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Innledning 
Vennesla kommunestyre vedtok i desember 2019 å gjennomføre en utredning om skole- og 

barnehagestruktur i nedre Vennesla: 

«Det gjennomføres en bred utredning av barnehage- og skolestrukturen i Nedre Vennesla, med mål 

om å sikre en struktur som er bærekraftig for fremtiden. De involverte barn, foreldre og ansatte skal 

tas med på råd og holdes orientert underveis i prosessen.» 

 

I tillegg er det stilt åtte punkter som utredningen skal besvare. 

 

Skolestruktur i nedre Vennesla har vært oppe til debatt flere ganger tidligere; siste rapport som så på 

hele strukturen kom i 2012. Grunnet økte utgifter, trangere rammer og underskudd i regnskapene 

foreslo rådmannen å legge ned to skoler i budsjettforslaget for 2019. Det er også startet opp en ny 

privatskole (Oasen) høsten 2020 i Vennesla som påvirker økonomien i skolesektoren stort.  

 

I tillegg til elever som går over til Oasen er det også et synkende elevtall i nedre Vennesla og dette 

forsterker behovet for å se på hvordan vi disponerer midlene i Venneslaskolen. 

 

Målet for utredningen har vært å vise effekten av hva ulike endringer, eventuelt mangel på 

endringer, vil føre til i fremtidens Venneslaskole.  

 

I en slik utredning blir det mange tall og tall er kalde. Samtidig omhandler utregningen varme verdier: 

Våre barn. Mange ting kan man sette et konkret tall på, mens enkelte verdier må måles på helt andre 

skalaer. Trygghet, en skole tett på der du bor, trivsel, mestring og glede er eksempler på verdier som 

forskning sier en del om, men som likevel vanskelig kan måles eksakt. Vi vet likevel at en trygg skole 

der barn trives og har faglig utvikling har noen sentrale elementer.  

 

Foresattes bakgrunn er den største faktoren for hvordan barn klarer seg i skolen, såkalte 

sosioøkonomiske faktorer. Denne faktoren har skolen indirekte virkning på. Det som skolen har 

direkte virkning på er de voksne i klasserommet, dette er den nest viktigste faktoren for å lykkes med 

en god skole. Målet i utredningen blir derfor også å vise hvordan ulike alternativer slår ut på antall 

voksne i klasserommene.  

 

Når det gjelder klassestørrelser er det i alle alternativer vist hvor mange det vil være i snitt i 

kommunen. Alle alternativene vil i løpet av få år gi et snitt i klassene mellom 20 og 25. Dette er i 

forskning hverken definert som store eller små klasser. Det er også viktig og ha et snitt på 20 eller 

mer for å ikke binde opp ressurser til å oppnå lærernormen. Enhver klasse trenger som basis et rom, 

og en lærer. Det er viktig å kunne styrke undervisningen der vi ser behovene er, og ikke binde opp 

ressursene i mange små klasser.  

 

Det vil i slutten av rapporten bli presentert 5 alternativer som innebærer endring i skolestrukturen og 

3 alternativer i barnehage. Alternativene er som følger: 

Skole: 

Alternativ 1 Nedleggelse av Samkom og Hunsfoss 

Alternativ 2 Nedleggelse av Hunsfoss 

Alternativ 3 Ny skole sentrum sør, nedleggelse av Samkom, Hunsfoss og Moseidmoen 

Alternativ 4 Nedleggelse av Samkom  

Alternativ 5 To barneskoler i nedre Vennesla, nedleggelse av Samkom, Hunsfoss og Kvarstein 
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Alternativ 0 Ingen endringer i struktur 

Barnehage: 

Alternativ 1 Tre barnehager 

Alternativ 2 Tre barnehager og ett oppvekstsenter 

Alternativ 3 Fire barnehager, hvorav en ny 

Alternativ 0 Ingen endring i struktur 

 

I alle alternativene har vi fjernet 15mnok fra driften i forhold til 2020 budsjett. Dette er fordelt på 

følgende poster; effektiviseringskrav, tapte statlige overføringer grunnet Oasen og kostnader til å 

dekke enkeltvedtak ved Oasen. 

 

Et årlig effektiviseringskrav på 0,5% skal spares i skolen de neste årene, 2mnok tilsvarer innsparingen 

for de kommende to år. 

I tillegg vil oppstart av Oasen skole føre til at det forsvinner penger ut av budsjettene til den 

offentlige skolen. I 2020 har budsjettet i Vennesla vært på 91 000 i snitt per elev. Beregninger viser at 

snittprisen på Oasen er på minst 131 000 per elev. Altså fører hver elev som begynner på Oasen til at 

det forsvinner ut 40 000 ekstra som må reduseres per elev i den offentlige skolen. Disse 40 000 per 

elev må spares inn for de offentlige skolene i tillegg til effektiviseringskravet. 

 

Vi kan oppsummert si at hvis 100 elever begynner på Oasen utgjør dette 5,07% av elevmassen i 

kommunen. Disse elevene tar med seg 8,43% av ressursene til skolene i Vennesla kommune. Elevene 

som begynner på Oasen, tar altså med seg 66% mer enn de har bundet opp i budsjettmidler i den 

offentlige skolen. I tillegg til å skulle effektivisere 0,5% poeng årlig fremover skal det også tas inn 

denne ekstra innsparingen knyttet til elever på Oasen. 

Hvis eksempelvis 100 elever velger Oasen mister kommunen 10mnok i statlige overføringer, i tillegg 

beregner vi 3mnok for å dekke enkeltvedtak ved skolen. 

 

Hva blir den samlede effekten av generelt effektiviseringskrav og lavere budsjett grunnet elever til 

Oasen? Summen av disse faktorene er det som ligger til grunn for beregningene i de ulike 

alternativer for skole. Uten å endre på skolestrukturen, må innsparingene tas fra det som i dag går til 

ekstra ressurser i klasser, eksempelvis spesialundervisning gitt ved enkeltvedtak og ulike 

styrkingstiltak. 

 

Både foreldre, lærere og andre peker på viktigheten av å få tatt en avgjørelse om framtidas skole og 

barnehage.  Vi har to bygg som prekært trenger store oppgraderinger: Hunsfoss og Barnestua. Det 

har i tillegg vært en usikker hverdag over lengre tid for både barn og ansatte om hva som skal skje i 

fremtiden. Prosesser som trekker ut i tid, skaper frustrasjon og usikkerhet i hele sektoren. 

 

I barnehagene er innsparingsmulighetene relativt begrenset. Kun alternativ 1 gir innsparing i 

barnehagesektoren. Det er i skole de store endringene kan skje for å møte en fremtid med mindre 

ressurser per elev.  

 

For skolene er det viktig at nedgang i hvordan vi bruker ressursene skjer i tilknytning til driftsutgifter 

knyttet til bygg (FDV), administrasjon og funksjoner, og andre områder som ikke tar fra midler som 

hver enhetsleder har til fritt spillerom til å styrke undervisning og sette inn tiltak der behovet er til 

stede.  
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Alternativene viser at det er mulig å redusere utgiftene til FDV og administrasjon såpass mye at det vi 

faktisk kan sikre kvaliteten og handlingsrommet i skolen også framover. For å få det til, må 

skolestrukturen endres, slik styringsgruppen ser på det. 
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Bakgrunn for utredningen 
Denne utredningen er gjort etter bestilling fra kommunestyret i vedtak 99/19. I 

budsjettforhandlingen 2019 hadde rådmannen lagt inn en innsparing i skolestrukturen på 12mnok. 

Grunnet mange år med kutt etter ostehøvel-metoden mente tiden var overmoden for å ta 

strukturelle grep. Den generelle økonomiske situasjonen for kommunen er vanskeligere. Etablering 

av den private skolen, Oasen skole, er i seg selv er et argument for å se på skolestrukturen da 

etableringen fører til færre elever i kommunale skoler med de følgene det har for ressurssituasjonen 

i den offentlige skolen.  Vi har allerede i dag stor ledig kapasitet i de kommunale skolene og denne vil 

øke ved å etablere enda en skole.  

 

Skolestrukturen i Vennesla har vært diskutert ved flere anledninger tidligere, senest som egen 

utredning i 2012. I rådmannens budsjettforslag lagt frem i november 2019 var det forslag om 

nedleggelse av Samkom og Hunsfoss skole. Dette skulle sørge for innsparing på de nevnte 12mnok. 

Politikerne ønsket en bredere utredning av skolestruktur, samt å belyse flere aspekter ved endring i 

skolestruktur. Det førte til vedtak som inneholdt følgende 8 punkter: 

1) Forsvarlige barnegrupper/ klassestørrelser. 

2) Forsvarlig ledelse med riktig kompetanse.  

3) Miljøhensyn knyttet til transport av barn og elever.  

4) Hensyn til de yngste barnas behov for trygghet og tilhørighet i nærmiljøet, herunder utrede 

1-4 skoler/oppvekstsenter. 

5) En struktur som tar høyde for fremtidig vekst i barnetall.  

6) Eventuelle endringer i dagens «skolekretser». 

7) Se på mulighetene for å bygge en ny sentrumsnær skole i Nedre Vennesla. 

8) Det skal være et mål å oppnå en økonomisk innsparing i den nye skole- og 

barnehagestrukturen. 

 

Punkt 1 og 2 vil bli belyst som egne punkter. Punkt 3, 4, 6 og 7 vil bli belyst under konsekvenser av 

ulike alternativer. Punkt 5 vil sees på både som et eget punkt, men vil også være med inn i de ulike 

punktene. Punkt 8 ligger som et bakteppe i hele utredning. Rådmannens budsjettkutt på 12mnok ble 

vedtatt i kommunens økonomiplan av kommunestyret i desember 2019. Utredningen tar sikte på å 

belyse hvordan denne innsparingen kan oppnås i ulike scenarioer for strukturer i barnehage- og 

skolestruktur i nedre Vennesla. I hovedsak er det tre områder hvor man kan se for seg kutt i 

sektoren: 

1) Utgifter (FDV) knyttet til bygg.  

2) Administrasjon og funksjoner knyttet til skolers drift 

3) Antall ansatte som jobber direkte med barn og elever 

4) Bedre utnyttelse av lærernormen 

 

Som hovedfokus i utredningen vil det være et mål at størst mulig del av innsparing skal skje på punkt 

1 og 2. Det er ikke ønskelig med færre ansatte i det daglige direkte arbeidet med barn og elever. 
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Styringsgruppe og arbeidsgruppe 
 

Styringsgruppe til prosjektet har vært følgende: 

Rådmann    Svein Skisland 

Oppvekstsjef    Steinar Harbo 

Økonomisjef    Gerd Signe Eieland 

Kommunalsjef samfunnsutvikling Vidar Homme 

Organisasjonssjef   Geir Knutsen 

Helse- og omsorgssjef   Ragnhild Bendiksen 

Hovedtillitsvalgt utdanningsforbundet  Merete Aasemoen Aardal 

Hovedtillitsvalgt fagforbundet  Randi Sofie Hagen 

 

Styringsgruppen har hatt månedlige møter med prosjektleder Simon Ellingsberg for å drøfte 

fremgang, gi innspill og bestemme forutsetninger som skal legges til grunn i utredningen. 

