide arbeidet som allerede er utført og som er
en grunnpilar for videreutvikling.