 

Arbeidsgruppen har bestått av følgende: 

Prosjektleder    Simon Ellingsberg 

Oppvekstsjef    Steinar Harbo 

Økonomisjef    Gerd Signe Eieland 

Byggforvaltning    Inger C. Neset og Tellef Mykland 

Rådgiver barnehage   Anita Kverneland 

Tillitsvalgt utdanningsforbundet  Merete Aasemoen Aardal 

Tillitsvalgt fagforbundet  Randi Sofie Hagen 

 

Arbeidsgruppen har hatt møter hver 2.-3. uke. I tillegg til de faste medlemmene har styringsgruppa 

hentet inn kompetanse på ulike områder der det har vært tjenlig. 
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Faglige spørsmål: 
 

Forsvarlige barnegrupper/klassestørrelser 
I barnehager tilhører barna avdelinger, vanligvis fordelt over og under tre år. Bemannings- og 

pedagognorm regulerer antall barn pr voksen/pedagog. Jf. Lov om barnehager er det styrer som til 

enhver tid skal organisere forsvarlig drift av virksomheten slik at formålet i §1 etterleves. 

 

Forskningsprosjektet Gode Barnehager for barn i Norge (GoBaN, www.goban.no) peker gjennom sin 

rapport på hva som kjennetegner barnehager med høy kvalitet. Studiens hovedresultater viser 

oppsummert at gode barnehager er kjennetegnet av: høy kompetanse, profesjonell entusiasme, felles 

mål og retning for det pedagogiske arbeidet, en helhetlig tilnærming til barns omsorg, lek og læring, 

en vektlegging av å være ute, naturopplevelser, en klar ledelse av personalgrupper og barnegrupper, 

strukturering av hverdagen tilpasset barna, en organisering i mindre grupper for aktiviteter og lek, 

både voksen- og barneinitierte aktiviteter, et personale som samarbeider godt både internt, med 

foreldrene og med eksterne parter, samt fokus på barns perspektiv, barns medvirkning og trivsel. 

Størrelse er ikke omtalt som en kvalitetsindikator, men større enheter har driftsmessige økonomiske 

fordeler. 

 

I dag bygges det sjeldent barnehager med færre enn 80 plasser fordelt på fire avdelinger. Trenden er 

heller at det bygges større enheter med flere avdelinger. Av prosjekter i nærheten kan man se på 

Mosby oppvekstsenter der barnehagedelen bygges for 120 barnehagebarn. I 2016 var det i gamle 

Kristiansand kommune 14 barnehager med flere enn 100 barn (fra 103 til 217 barn per enhet). 

Forskning rundt store barnehager gjort av fafo i 2015 (https://fafo.no/images/pub/2015/20553.pdf) 

peker på at det er positive og negative sider ved store barnehager. Det påpekes at det som for noen 

kan oppfattes som negativt kan betraktes som positivt for andre. Det strukturelle skårer store 

barnehager bedre på. Når det gjelder at foresatte opplever at de og sitt barn blir sett skårer de 

minste barnehagene best. Det er barnehager med svært få barn som får særlig utslag på dette (opp 

mot 20 barn). Det som oppleves som den viktigste faktoren er uavhengig av størrelse god ledelse, 

god struktur og faglig kompetente ansatte. 

 

Når det kommer til klassestørrelser, er det gjort svært mye forskning. Denne utredningen kan på 

ingen måte sammenfatte alt som finnes, til det er forskningsfeltet for stort. Resultatet av forskningen 

er også sprikende, med mange som påpeker at forskning er gjort på feil grunnlag, tatt utgangspunkt i 

feil materiale eller legger feil føringer i sine resultater. 

Det gjøres likevel et forsøk på å tegne noen av hovedfunnene til skoleforskning som er gjort rundt 

dette med klassestørrelse. Med klasse menes gruppen der du har din daglige tilhørighet. Et trinn kan 

bestå av 75 elever delt opp i tre klasser på 25 elever. Forskning peker også i enkelte tilfeller på 

skolestørrelse som en egen faktor, altså antall elever og ansatte på en skole sett opp imot mulighet 

til å drifte på en best mulig måte faglig. 

Det forskning ganske entydig viser er at det er de ansatte som er den viktigste faktoren, både for 

læring og trivsel. Det finnes også faktorer som kommer tydelig frem som ikke er direkte knyttet til 

faktorer skolen rår over, det dreier seg om sosioøkonomiske faktorer og kultur i nærmiljøet til skolen. 

Dette er en faktor der hvor Agder tradisjonelt har slått dårlig ut. 

 

Lærernormen 
 

http://www.goban.no/
https://uis.brage.unit.no/uis-xmlui/bitstream/handle/11250/2630132/Rapport_85.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://fafo.no/images/pub/2015/20553.pdf
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Når man snakker om forskning rundt klassestørrelse er det viktig og ikke blande dette sammen med 

lærertetthet. Mye av forskning rundt temaet klassestørrelse er også helt eller delvis forskning på 

lærertetthet. Fra skoleåret 2019-2020 har det blitt innført en lærernorm for norsk 

grunnskole. Lærernormen er et krav i forhold til det som tradisjonelt har blitt omtalt 

som lærertetthet. Lærernormen setter krav til antall pedagoger i klasserommet basert på antall 

elever. Normen tilsier at ved en gruppestørrelse over antallet satt i normen så skal det settes inn 

høyere antall pedagoger. Dette tallet gjennomsnitts beregnes på trinn, henholdsvis 1.-4., 5.-7. og 8.-

10. Lærernormen dikterer at det skal være en pedagog per 15 elever på 1-4. trinn og per 20 elever på 

5.-10. trinn. Det betyr ikke at en 4. klasse på 16. elever utløser en ekstra pedagog hver time gjennom 

uken, men i snitt rett i underkant av to timer ekstra pedagog i løpet av skoleuken på 

årsbasis. Lærernorm beregnes for øvrig uten timer gitt til spesialundervisning knyttet til 

enkeltvedtak.  

En veldig forenkling er at ved en klasse på mellomtrinnet tilsier lærernormen 1 pedagog på 20 elever. 

Den aktuelle klassen vil koste like mye i lærerlønn å drifte om det er 5, 10, 15 eller 20 elever. Enhver 

klasse under lærernormen binder altså opp midler og fører til mindre mulighet for å sette inn 

ressurser der den enkelte skole ser det er størst behov. 

 

Det er nylig gjennomført forskning på lærertetthet i norsk grunnskole. Forskningen er gjort på 

ungdomstrinnet. Høsten 2012 bevilget Stortinget 1,5 milliarder kroner over fire år til 600 nye 

lærerstillinger på ungdomstrinnet. Studiet ser på effekter på ressursbruk, læringsutbytte og 

læringsmiljø, samt gir en beskrivelse av hvordan tiltaket er gjennomført og oppleves av involverte 

rektorer, lærere og elever. Vennesla ungdomsskole deltok i studien og mottok i perioden 5 årsverk 

ekstra med pedagoger. Når studien var fullført valgte politikerne i Vennesla å øke budsjettet til 

skolen for at disse stillingene skulle videreføres. Skarpengland skole er også tatt med og økte 

tilsvarende som Vennesla ungdomsskole. Denne bevilgningen foreligger fortsatt og ligger også med i 

modell for ressurstildeling til skolen.  

Resultatet av denne forskningen finner ingen signifikante effekter på elevenes læringsutbytte, verken 

på karakter ved avsluttet grunnskole, nasjonale prøver på 9. trinn, fravær eller tidlige mål 

på gjennomstrømning i videregående opplæring. Det utelukkes selv små effekter. Studien avdekker 

heller ingen tydelige effekter for grupper av elever (for eksempel elever med 

svake resultater tidligere) eller for grupper av skoler (for eksempel skoler som bruker ressurser på 

bestemte måter). Statistisk sentralbyrå (SSB) som har lagt frem rapporten om studien konkluderer 

med at økte midler til flere lærere i beste fall har hatt svært små effekter på læringsutbytte. 

Elevundersøkelsen på 10. trinn finner heller ingen klare tegn på effekter knyttet til læringsmiljø (bl.a. 

trivsel, støtte fra lærerne og vurdering for læring). Rapporten viser at midlene i stor grad er brukt til 

tolærerordninger, delingstimer og smågrupper. I intervjuer har skoleledere, lærere og elever 

beskrevet hvordan de opplever satsingen og skolehverdagen mer generelt. Ekstra stillinger oppleves 

som kjærkommet av både rektorer og lærere, og oppleves også å ha effekt både på lærernes 

arbeidshverdag, elevenes læringsutbytte og læringsmiljø. Opplevelsen av det har en effekt er altså til 

stede, men en har ikke klart å måle denne effekten i undersøkelser og/eller elevresultater. 

 

John Hattie (2009) har i sin analyse av over 50 000 enkeltstudier på skole rangert 138 forskjellige  
aspekter ved undervisning etter hvor effektfulle de er i forhold til skoleelever læringsutbytte. Det er  
læreren og lærerens interaksjon med elevene som har størst innvirkning på læringsutbytte.  
Skolestørrelse kommer på plass nr 130. Videre er effekten av redusert klassestørrelse på 106 plass.  
Denne forskningen er knyttet til en reduksjon fra 25 til 15 elever pr. klasse. Det siste resultatet  
forklarer Hattie med at lærere i liten grad endrer sin undervisning ut fra gruppestørrelse slik at det å  
ha små grupper gir liten effekt.  
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Annen internasjonal forskning viser også til at det ikke er entydige empiriske funn som styrker en  
hypotese om at størrelsen på skolen medfører endret kvalitet på grunnskoletjenesten. Derimot viser  
forskningen motstridende resultater.  
Barnett, Glass, Snowdon & Stringer (2002) finner at skoleprestasjoner er relatert til skolestørrelse; 
de er bedre i store enn i små skoler. Deller & Rudinicki (Deller and Rudnicki, 1993) finner det 
motsatte, mens Lamdin (1995) ikke finner noen signifikant sammenheng mellom skolestørrelse og  
elevresultater.  
Forskerne er heller ikke enige om hva som er den ideelle skolestørrelse. Thomas Nordahl, professor i  
pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark, har foretatt noen undersøkelser som dokumenterer at det 
kan gå ut over både læringsmiljø og læringsutbyttet om skolene blir for små. Hvor grensen går er 
ikke entydig, men hans forskning tilsier at det ligger omkring 60 – 70 elever. Nordahl viser for øvrig til 
at danske forskere vil si at skoler ikke bør være mindre enn 100 – 120 elever.  
Dan Lysne, som arbeider med skoleanlegg i Norconsult, skriver i et notat at debatten om  
skolestørrelse i Norge stort sett handlet om at skolene ikke må være for små. I andre, mer folkerike  
og tettbygde land, handler diskusjonen gjerne om at skolene og klassene ikke må være for store. I  
Debbie Meiers (1995) studie av Central Park East skolen i District 4, East Harlem konkluderer hun  
med at selve nøkkelen til suksess for skoler er at de er små. Ideelt skulle barneskoler ha maksimum  
300 elever og ungdomsskoler maksimum 400 elever. I sin analyse gir Meier seks begrunnelser for en  
liten skolestørrelse, der blant annet nærhet mellom elever og lærere, samt mellom lærere og 
mellom elever er vesentlig (Meier, 1995).  
Internasjonal forskning på skolestørrelse mer generelt viser at den ideelle skolestørrelse på  
ungdomstrinn og videregående opplæring ligger rundt 800 elever (Hattie 2009), men de kan gjerne  
også være langt større enn dette.  
Engelske forskningsmiljøer viser til at stor skolestørrelse er bedre i forhold til å nå noen av skolens  
mål, mens mindre skoler er bedre med hensyn til å oppnå andre av skolens mål:  
Jo større skolen er, jo bedre blir elevenes faglige resultater og tilstedeværelse på skolen.  
Samtidig er det en tendens til at elevene føler seg mindre knyttet til de større skolene.  
Det er relativt få studier som undersøker sammenhengen mellom skolestørrelse og læreres  
oppfatninger av skolemiljøet, men i studiene som finnes er det en tendens til at lærerne følte noe  
mindre tilfredshet med læringsmiljøet i de større skolene enn i de mindre skolene.  
Det var vanskelig å se noen systematiske sammenhenger mellom størrelse og den sosiale  
kompetansen til elevene.  
Kostnader per elev blir redusert med økt skolestørrelse, og en kan derfor bruke større andel av  
budsjettet til å heve kvaliteten på undervisningen. Denne forskningen støtter at det vil være  
stordriftsfordeler ved å ha store skoler bl.a. når det gjelder administrasjon, muligheten for å ha 
større klasser, og byggkostnader. Mulighetene for å utnytte ressursene, både materielle og 
lærerkreftene, mer fleksibelt er større i en stor organisasjon enn i en mindre. Videre gir en større 
skole et større lærerkollegium som igjen gir et større og bredere faglig miljø som vil kunne styrke den 
pedagogiske siden av tjenesten.  
Ulempene ved en stor skole er mindre oversikt og dermed usikkerhet for de minste elevene, noe  
som igjen kan føre til mindre trivsel for elvene. Det kan argumenteres for at mindre skoler  
skaper større trygghet og at elevene i større grad ”blir sett”, noe som igjen gir større trivsel og bedre  
læringsutbytte.  
En norsk undersøkelse har også konkludert med at trivselen var størst i klasser med ca. 20 elever  
(Sødal, 1996). Nyere forskningsresultater fra Sverige offentliggjort vinteren/våren 2012 har for første  
gang pekt på en sammenheng mellom lavere elevtall i klassene og bedre resultater, men pekte også  
på at samtidig med nedgangen i antall elever ble 
 og læringsinnholdet og de pedagogiske prinsipper  
for undervisningen lagt om.  
Resultatene fra nasjonale prøver i Norge de siste årene viser at det er de største kommunene og  
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skolene som har skåret best jevnt over tid. Disse resultatene kan imidlertid følge av andre faktorer 
som har med det faglige nivået til lærerne, undervisningsmetoder og foreldrebakgrunn og 
oppfølging hjemmefra å gjøre.  
Mange av de forskningsrapportene som er nevnt har også sine kritikere. Resultatene er uansett 
sprikende.  
  

Læringsmiljø  
Elevundersøkelsene i skoleporten.no har en rekke spørsmål til elevene som måler trivsel,  
elevdemokrati, fysisk miljø, mobbing, motivasjon og faglig veiledning. Undersøkelsene er  
obligatoriske på 7. og 10. trinn. I tillegg spørres elevene på ungdomstrinnet om medbestemmelse og  
karriereveiledning.  
Analysen av resultatene fra elevundersøkelsene finner ingen sammenheng mellom skolestørrelse og  
de fleste forholdene som blir målt i elevundersøkelsene, med mulig unntak for mindre forskjeller  
knyttet til pc-bruk, forsentkomming og hvor fornøyd elevene er med garderobe- og dusjforholdene  
og renholdet på skolen (Danielsen, Skaar og Skaalvik 2007). Heller ikke de norske forsknings- og  
evalueringsprogrammene knyttet til større anti-mobbeprogrammer finner sammenheng mellom  
skolestørrelse og atferdsproblematikk. Undersøkelser av resultatene på nasjonale prøver  
på 8. trinn fra sammenlignbare kommuner viser det samme, det vil si at skolestørrelse ikke har  
betydning for resultatene. (Asplan Viak)  
Disse resultatene støtter forskningen til blant annet Hattie som legger vel så mye vekt på  
betydningen av lærerrollen og undervisningskvaliteten som effekten av færre elever i klassen.  
Ut fra at det i forskningen ikke finnes belegg for at på skole- og gruppestørrelser har stor betydning  
for resultatkvaliteten, vil det være interessant å se på hvilke faktorer som har betydning for  
kvaliteten i skolen. Dette blir her belyst gjennom studien Asplan Viak har gjort av flere  
forskningsresultater:  
Faktorer som ligger utenfor skolens kontroll:  
Kvaliteten i skolen i form av læringsresultater og sosial atferd henger nøye sammen med elevenes  
foreldrebakgrunn. Innlærte sosiale normer er også med og former skolevirksomheten.  
Karakterstatistikken viser at elever med høyt utdannede foreldre har gjennomsnittlig bedre  
karakterer enn elever med foreldre med et lavere utdanningsnivå. Forskjellen tilsvarer  
gjennomsnittlig over en hel karakter i hvert fag, med størst forskjell i matematikkfaget. Tilsvarende  
forskjeller finner man i undersøkelser som viser elevenes demokratiske kunnskaper og ferdigheter.  
Elevenes hjemme- og nabomiljø er også med og påvirker deres sosiale atferd i skolen.  
Faktorer som skolen kan påvirke:  
Selv om elevenes hjemmebakgrunn har en effekt på læringsresultater og læringsmiljø på skolen, 
viser forskning at skolene kan gjøre mye for å bidra til god faglig og sosial læring hos elevene 
uavhengig av elevenes bakgrunn. De viktigste faktorene ved skoler som lykkes med å ”løfte” elevene 
er: 
(Hattie 2009, Skoleverket 2005, Mehlbye og Ringsmose 2004, St.meld. nr. 16 (2006-2007) 
·Lærere har høye forventninger til alle elevene ved skolen, uavhengig av deres bakgrunn og  
karakteristika (foreldres utdanning og inntekt, elevenes kjønn og innvandrings-bakgrunn).  
·Lærerne utviser tydelig klasseledelse og gir gode tilbakemeldinger utfra elevens nivå.  
·Skolen satser både på kunnskap, sosial omsorg og kontroll.  
·Skolens ledelse er tydelig og synlig, veileder personalet, følger opp beslutninger, lytter til  
lærerne og planlegger sammen med dem.  
·Organiseringen av skolen er preget av velstrukturerte og planlagte aktiviteter og klare  
prosesser for utvikling.  
·Det legges stor vekt på læring av faglige ferdigheter, og de faglig svake elevenes tilbys  
intensivert opplæring. Elevene legger vekt på faglig læring og verdsetter gode prestasjoner.  
·Skolens verdigrunnlag er tydelig for alle, og alle lærere vet hvordan verdigrunnlaget skal  
konkretiseres i hverdagen. 
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·De faglig svake elevene skilles ikke ut i egne aktiviteter, men integreres. Det tas hensyn til  
den faglige spredningen blant elevene. Elevene samarbeider aktivt om faglige oppgaver.  
·Overganger mellom aktiviteter er godt planlagt. Lærerne behersker varierte undervisningsmetoder  
og bruker faglig relevant viten fra elevenes hverdagsliv.  
·Det er et godt samarbeid mellom skole og hjem.  
Oppsummert kan det dermed sies at det er andre faktorer enn skolens- og klassenes størrelse som 
vil være avgjørende for kvaliteten i skolen, og at det er viktig å satse på de faktorene vi vet vil ha stor  
innvirkning på kvaliteten uansett skolestørrelse.  
Grunnlag:  
St.meld. nr. 31 (2007-2008) «Kvalitet i skolen»  
«Sammenheng mellom størrelse og kvalitet» Asplan Viak  
Forskningsrapport fra Thomas Nordahl, Høgskolen i Hedmark  
«Visible learning» John Hattie  
Skolestrukturutredninger fra Tønsberg, Kongsberg, Kristiansand og Flekkefjord  
  
  
Referanser:  
Utdanningsdirektoratet om lærernorm: https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-
grunnskole/larernormkalkulator/larernorm-for-grunnskolen2/    
Rapport lærertetthet SSB: https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/effekter-av-
satsing-pa-okt-laerertetthet--331946  
https://forskning.no/barn-og-ungdom-om-forskning-skole-og-utdanning/skoleforskning-danske-
forskere-finner-feil-i-forskning-pa-klassestorrelse/1297682  
 

Oppsummert er det ingen av alternativene i forslag til ny skolestruktur som går utenfor beskrevne 

normer til små og store skoler eller små og store klasser. Et elevtall per klasse på 20-25 vil i forskning 

ikke omtales som stor eller liten. Grunnet lærernormen vil det økonomisk også være viktig og ha 

gruppestørrelser på over 20 elever i skole. Blir det under 20 elever vil man på mellomtrinnet binde 

opp ressurser som ellers kunne blitt plassert fritt, det må uansett være en pedagog tilstede om det er 

10 eller 20 elever i en gruppe. På småskolen er tilsvarende tall på 15 elever. 

 

Forsvarlig ledelse med riktig kompetanse 
 

Temaet forsvarlig ledelse med riktig kompetanse kan deles opp i noen hovedområder. I utredningen 

belyser vi kort formell kompetanse og størrelse på ledelse ved den enkelte skole. 

Å være leder i skole og barnehage er en krevende men spennende jobb. Generelt kan man se at 

trenden er at ledere i sektoren har en viss turn-over. Tradisjonelt har rektorer vært lenge i stillingene, 

men de som har kommet inn i senere tid, har byttet stilling fortere. Dette gjelder både nasjonalt og i 

Vennesla.  

 

I alle Vennesla sine skoler og barnehager er det rektorer og styrer som har utdanning innen ledelse. I 

skolen har alle gjennomført minimum 30 studiepoeng innen rektor- eller styrerskole. Disse 30 

studiepoengene er også de første 30 i den som kan bli en utøvende mastergrad på totalt 90 

studiepoeng. En del av ledere har fullført eller fortsatt løpet mot en slik utøvende master. I alle 

utlysninger er det satt at det er et ønskelige kompetansekrav å ha formell lederutdanning. En del av 

mellomledere har også tatt formell lederutdanning.  

Per dags dato finnes det ingen retningslinjer eller planer for videreutdanning av ledere. Dersom det 

skal det i fremtidige ansettelser være et krav om master i ledelse blant ledere bør det også legges 

opp rutiner som gjør at de som ønsker videreutdanning kan gjennomføre det. 

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/larernormkalkulator/larernorm-for-grunnskolen2/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/larernormkalkulator/larernorm-for-grunnskolen2/
https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/effekter-av-satsing-pa-okt-laerertetthet--331946
https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/effekter-av-satsing-pa-okt-laerertetthet--331946
https://forskning.no/barn-og-ungdom-om-forskning-skole-og-utdanning/skoleforskning-danske-forskere-finner-feil-i-forskning-pa-klassestorrelse/1297682
https://forskning.no/barn-og-ungdom-om-forskning-skole-og-utdanning/skoleforskning-danske-forskere-finner-feil-i-forskning-pa-klassestorrelse/1297682
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I barnehagene er det per i dag en styrer i 100% stilling i alle de fire barnehagene i nedre Vennesla, 

disse er også enhetsledere. De tre største barnehagene har også assisterende styrer i en 30% 

stillingsbrøk. Andre kommuner har prøvd å kjøre en styrer/enhetsleder med ansvar for flere 

barnehager. Vi har kort vei mellom barnehagene i Vennesla og således kunne det vært en mulighet. 

Det som viser seg i enheter der dette er forsøkt er at det gir økt turnover både i ledergruppe og blant 

de ansatte. Dette er fra administrasjonens ståsted ikke en ønskelig retning å gå. Det vil også være 

begrenset med mulighet for innsparing da den enkelte barnehage likevel må ha en assisterende 

styrer i større stilling en per dags dato. 

 

I skolene er det noe ulikt hvor mye ledelsesressurs det er. Alle skoler har en rektor/enhetsleder i 

100%. Ut over dette har Vennesla ungdomsskole og Skarpengland skole assisterende rektor. Alle 

skoler utenom de tre minste i kommunen har også inspektører i ulike stillingsbrøk. Ifølge 

opplæringsloven faller ansvaret for det som skjer i skolen på rektor og skoleeier. For skoler som ikke 

får endringer i ulike alternativer legges det heller ikke inn endring i tildelt ledelsesressurs. For de fem 

barneskolene i nedre Vennesla er det lagt inn følgende forslag ved endring på struktur: 

Paralleller på skolen: Enhetsleder/rektor: Mellomleder: Merkantilt: 

1 100%  - 40% 

2 100%  70%  70% 

3+ 100%  100%  100% 

Har den enkelte enhet behov for økt ledelse ut over dette er det et valg som enhetsleder står med. 

Økt ledelse ut over dette vil altså måtte dekkes av eget budsjett. 

Det anbefales heller ikke i skole å ha en enhetsleder med ansvar for flere skoler med samme 

begrunnelse som i barnehagene. 
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Kostnader i dagens barnehage og skolestruktur 
Skolesektoren hadde i 2020 et budsjett på 180mnok. Skolene har et generelt effektiviseringskrav på 

0,5%. I tillegg kommer virkningen av antall elever som går over til privatskolen Oasen.  

 

Vennesla kommune har ikke direkteutgifter knyttet til grunnbeløp for elever i privatskoler, dette 

beløpet går direkte fra staten. Kommunen får derimot redusert sine inntekter med 105 600 kroner 

per elev (forslag i statsbudsjett for 2021) som begynner på Oasen sin skole i Vennesla. Vennesla 

kommune har derimot utgifter knyttet til enkeltvedtak rundt spesialundervisning som kommunen 

plikter å betale. Denne summen er foreløpig vanskelig å si konkret hva blir, per 1. oktober 2020 var 

samlet sum 1,3mnok. 

 

I tillegg plikter Vennesla kommune å levere skolehelsetjeneste, PP-tjeneste og tilsynstjeneste til den 

private skolen.  

 

Utgifter til drift av bygg, heretter omtalt som FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) føres på 

regnskapet til andre enheter enn skolene. Forvaltning omfatter eierkostnader uavhengig av byggets 

bruk og omfatter typisk forsikring og administrasjon. De største kostnadene på drift er energi, 

renhold og lovpålagte kontroller og service. Byggforvaltning har i egen sak om tilstand på formålbygg 

påpekt at det er et etterslep på vedlikehold fordi man ikke har tilstrekkelige midler. Det vil derfor 

være store variasjoner fra år til år på forbrukte vedlikeholdsmidler for det enkelte bygg.  

 

Vennesla kommune har prosjekter i økonomiplanen hvor plassering og tomtevalg ikke er foretatt. 

Alle eiendommer bør derfor vurderes grundig før et evt. avhending.  

 

Kostnad for Vennesla kommune per elev på de enkelte skoler ser i kalenderåret 2020 ut som følger 

(tall basert på budsjett 2020) 

Skole: Kost per elev: Antall elever: Kost per elev 
inkl. FDV*: 

Diff. Pr. elev.: 

Samkom 115 463 87 131 272 45 868 

Vennesla* 78 662 369 85 405  

Hunsfoss 84 275 236 93 635 8 231 

Moseidmoen* 78 156 294 88 735 3 330 

Kvarstein 91 726 130 103 313 17 908 

Vennesla u.skole** 96 087 451   

Skarpengland** 92 345 327   

Eikeland 112 305 87   

Oasen*** 142 900 30   

Snitt offentlige skoler 90 839    

*Justert for særskilte tildelinger som utføres på vegne av alle skoler, kompetanseavdeling og 

innføringsklasse.  

**Elever på ungdomsskoler koster mer grunnet høyere antall skoletimer og lavere årsramme for 

undervisning. 

***Sum Oasen beregnet med utgangspunkt i tapte inntekter, 101 100 kroner per elev, pluss snitt 

utbetalt i spesialundervisning per oktober 2020. Tallene kan ikke direkte sammenlignes da det i 

summene til de kommunale skolene ikke er tatt med felleskostnader som ligger under budsjett til 

oppvekst og ikke under den enkelte enhet. 
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Den mest reelle sammenligningen mellom skolene i dag er kolonnen inkludert FDV-kostnader da 

denne også tar vekk kostnader som Moseidmoen har til kompetansesenter og Vennesla har til 

innføringsklassen. Denne viser noe om innsparingspotensialet til den enkelte skole. For eksempel ser 

man at ved å multiplisere opp differanse per elev med antall elever får at Samkom skole har en 

ekstra kost på 3,99mnok. I tillegg er potensial for innsparing større da det ved en nedleggelse vil 

spares inn enda flere ressurser, for eksempel knyttet til administrasjon. Dette belyses nærmere 

under de enkelte alternativer. 

Ser vi på Moseidmoen og Vennesla skole er dette de to skolene som per i dag har lavest kostnad per 

elev. Dette er per i dag de to skolene som driftes nærmest det som vi i utredningen mener er det 

mest gunstig, gruppestørrelse på over 20 samt flere paralleller. 

 

Økonomi i dagens skolestruktur – hva koster det i dag? 
For å skape et bilde av økonomi og kostnader i grunnskolene setter vi her opp det vi mener er de 

mest sentrale tallene. Som grunnmodell til fordeling av ressurser mellom skolene har det til 

kalenderåret 2020 blitt utarbeidet en ny modell. Modellen har enkelte poster som det er satt faste 

poster til de ulike skolene, disse postene er: 

1) Administrasjon 

2) Funksjonstillegg (kontaktlærer, fagansvarlig, osv.) 

3) Nedsatt lesetid undervisning (1 time per uke redusert undervisning for kontaktlærere) 

4) Leksestøtte/Fysisk aktivitet (FYSAK)/valgfag (statlige øremerkede midler) 

5) Ekstra lærerstillinger ungdomsskole (etter politisk vedtak i Vennesla, videreføring av tidligere 

statlig tilskudd knyttet til forskningsprosjekt, prosjektet er nevnt i punkt om lærernormen) 

6) SFO 

7) Innføringsklassen (Vennesla skole og Vennesla ungdomsskole har særskilt ansvar for 

norskspråklig innføring av elever som kommer til Vennesla. 

8) Særskilt språkopplæring (gis til elever ute i skolene) 

9) Kompetanseavdelingen ved Moseidmoen skole (ofte omtalt som paviljongen) 

10) Kompensasjon små skoler (gitt for å rette opp litt av kostnader som er like store på en liten 

som på en stor skole) 

 

Ut over dette er hovedfordelingen knyttet til to punkter. Der hvor det er fordelt mest penger er på 

grunnbeløp per gruppe (jf. Lærernormen). Her er alle elever i Venneslaskolen fordelt på sin skole, 

midlene er så fordelt for å dekke opp kravene satt i lærernormen. Trinn som er mindre enn 

lærernormen vil uansett få kompensert kostnaden for en lærer i klasserommet alle timer. 

Når alle overnevnte punkter er fordelt, står det igjen en restsum. Denne restsummen fordeles flatt 

utover etter antall elever på den enkelte skole. Restsummen skal gå til å dekke alt av 

spesialundervisning, fagarbeidere, innkjøp av materiell, lisenser, kurs, innkjøp til mat og helse og 

formgivningsfag, vikarutgifter osv. I de ulike alternativene vil det påpekes hvor stor denne 

restsummen er da punkt 1-10 i fordelingen er relativt låst. Restsummen er altså handlingsrommet til 

enhetene, derfor vil restsummen videre i utredningen omtales som frie midler. Hovedmåten en kan 

gjøre noe med punkt 1-10 er å redusere på antall enheter.  

Grunnbeløp per elev er også låst ut fra ulike skolestrukturer, men her vil trinn som ikke når opp til 

lærernormen kunne spille inn og frigjøre midler. Det koster eksempelvis like mye å drifte en 5. klasse 

på 8 elever som en 5. klasse på 20 elever. 

 

Frie midler vil ut fra dette settes som en hovedindikator på hvordan de ulike strukturene for skoler i 

nedre Vennesla vil slå ut økonomisk. 
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For å vise hvor mye penger som går på de ulike punktene i Venneslaskolen er hovedpunktene med 

tall satt opp i følgende tabell. Tabellen tar utgangspunkt i vedtatte budsjetter for kalenderåret 2020. 

Vedtatt budsjett for 2020 er på 180mnok, altså alternativ 0 i utredningen før innsparing.  

 

Punkt: Beskrivelse: Sum: % av totalbeløp: 

1 Administrasjon 15 658 617 8,7 % 

2 Funksjonstillegg 6 361 390 3,5 % 

3 Nedsatt lesetid 3 312 270 1,8 % 

4 Leksestøtte/Fysisk aktivitet/valgfag 2 949 456 1,6 % 

5 Ekstra lærerstillinger ungdomsskole 4 574 034 2,5 % 

6 SFO 5 316 829 3,0 % 

7 Innføringsklassen 1 879 317 1,0 % 

8 Særskilt språkopplæring 863 739 0,5 % 

9 Kompetanseavdeling (paviljongen) 1 468 235 0,8 % 

10 Kompensasjon små skoler 923 514 0,5 % 

11 Grunnbeløp per gruppe 103 852 949 57,7 % 

12 Restsum – Frie midler 32 792 530 18,2 % 

  Totalt: 179 952 880   

 

 

Noen nøkkeltall for skoleøkonomi (snittpriser): 

Hva: Kostnad: 

100% lærerstilling 725 000 

100% fagarbeider 564 000 

Pris en skoletime pedagog gjennom et helt skoleår (barneskole) 27 900 

Pris en skoletime pedagog gjennom et helt skoleår (ungdomsskole) 31 500 

Pris en skoletime fagarbeider gjennom et helt skoleår 13 500 

 

Som dere ser er det noen få store områder som binder opp det meste av budsjettene. Som 

hovedpunkt er det fire områder det kan spares på. Det er administrasjon og funksjoner, ansatte som 

jobber med det enkelte barn, bedre utnyttelse i forhold til lærernorm, og kostnader knyttet til FDV 

(renhold, vaktmester, vedlikehold og strøm). FDV-kostnadene ligger ikke inne i den enkeltes skole 

budsjetter, men ligger plassert i budsjettene til enhetene som har de ulike fagansvarene. Her er 

oppsatt modell for hva som ligger på FDV-kostnader på de fem grunnskolene i nedre Vennesla: 

 Samkom Vennesla Hunsfoss Moseidmoen Kvarstein 

Sum FDV 1 375 000 2 487 000 2 209 000 3 110 000 1 506 000 

 

Legger man sammen summene per elev på de fem barneskolene i nedre Vennesla ser man store 

forskjeller. Det differerer med 45 868 kr pr elev mellom dyreste og rimeligste skole. Differansen er 

mellom Samkom og Vennesla skole. Sett opp mot elevtall utgjør dette for Samkom skole en merutgift 

på 3,99mnok for å drifte skolen. Omgjort til lærerstillinger er dette 5,1 årsverk. Ved en eventuell 

nedleggelse av Samkom vil innsparingen også være høyere enn differansen per i dag, man vil kunne 

gjøre ytterlige innsparinger på de fleste punkter i fordelingen og også i FDV-kostnader.  

Setter man opp samme regnestykke for Kvarstein skole er differansen per elev på 1,9mnok. Det er 

altså mye lavere effekt ved en nedleggelse av Kvarstein skole. Ser man noen år frem i tid viser også 

prognosene at elevtallet ved skolen er økt, noe som bidrar til å redusere differansen ytterligere. 
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Hvor mye kostnader Vennesla kommune får i fremtiden knyttet til Oasen skole er svært vanskelig å 

anslå. Det vi vet er at for 2021 vil det i statsbudsjett foreligge et kutt i kommunale overføringer på 

105 600 kroner per elev i privatskoler. I år går det også 1,25mnok til å dekke enkeltvedtak knyttet til 

spesialundervisning, dette utgjør i snitt 41 800 per elev per 1. oktober 2020. Oasen har per oktober 

2020 en høyere prosent spesialundervisning enn resten av kommunen. Det er rimelig å anta at det 

ved ytterligere vekst på Oasen ikke vil være like høy andel av elevene som det er per nå. I våre 

beregninger har vi valgt å legge til grunn at man i fremtiden ikke vil ha like høy andel 

spesialundervisning og har derfor lagt inn 30 000 per elev i snitt. 

 

Hvis vi ser på kostra-tall bruker Vennesla kommune like summer per elev som snittet i gruppe 8. Vi 

ligger noe høyere enn landet og Vest-Agder. 

Gruppe: 2016 2017 2018 2019 

Vennesla 113 522 116 460 121 966 129 698 

Landet uten Oslo 112 011 115 649 120 721 126 209 

Kostragruppe 08 114 632 119 974 123 833 129 679 

Vest-Agder 111 869 113 981 118 638 124 039 

 

I kostratall er også flere tjenester inkludert enn bare budsjett til skole. Annet som er regnet med er 

PP-tjenesten, skolehelsetjeneste, oppvekstkontor og felleskostnader skole. Det meste av disse 

tjenestene plikter kommunen å levere også til privatskoler. Det vil si at summen per elev på Oasen 

som satt opp i tabell tidligere i utredningen i stor grad sier noe om forventet kostnadsbilde fremover.  

 

Et element som vi per nå har vanskelig for å beregne den fulle effekt av er at mens det frem til 2020 

har blitt i hovedsak utdannet adjunkter med 4-årig utdannelse til norsk grunnskole, vil det fra 2022 

være lektorer med 5-årig utdannelse som kommer ut fra universitet og høyskoler. Grunnlønn til en 

nyutdannet adjunkt er 451 600, mens en lektor har minstelønn 516 400, det vil si 64 800 kroner mer. 

Full ansiennitet er økningen fra 531 600 til 625 100, en differanse på 93 500. De som går av med 

pensjon blir erstattet av nyutdannede med omtrent tilsvarende lønn. I løpet av noen år vil vi altså ha 

betraktelig høyere lønnsutgifter knyttet til lærere i skolen; hele 17,6% mer i årslønn ved full 

ansiennitet. 
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Behov i fremtidens struktur 
Barnetallene i nedre Vennesla er på en nedadgående kurve. Elevtallet i 2020 er på 1111 elever i 

barneskolealder, i 2026 er tallet redusert til 1013 elever. I tillegg til dagens fem skoler er det også 

kommet ytterligere skoletilbud hos Oasen. Oasen har i sine godkjenninger 180 elevplasser i 

grunnskolen. Ved oppstart av skolen høsten 2020 startet de med 30 elever fordelt på 1.-7. trinn. Å 

fremskrive elevtall for Oasen er svært vanskelig, det vil i utredningen derfor være ulike eksempler 

etter ulikt antall elever som begynner på Oasen.  

 

Selve prognosen for barnetall i Vennesla er utarbeidet av Per Gunnar Uberg som har dette som sitt 

fagområde i Kristiansand kommune. Uberg utførte også prognosen ved skoleutredningen i 2012. 

Tallene som kom frem da har truffet meget nøyaktig på dagens elevtall. Tallene bygger på statistikk 

knyttet til befolkningsutvikling kombinert med demografien vi har i Vennesla. Det er altså sett på 

hver krets per i dag og hvem som bor innenfor området. Et eksempel på dette er at området nord for 

sentrum i skolekretsen til Vennesla skole ser vi et stort fall i antall elever. Grunner for dette kan være 

at det har vært en stor utbygging over mange år, i hovedsak knyttet til Heptekjerr. I Heptekjerr per i 

dag er det altså mange som etablerte seg mens utbyggingen var stor, de er nå i stor grad i en alder 

der de er ferdige med å få barn. Mange i samme fase av livet fører altså til at det vil være statistisk 

lite utflytting, dertil også få barnefamilier som kommer inn i området. 

 
Vedlegg 5 viser i elevtallsprognosene i detalj for de ulike skolene frem til 2032. Det er tre kurver (høy, 

middels og lav). I utredningen har vi forholdt oss til middels prognose gitt av Uberg. SSB har også 

prognoser for befolkningsutvikling i Vennesla. SSB sine tall sammenfaller med lav prognose gitt av 

Uberg. Prognosene utarbeidet av Uberg er altså relativt optimistiske sett opp mot nasjonale 

forventninger. SSB sine tall tar ikke fullt opp at Vennesla faktisk har hatt en positiv 

befolkningsutvikling de siste årene sammenlignet med andre. SSB tar utgangspunkt i et større 

tallmateriale som ikke på samme måte tar opp lokale trender. Tallene vi benytter og har fått fra 

Uberg er knyttet til historikk der Vennesla kommune over tid har hatt en positiv befolkningsvekst og 

man kan anta at dette derfor treffer bedre enn tall fra SSB. 
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Ser en da på tallene for 2026 og fremover er disse på rett i overkant av 1000 elever i barneskolene 

nedre Vennesla. Hvis en legger til grunn 2032 som eksempel vil man ha 1013 elever. En del av disse 

vil gå på Oasen skole. Hvis vi sier 10 elever på trinn på Oasen, står det igjen 943 i den offentlige 

skolen. 

 

Det vil alltid være usikkerheter knyttet til prognoses. Uberg har kommet med en bemerkning knyttet 

til tallene for Vennesla skole. Han sier dette er den skolen det er størst usikkerhet rundt. Grunnlaget 

for usikkerheten er svingninger forbundet med elever i innføringsklassen som skolen har som et 

felles tilbud for hele kommunen. Usikkerheten vil likevel ikke endre på at det trolig vil være en stor 

nedgang i antall elever ved skolen. 

 

Miljøhensyn knyttet til transport av elever 
Flere av alternativene inneholder endrede behov for skoleskyss. Spesielt gjelder endringene for 

elever som bor nord for Heptekjerr. Slik det er i dag tar de fleste elever buss til Samkom skole. Når 

gangsti til Grovane er ferdigstilt vil dette endre seg noe, det er likevel et flertall som fortsatt vil ta 

buss. Likevel vil antall kjøreturer for skolebusser nord for Vennesla gå ned. Slik det er nå går det to 

busser opp og ned Eikelandsdalen morgen og ettermiddag. Dette kan ved nedleggelse av Samkom 

reduseres til en. Det vil heller ikke bli flere kjørte kilometer for de andre skolebussene, de må uansett 

frem og tilbake til Samkom fra ruter andre steder. Det blir derfor noe redusert kilometer for 

skolebuss grunnet forhold i Eikelandsdalen, men noen elever vil få mer tid på buss. 

 

Ved nedleggelse av Hunsfoss vil det bli noen flere barn, spesielt i 1. trinn som får rett til skoleskyss. 

 

 

Endringsprosess 
Det er mange ulike alternativer og mange involverte parter. Å sikre en god overgang er ikke 

beskrevet i denne utredningen. Det som er viktig å få frem i denne omgang er at hvis det blir 

endringer må det kjøres egne prosesser på hvordan barn, voksne og ansatte skal være trygge på hva 

som skjer med deres hverdag. Det blir viktig at ikke enheter som legges ned ikke kun blir flyttet inn i 

andre enheter. Identitet og kultur skal samles på tvers av ulike enheter. Ny identitet og kultur skal 

bygges. 
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Medvirkning 
Det har i løpet av høsten 2020 vært flere møter der ulike parter har fått uttale seg om hva som er 

viktig for den enkelte gruppe. Gruppene som har vært involvert er elever, foresatte og ansatte. 

 

Vennesla barne- og ungdomsråd (VBUR) behandlet høring i sitt møte tirsdag 20/10. Spørsmål er 

utarbeidet i samarbeid med styre i VBUR juni 2020. Saken som de har fått tilsendt er som følger: 

Sak til VBUR og elevråd. 

I arbeidet med ny barnehage- og skolestruktur ønsker vi innspill fra VBUR og elevråd om hva som 

er viktig for deres skolehverdag. I førsteomgang er det på skolehverdagen på generell basis, etter 

at rapport med utredning er lagt frem vil det bli en ny runde som går på de ulike alternativene til 

hvordan barnehage- og skolestrukturen i nedre Vennesla skal være i fremtiden. 

I førsteomgang er det altså noen åpne spørsmål som vi ønsker blir tatt opp i VBUR og elevråd. 

1. Hva er det viktigste for at du skal ha det greit på skolen? 

2. Hva gjør deg glad på skolen? 

3. Hvor viktig er de voksne for at du har det fint på skolen? 

4. Hva er viktigst for at du skal lære og utvikle deg faglig på skolen? 

5. Hvor viktig er et fint skolebygg for din trivsel? 

6. Er det andre ting som er viktige for deg og din skole å si i saken om ny skolestruktur? 

Saken skal altså opp i VBUR 20/10. Her skal VBUR komme med sin samlede uttalelse. Hver skole 

har også mulighet til å sende sine innspill. 

Ber om at informasjonen videreformidles til elevrådskontakten på den enkelte skole. Sendes til 

alle skoler i hele kommunen.  

Samme spørsmål er altså sendt til både elevråd og VBUR, tanken bak dette er at det enkelte elevråd 

skal få uttale seg om det som er viktig lokalt. VBUR er et samleorgan for alle skoler og må derfor 

uttale seg på et mer overordnet nivå. VBUR valgte i sitt møte og ikke komme med en egen uttalelse, 

men å støtte de uttalelsene som kom fra de ulike skolen. Uttalelsene til skolene finner du som 

vedlegg 1. 

 

Prosjektleder var selv til stede under VBUR sin behandling av saken 20/10. Det var utrolig 

inspirerende å høre elevrådsrepresentanter i løpet av sine innlegg i stor grad oppsummere viktige 

faktorer for en god skole. Det som representantene presentert peker i samme retning som også 

forskning viser er viktig for en god skole. Trygge rammer, trivsel, venner og varierte aktiviteter var 

blant stikkordene. Når en skole også trakk frem behovet for en god natts søvn viser det at barn også 

har stor forståelse for hvor komplekst fagfeltet skole er.  

 

Møte med kommunalt foreldreutvalg, KFU, har vist seg vanskelig. I vår p.g.a Covid-19 og nå i høst 

fordi valgene av foreldrerepresentanter fra den enkelte skole tok noe tid. En har valgt å ta direkte 

kontakt med det enkelte foreldreutvalg på skolene. Det er lagt opp til et møte i kommunalt 

foreldreutvalg mandag 2 november.  

Utover organ som var opprinnelig foreslått å skulle involveres i oppstart, har det vært møter med 

foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) på skoler der prosjektleder har blitt invitert. Prosjektleder har vært 

med på FAU ved; Hunsfoss skole 22/9, Samkom skole 8/10 og Moseidmoen skole 15/10. I disse 

møtene har prosjektleder i slutten sammenfattet hovedlinjer i innspill, dette er så sendt til skolene 
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og vedlagt referater til møtene. I tillegg skal prosjektleder delta på FAU ved Vennesla skole 28/10, 

etter at rapporten er presentert. 

Innspillene i FAU har vært som følger: 

 

Hunsfoss: 

• Ønsker at Hunsfoss skole skal bestå, men å bruke 40mnok på opprusting er ikke fremtiden. 

Skal skolen bestå må det tenkes nye bygg slik som utredet i 2016. 

• Hvis skolen skal legges ned er det viktig at hensyn til gang- og sykkelsti til skoler elever skal 

overføres til er trygge. Spesielt ble det vektlagt problematikk for å krysse elva og gå over 

sletta på Moseidmoen og bort til skolen (doktorsvingen, Reberbroa bla.). 

• Foreldregruppa er splittet i hvor de ønsker at sine barn skal begynne hvis Hunsfoss legges 

ned. Utredningen vil vise at det er plass med en tre-parallell på Moseidmoen. Graslijordet og 

området opp mot Lomtjønn ønsker i stor grad å til Vennesla. Områdene lengst syd ønsker til 

Kvarstein. Områdene i midten har ulike ønsker. 

 

Samkom: 

• Ønsker at skolen skal bestå. 

• Innspill på at en liten enhet i situasjonen som har vært rundt Covid-19 har vært bra i forhold 

til smittevern. 

• Er skeptiske til om kapasiteten på Vennesla skole er tilstrekkelig.  

 

Moseidmoen: 

• Enstemmig vedtak på at de ikke ønsker nedleggelse av skolen for å overflyttes til ny skole. 

• Mener skolebygget er i god stand og har en god plassering i forhold til idrettsanlegg, nærhet 

til naturen og god infrastruktur. 

• Trafikkløsning rundt skolen er ikke god, må sees på i sammenheng med eventuell nytt bygg til 

en økt parallell, samt idrettshall. 

 

Prosjektleder har også deltatt i samarbeidsutvalg (SU) med alle fire barnehager i nedre Vennesla. 

Barnestua ønsket eget møte, de tre andre hadde et felles møte for sine SU. SU skiller seg noe fra FAU 

i skole da det i tillegg til foreldre også er representanter fra personal og politisk representant som 

møter.  

Tilbakemeldinger er som følger: 

 

Solsletta, Smååsane og Klokkerstua, 6/10: 

• Ved endringer er det viktig at nye plasser ligger plassert langs kollektivakse. Både av 

miljøhensyn, men også av hensyn til familier som av ulike grunner ikke har tilgang til bil. 

• Ved utvidelse av Solsletta er en nødt til å se på innkjøring og infrastruktur knyttet til henting 

og levering, dette er problematisk slik det er i dag. Ved en utvidelse må dette være på plass i 

fra første dag med oppstart av økt antall plasser. 

• Viktig at man ved utvidelse av Solsletta også får til en løsning som gjør at hele barnehagen 

fungerer som en enhet i forhold til ansatte. 

 

Barnestua, 13/10: 

• Eldste del av bygg som henger sammen med menighetshuset er svært nedslitt og lite egnet 

til barnehagedrift. Det er de ansatte som gjør at foreldre søker plass, men foresatte vil være 

forsiktig å anbefale andre å søke barnehagen da fasilitetene er for dårlige. 
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• Å kun sette inn ventilasjon og gjøre utbedringer med utskift av vinduer og økt isolasjon er 

ikke en god nok løsning. Rive og bygge nytt for å kunne tilby fullverdige og gode nok 

fasiliteter for fremtidig drift. 

• Skal plassene flyttes til andre steder er det viktig at alt er på plass før bytte skjer, samt god 

informasjon om prosessen. 

 

Det har også vært tilbud til alle enheter med at prosjektleder kan møte personalgruppen om 

ønskelig. Tilbudet har vært gitt via den enkelte enhetsleder. Det har også vært drøftet løpende med 

tillitsvalgte som er med i både styrings- og arbeidsgruppe. Enhetsledere har følt at informasjonen har 

vært tilstrekkelig. Det har derfor kun vært møte i Barnestua 13/10, der var hele personalet invitert. 

Innspillene var samsvarende med det som kom fra foreldrene. I tillegg er det nok en følelse å ha blitt 

lurt av kommunen. Når barnehagen ble kjøpt av Vennesla menighet i 2016 var det tenkt at det skulle 

oppgraderes og utvides. Blir det nå andre løsninger er det altså ikke sammenfattende med hva 

personalet har trodd skal skje. 

 

Mot slutten av arbeidet med utredningen har det også blitt satt opp møte med personalet på 

Vennesla skole 21/10 og Samkom skole 28/10. 

 

I tillegg har prosjektleder sagt ja til møter med politiske grupper der man har blitt invitert.  
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Dagens bygningsmasse, barnehager og barneskoler i nedre Vennesla 
 

Samkom skole 
 

Byggeår: 

Skolen har bestått lenge, men eldste 

bygningsdel er fra 1979. Siste utbygginger 

1995 og 2003 gymsal, personal, spesialrom 

mm) 

 

 

 

 

 

 

Tomteareal:  

Cirka 11 mål fordelt på flere eiendommer 

hvorav parkeringsplass på 1,7 mål på andre 

siden av hovedveien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilstand: 

det er på mange måter et paradoks at skolebygget med størst gode nyere arealer knyttet til 

garderober, personalfasiliteter osv. vurderes nedlagt.  

 

Vurderinger: 

Når det gjelder å vurdere et oppvekstsenter på Samkom er det sett på som lite hensiktsmessig. 

Arealmessig og muligheter for gode løsninger for deling av områder mellom skole og barnehage ses 

på som gode. Utfordringen er at behovet for barnehageplasser så langt nord i kommunen er lite. Det 

er også lite trolig at foreldre ønsker å kjøre nordover for henting og levering, store deler av barna 

måtte ha kommet fra områder sør for et eventuelt barnehagetilbud. Å legge tilbud om 

barnehageplasser er på grunnlag av disse vurderingene ikke tatt med som et alternativ til fremtidig 

struktur. 

Verdien på bygningsmassen er i utredningen satt til ukjent. Ved rådmannens budsjettfremlegg i 

november 2019 ble det presentert at et alternativ kan være å gå i dialog med Oasen om kjøp av 

bygget. Bygget kan også være aktuelt til andre kommunale virksomheter.  
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Vennesla skole 
 

Byggeår:  

Eldste del er fra 1958. Er utbygd flere 

ganger sist i 2011. 

 

 

 

 

Tomteareal: ca. 22,5 mål tomt fordelt på 

to eiendommer, som også deles med 

skolemuseet og den gamle gymsalen. 

 

 
 

Tilstand:  

På den eldste delen av skolen konkluderte rådgiver i 2015 med at  betongkonstruksjon var dårlig  og 

det ble foretatt utbedringer av bæresystemet. Det er også anbefalt å vurdere resten av byggets 

bæresystem innen 10 år. Det er nå gjort og bygget er nå av rådgiver «friskmeldt», og har en antatt 

lengre levetid på anslagsvis 20 år. Det er viktig å merke seg at bygninger fra 50-tallet har lavere 

bæreevne, noe som medfører at taket må skuffes ved 40-50 cm snø. Elevtoaletter i underetasjen har 

behov for oppgradering. Bygget har også behov for vedlikehold og oppgradering av overflater. Det 

har også vært utfordring med overvann ved store nedbørsmengder i sfo-del 2011-bygget.  

 

Vurderinger:  

Flere av alternativene som blir presentert innebefatter endringer for krets til Vennesla skole. De 

fleste forslag innebærer å bruke eksisterende bygningsmasse. Alternativ er det foreslått å legge en 

treparallell skole til Vennesla barneskole. Det vil i så fall kreve flere nye klasserom. Det er under 

tilstand beskrevet at den eldste delen av bygget har noen utfordringer. Å se på dette i sammenheng 

kan være en mulighet. For å bygge opp en parallell med klasserom er det anslått en kostnad på 45-

65mnok. Da er ikke spesialrom med i beregningene. På Vennesla skole ligger disse i nyere del av 

bygget og trenger ikke erstattes ved å rive eldste del. Skulle man altså rive gammel del, og øke til tre 

parallell vil det ha en anslått kostnad på 90-134mnok pluss kostnad for å rive gammelt bygg. Ved en 

treparallell ved Vennesla skole vil det også være behov for større kapasitet på idrettshall. Kapasitet i 
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Venneslahallen er per nå tilnærmet fullt utnyttet. Syv nye klasser i området vil medføre behov for 

minst én ny gymsal og dette kommer i tillegg til estimat for skolebygg. Kostnad for en ny gymsal vil 

være 20-30mnok avhengig av størrelse/type som velges. 

Skolebygget har lite tilgang på grupperom og/eller andre muligheter for deling per i dag. 

Plassering av skolen er sentralt, både i forhold til skolekrets, buss, idrettsanlegg og andre fasiliteter. 
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Hunsfoss skole 
 

Byggeår:  

Hovedbygget er bygget i 1984 i betong/tre  

Gymsalen er antagelig fra 1962. Garderobene har stort behov for oppgradering. I 2005 fikk gymsalen 

et brukt ventilasjonsanlegg fra 1995.  

Paviljongens eldste del antas å være i fra 1953, med påbygninger sist i 1997. Ventilasjon er fra 1995 

og 1998.  Bygget inneholder 8 klasserom a 50 m2, 4 grupperom og SFO. Bygget har heis og er delvis 

universelt utformet.  

 

Tomteareal:  

I området eier kommunen til 

sammen et areal på cirka 7,2 mål 

fordelt på 3 eiendommer.  

I tillegg eier kommunen et areal 

på cirka 3,1 mål ned mot elva. 

Mellom skolen og dette arealet 

ligger det flere eiendommer eid 

av andre, også det gamle 

jernbanebanesporet, arealet har 

derfor lite til ingen verdi for 

daglig bruk i skolen. 
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Tilstand:  

Bygget med tilhørende tekniske anlegg har behov for store oppgraderinger. Det er avsatt 40 MNOK 

til en middels stor rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Det var her særlig fokus på 

innemiljø, tilgjengelighet, bygningsmessige utskiftinger som tak og fasader, branntekniske 

oppgraderinger og energiøkonomisering.  Følgene av disse arbeidene ville også gitt en delvis 

innvendig rehabilitering. I utgangspunktet ingen økte arealer, men evt. omdisponering av arealer. 

Disse midlene er avsatt etter rapport lagt frem i 2016.  

 

I denne rapporten er det også lagt frem forslag til et helt nytt skolebygg, kostnad for dette ble satt til 

110mnok uten kost for riving eksisterende bygg, forhold parkering og uteareal. Tegningene til 

110mnok er også noe mer arealeffektive enn tall lagt til grunn for vurderinger ny stor skole i 

Vennesla 2020. Sammenlignet med priser satt for å bygge ny skole, utvide på Moseidmoen og/eller 

Vennesla er det likevel et noe billigere alternativ. Kostnadsutvikling og utforming på bygg er grunnlag 

for de noe ulike prisene. Plantegning som ble utarbeidet finner du som vedlegg 6. 

 

Vurderinger:  

Gjennomføres det planlagte prosjektet på 40mnok, vil ikke skolens rom og funksjonsbehov bli 

forbedret. Tegninger fra 2016 som ligger som et nytt alternativ for skole på Hunsfoss er svært 

arealeffektive, noe tradisjonelle i forhold til at det er avsatt lite areal til garderober og grupperom. 

Det er avsatt 14 klasserom, men kun 6 grupperom. Å sammenligne priser for tegning utarbeidet i 

2016 med tegninger lagt til grunn for ny skole blir derfor ikke helt reelt. Det er fullt mulig og drifte en 

skole i bygg som er foreslått i 2016, det viser også at estimat i ny skole, eventuelt nye skolebygg kan 

ha noe innsparingspotensiala i forhold til foreslåtte alternativer av 2020. 

Plassering av skolen er god; sentralt med gode forhold for å gå til skole, rett ved kollektivakse. 

Område er svært innesperret og har ikke mulighet for en videre utvidelse. Det mangler plass til 

parkering. Det mangler også plass for å sette av og hente på skole/sfo. 

Ved en eventuell nedleggelse er også dette en av enhetene som vil ha størst verdi ved salg, anslått til 

7-14mnok. Tomta har sentral beliggenhet ved kollektivakse, reguleringsformål medfører stor verdi 

for kommunen og man bør vurdere å  beholde arealet. 
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Moseidmoen skole 
 

Byggeår:  

Hovedbygget er fra 

omkring 1955.  

Tilbygd og ombygd i 

2010. 

Administasjonsfløy 1997. 

Paviljong og 

gymnastikksal fra 1970. 

Tilbygg til paviljong 2004. 

 

 

 

 

 

Tomteareal:  

I området som omfatter Moseidmoen skole, Moseidmoen idrettsplass, samt en del areal i «heia» eier 

kommunen til sammen et areal på 140 mål fordelt på 9 eiendommer. Området fortsetter langt 

utover arealet markert på oversiktsbildet under. 

 
 

Tilstand: 

Skolebygget er i god stand og har gjennom flere runder vært oppgradert til et funksjonelt bygg. Det 

er ingen utbedringer utover ordinært vedlikehold som må gjøres innen nær fremtid. Paviljong og 

gymnastikksal har behov for rehabilitering. Grunnet usikkerhet knyttet til fremtidig skolestruktur er 
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riving av gymsal og bygging av ny idrettshall satt på vent. Planer for ny idrettshall avhenger om at det 

også i fremtiden er skole på Moseidmoen. 

 

Vurdering: 

Deler av bygget er som kjent eldre, men det er funksjonelt og i god stand. 

Skolegården har store muligheter i forhold til areal, samdrift med idrettsanlegg er stort. Også areal 

nødvendig til parkering kan sees i sammenheng med parkeringsplasser til idrettsanlegg. 

Parkeringsplass direkte utenfor hovedinngang har gjennom 2020 vært stengt, parkering for 

personalet har altså allerede flyttet bort fra dette området. Ved utvidelse til tre paralleller kan dette 

gjøres ved å rive paviljongen, og bygge et bygg parallelt med veien til Ravnås. En kan også benytte 

areal til det som har vært parkeringsplass tidligere. Paviljongen, rødt bygg, som inneholder 

kompetanseavdeling har store behov for rehabilitering.  

 

Ved utvidelse til tre paralleller trengs det å bygges ut 7 klasserom, utvidelse av arbeidsrom til ansatte 

og bygging av nye lokaler til kompetanseavdelingen, anslått kostnad 50-70mnok. Kostnads- og 

arealberegning kommer etter gjennomgang av skolebyggene i dette avsnittet, i tillegg til 

beregningene er det tenkt at det må inn areal til kompetanseavdeling, derfor noe høyere 

kostnadsanslag. Kompetanseavdeling vil ha et arealbehov rundt 200m2, dette bør ved en eventuell 

utbygging gjennomgås med tanke på hvor mange elever vi vet skal begynne på skolen de neste 

skoleårene. 

Moseidmoen skole har en god plassering, tett på infrastruktur idrett (også planlagt idrettshall), 

kollektiv, parkering på dagtid og med naturen helt inn i skolegården. Skolebygget har nok lite verdi 

ved et salg til annet formål enn skolebruk, det som er av verdi er tomteverdi anslått til 15-30mnok. 
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Kvarstein skole 
 

Byggeår:  

Eldste del fra 1964. Siste 

utbygginger 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomteareal: mellom 5 og 10 mål, to eiendommer hvorav parkeringsplass på cirka 1,7 mål på andre 

siden av hovedveien. Tomta for skolebyggene står oppgitt med merknad om «fiktive grenser» og 4,2 

mål og 8,3 mål i kartverket. Areal som kommunen eier rundt skolebygget er effektivt til bruk på noe 

over 4 mål, område markert på oversiktsbilde under. 

 

 
 

Tilstand:  

I den eldre delen kan fukt trenge opp fra grunnen. Det vil være svært krevende å få bukt med 

problemet uten å se for seg at denne delen på et tidspunkt vil måtte saneres og bygg nytt, noe som 
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bør sees i sammenheng med en evt. endring i arealbehov. For øvrig har bygningsmassen et normalt 

vedlikeholdsbehov.  

 

Vurderinger:  

I utredningen skulle vi se på muligheten for oppvekstsenter. Dette er vurdert lagt til Kvarstein skole. I 

forhold til bygningsmasse kan dette løses. Det finne muligheter for å bygge om noe garderobeareal i 

gymsal (klarert i forhold til om det ikke må tilbakebetales spillemidler). Skulle det være aktuelt hadde 

det muligens vært hensiktsmessig å gjøre om skolen til en 1.-4. trinn og 3-4 avdelinger barnehage. Å 

gjøre det om til en 1.-7. trinn og barnehage sees på som svært utfordrende knyttet til areal 

uteområde. Det vil også være andre elementer som spiller inn, for eksempel tilgang til uteareal fra 

skole og barnehage, samt mulighet for å lage gode løsninger for levering og henting både i skole og 

barnehage. Areal utenfor mot vei er allerede både trafikkert, samt lite i forhold til et utvidet behov. 

Skolen har en god plassering, tett på kollektivakse og med natur helt inn i skolegården. 

 

Utbygging med en parallell 1.-7. trinn 
I flere av alternativene er det satt en kost for å utvide med en parallell på 45-67mnok. Beregningene 

for dette er gjort ut fra forslaget om en ny stor skole i nedre Vennesla. Det er også tatt utgangspunkt 

i samme byggekostnad som er brukt i sak om ny stor skole, 33 000 kroner per kvadratmeter. Denne 

summen inneholder også kostnader knyttet til uteområde ifølge beregninger gjort av konsulentene 

som utførte beregninger på ny stor skole. 

Det er da tatt ut areal knyttet til følgende: 

-Ett klasserom, grupperom og wc/garderobe per klasse, totalt 7 klasser, 1720m2 

-Fellesareal knyttet til undervisning, 420m2 

-Amfi, 224m2 

-Arbeidsrom ansatte, 230m2 

-Tekniske rom 104m2 

Rom: Areal: Kost: 

Ett klasserom, grupperom og wc/garderobe per 
klasse, totalt 7 klasser 

1077m2 35 541 000 

Fellesareal knyttet til undervisning 420m2 13 860 000 

Amfi 224m2 7 392 000 

Arbeidsrom ansatte 230m2 7 590 000 

Tekniske rom 104m2 3 432 000 

Totalt: 2055m2 67 815 000 

 

På kostnadsberegning 65mnok er både fellesareal og amfi regnet med. Det er muligheter til å gå ned 

på disse områdene hvis det bygges på samme standard som er på eksisterende bygg. Noen plasser 

kan det også være naturlig å tenke amfi i tilknytning til idrettshall. 

 

  



 

side 33 
 

Klokkerstua barnehage 
 

Byggeår: 1965 

men i hovedsak 

nittitallet, 2004, 

2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomteareal:  

Selve tomta som barnehagen ligger på er 5,8 mål. I tillegg 

eier kommunen areal både nord og sør for barnehagen på 

10,1 mål. Det meste av dette terrenget er ikke egnet til 

bygg. 

 

Tilstand: 

Bygget er i god forfatning, ingen behov utover ordinært 

vedlikehold. 

 

Vurderinger: 

Barnehagen har 8 avdelinger med 90 plasser. Hadde 

barnehagen blitt bygd opp helt på nytt ville det nok vært 

med flere barn per avdeling. Grunnen til at det er blitt slik 

er stadige utvidelser over tid som har ført til et bygg med 

mange mindre rom som ikke lar seg kombinere til større 

avdelinger. 

Det er vurdert at mulighetene for ytterligere utvidelser er 

marginale. 
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Solsletta barnehage 
Byggeår: 

2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomteareal: 

Til sammen 6,8 mål. Deler 

av dette brukes ikke per i 

dag, i enden av 

parkeringsplassen, mellom 

steingjerde og vei 454. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilstand: Relativt nytt bygg med ingen større behov på selve hovedbygget. Vatnes hus, rødt bygg med 

tilhørende garasje må gjøres noe med. Vatnes hus ligger innenfor barnehagens område og har i 

perioder vært brukt som avdeling i barnehagen. 

 

Vurderinger: 

Barnehagen har 4 avdelinger og 76 plasser, det har vært drift med over 100 barn ved å bruke Vatnes 

hus. Selve barnehagebygget er nytt og i god stand. Det er Vatnes hus, rødt bygg langs vei inn til 

parkeringsplass som må gjøres noe med. Dette huset bør rives, det er en eldre enebolig som 

midlertidig har vært brukt til barnehage. Tilfredsstiller ikke dagens standard, var heller aldri ment 

som en permanent løsning. I 24mnok avsatt til investeringer i barnehage de neste årene er det også 

beregnet å rive dette. 

Barnehagen drifter per i dag på permanent dispensasjon i forhold til uteareal. Utearealet er ikke lite, 

men norm i barnehage sier noe om forhold mellom areal ute og inne. Barnehagen er bygd med svært 

romslige løsninger for fellesarealer i hovedbygget, dette utløser behov for dispensasjon. 
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Skulle det i barnehagestruktur bli vedtatt endring der vi står igjen med tre barnehager er det Solsletta 

som har areal rundt seg som kan være mulig å kjøpe og omregulere til formålet. Det er ikke opplagt 

at en slik plan lar seg realisere da det vil innebære en omregulering av jordbruksareal og matjord. 

Dette er nærmere beskrevet under alternativ 1 i barnehagestrukturen.   
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Barnestua barnehage 
Byggeår: 

1979 og 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomteareal: 

Kommunen eier, og har i tillegg undertegnet kjøp av 

areal ved menighetshuset på totalt 10,1 mål. I tillegg til 

Barnestua, er det også menighetshus og Oasen skole 

på området på avtale frem til sommeren 2022. 

 

Tilstand: 

Bygg fra 1990 til venstre er i god stand.  

Bygg fra 1979 er i svært dårlig. Her vurderes det at det 

trengs å rives og bygges nytt. Det er i kommunens 

budsjetter avsatt 24mnok til barnehage, mesteparten 

av dette er tiltenkt oppgradering av Barnestua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vurderinger: 

Det er i dag 3 avdelinger og 63 plasser ved barnehager. 

Skal det legges inn endringer i barnehagestrukturen er det Barnestua det må ses på, større behov for 

investering på 2 av 3 avdelinger gjør at man kan vurdere hvor det er mest hensiktsmessig og flytte 

investeringene til andre steder. Samtidig er det av de fire kommunale barnehagene Barnestua som 

har disponibelt areal til å kunne foreta både oppgradering og investering. 

Det har vært mye snakk om at tilstanden på Hunsfoss skole er dårlig, tilstanden på Barnestua er 

kanskje enda dårligere. Det kan være mulig å gjøre tiltak som å sette inn ventilasjonsanlegg, isolere, 
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bytte vinduer osv. Man kommer likevel ikke forbi at det er et eldre bygg som ikke vil oppnå dagens 

forventede standard. I barnehagesektoren er det også mer konkurranse mellom enhetene, det som 

har skjedd de senere årene er at Barnestua har hatt nedgang i søkere og står med noe ledig 

kapasitet. Her kan man anta at det kan skyldes dårlige lokaler. 

Skal man erstatte 2 avdelinger vil det ha en kostnad på rundt 15mnok, i tillegg til riving av 

eksisterende bygg. Se dette nærmere beskrevet i avsnitt om utbygging av barnehager etter 

beskrivelse av de fire barnehagene. I budsjettet er det altså avsatt 24mnok, det var da også beregnet 

en utvidelse av antall avdelinger. Per avdeling som legges til er det en kostnad på 7-8mnok. 

Skal barnehagen legges ned har tomtearealet stor verdi, å sette en verdi på dette alene uten å se 

hele kommunens fremtidige areal i området under ett er vanskelig.  

 

Barnestua barnehage ble overtatt av kommunen 2016. Lokalene holder ikke dagens kvalitetskrav. 

Det finnes en lang rekke dokumentasjon på dette, noe som er bakgrunnen for at midler til utbygging 

kom inn i budsjettet allerede i 2016. Siden den gang har ombygging/utbygging av Barnestua vært sett 

på som svært nødvendig. Dette for å kunne tilby barn og foreldre et tilbud i lokaler som holder 

dagens kvalitetskrav. Det bemerkes at også ansatte i Barnestua barnehage rammes av lokalenes 

mangler. Det har i to runder vært satt ned og utredet ulike alternativ for utbygging og ombygging av 

Barnestua barnehage. 

I saken om kjøp av menighetshuset ble det vedtatt å vurdere eiendommen til prosjekter i 

økonomiplanen, det mangler tomteareal sentralt plassert og som i tillegg er regulert til offentlige 

formål. 
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Smååsane barnehage 
Byggeår:  

2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomteareal: 

6 mål 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilstand:  

Er bygget etter samme tegning som Solsletta, men med noen justeringer. Fikk også i 2020 installert 

solcelleanlegg på taket. Bygget er i god stand, ingen behov utover ordinært vedlikehold. 

 

Vurdering: 

Barnehagen har i dag 5 avdelinger og totalt 90 plasser. Det er ikke potensiale for utvidelse da tomten 

er innesperret av veier og boligbygg.  

Barnehagen drifter per i dag på permanent dispensasjon i forhold til uteareal. Utearealet er ikke lite, 

men norm i barnehage sier noe om forhold mellom areal ute og inne. Barnehagen er bygd med svært 

romslige løsninger for fellesarealer i hovedbygget, dette utløser behov for dispensasjon. 
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Utbygging av barnehager 
I alternativer til barnehagestruktur der det er behov for nye bygg har vi forhold oss til samme 

kvadratmeterpris som skolebygg, 33 000 kroner per kvadratmeter. Et barnehagebygg har relativt like 

behov og standarder som skolebygg. 

 

Norm for barnehagebygg er 4m2 per barn (over tre år) innendørs, arealet ute skal være 6 ganger 

større per barn. Når vi legger til areal for garderober, kjøkken, personalavdelinger, teknisk osv., ender 

vi opp med et arealbehov på rundt 230m2 per avdeling på 20 barn. 

Uteareal blir altså 24m2 per barn i uteområde, cirka 0,5 mål per avdeling. I tillegg kommer areal til 

parkering, og soner for levering og henting. Man kan da regne rett i overkant av 1 mål per avdeling i 

barnehagen. 

 

Uteavdelinger kan også være et alternativ. Uteavdelinger krever likevel like stort areal som knyttet til 

ordinære avdelinger. Det er derfor ikke så mye rimeligere å åpne utegrupper. Rådgivere i kommunen 

sier også at antall plasser som per dags dato tilbys i utegrupper tilsvarer ganske bra det som er i 

søkere til disse plassene. 

 

Vennesla kommune har tidligere kjøpt ut tomt til barnehage i Holtet. Denne tomten er i denne 

utredningen kun med i ett av alternativene (alternativ 3) i barnehagestruktur, og da kun som en av 

flere muligheter til plassering av barnehage.  

 

Verdi bygg og tomteareal ved nedleggelse av skoler og/eller barnehager 
Når det gjelder eventuelle nedleggelser er det laget estimat på verdien på arealer som blir frigitt. 

Generelt kan man si at det er tomteverdi som er av betydning. Om en eventuell frigjøring av 

tomteareal betyr at områdene realiserer i form av salg eller holdes av til fremtidige prosjekter er ikke 

beskrevet i denne rapporten. Det som er beregnet inn er at potensiell verdi regnes inn som en 

motpost på investeringer. Om det ikke realiseres vil det trolig ved utvidelse av andre kommunale 

prosjekter være en mindre kostnad i de prosjekter. 
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Alternativer i skolestrukturen 
 

Det er i utredningen belyst 5 alternativer i tillegg til å se på konsekvenser av å fortsette med dagens 

struktur, omtalt som alternativ 0. 

 

Forutsetninger lagt til grunn for sammenligning av alternativene. 
For å kunne sammenligningen effekten av de ulike alternativene benytter vi modellen for 

ressursfordeling mellom skolene. Der det er endringer har vi lagt inn de ulike forutsetninger som har 

kommet frem i utredningen. Vi har også tatt og lagt inn et elevtall på Oasen som tilsier 10 elever per 

trinn, det vil si 100 elever totalt. Dette tallet er basert antagelser, og man kunne valgt å lage flere 

modeller som viser ulike scenarier. Likevel mener vi at ved å legge oss på 100 elever viser vi et snitt 

av hva fremtidig skoleøkonomi kan være. Blir det færre enn 100 elever vil de frie midlene i den 

offentlige skolen bli noe høyere, blir det flere vil frie midler bli noe lavere. 

 

På hvert alternativ er det satt opp hvor mye de frie midlene er i forhold til 2020. Dette tallet er ikke 

direkte sammenlignbart da det vil være nedgang i elevtall både på grunn av lavere barnetall, og også 

elever som begynner på Oasen. For å vise hva det vil bety er summen delt opp per elev ut fra 

nedgang i elevtall samt nedgang knyttet til elever som begynner på Oasen. 

 

Hvert alternativ er også belyst i nedgang i antall lærerstillinger. Det som er interessant er å se hvor 

mye av disse midlene som hentes i lærernorm og hvor mye som hentes i fra frie midler. Nedgang i 

årsverk er beregnet ut fra all innsparing knyttet til lærernorm, pluss 70% av nedgang i de frie 

midlene. Da det ikke kan settes noe fast fordeling mellom andel fagarbeidere og lærere regnes alt i 

lærerstillinger. 

Det er altså ikke store forskjeller i hvor mange årsverk lærere som forsvinner ut, fra 6,2 til 10,4. Den 

store forskjellen er om dette forsvinner i frie midler eller om det forsvinner i forhold til mer effektiv 

drift jamfør lærernormen. 

 

Alle innsparinger og økte utgifter i budsjett er sammenlignet med alternativ 0, ingen endringer i 

budsjett. Dette er gjort for å vise hvor endringene i budsjett kommer sammenlignet med å ikke gjøre 

endringer i dagens skolestruktur. 

 

Investeringer er satt opp i en egen tabell for hvert alternativ, der det opereres med fra-til-summer er 

det brukt gjennomsnitt for beregning av totale beløp. 

 

Innsparing på FDV skjer i budsjett til andre enheter enn skolene. Innsparinger dette fører til i andre 

enheter tilbakeføres til skolens budsjetter. 
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Alternativ 1: Nedleggelse av Samkom og Hunsfoss 
 

Innebærer i hovedtrekk: 

-Nedleggelse av Samkom og Hunsfoss. 

-Utvidelse på Moseidmoen skole med en parallell. 

-6 paralleller i offentlig skole, 20,6-23,0 barn per klasse i snitt. 

-Behov for investering i infrastruktur knyttet til trygg skolevei. 

-Noen midlertidige behov for klasserom ved Vennesla barneskole frem til rundt 2027. 

 

Positive sider: 

-Høy og god utnyttelse av skolenes kapasitet. 

-Lave investeringsbehov, kun oppgradering med en ny parallell på Moseidmoen. 

-Frigjør eiendom på Hunsfoss og Samkom 

-Stort potensiale for innsparing administrasjon og FDV. 

-Liten nedgang i restsum til fordeling. 

 

Negative sider: 

-Lite slingringsmonn ved ujevne kull. 

-Avhengig av fleksible linjer i deling av skolekretser, trolig flere som får tildelt skoleplass ved annen 

skole enn ønskelig. 

-Lengre skolevei spesielt for elever nord for Grovane. Også noen flere elever som må ha skyss fra 

området rundt Lomtjønn, særskilt 1. trinns elever. 

-Midlertidige kostnader frem til rundt 2027. 

-Ikke gang og sykkelsti for elever fra Hunsfoss skole over til Moseidmoen. 

 

Frie midler (før endring 32,8mnok, per elev 16 441):  

2021: 31,3mnok, 16 749 per elev. Nedgang 1,5mnok. 

2032: 32,3mnok, 19 053 per elev. 

 

Budsjettendringer: 

Hva: Innsparing: Økte utgifter: Merknad: 

Administrasjon 2,3   

Funksjonstillegg 1,1   

Lærernorm 3,2   

FDV Samkom og Hunsfoss 3,6   

FDV Moseidmoen  1,2  

Finansiering og nedbetaling lån  ---  

Totalt: 10,2 1,2 Differanse 9,0mnok 

 

Investeringsbehov:  

Moseidmoen skole, 7 nye klasserom, ny kompetanseavdeling 50-70mnok 

Finansiering:  

Midler avsatt til Hunsfoss skole 40mnok 

Verdi Hunsfoss skole 7-14mnok 

Verdi Samkom skole Ukjent 

Momskompensasjon 10-14mnok 

Ikke avsatte midler 0mnok 
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Nedgang antall lærere 2021: 7,3 årsverk 

 

Dette alternativet var det som ble foreslått av rådmannen i budsjettet for 2020. Da hadde man ikke 

så spesifikke prognoser for elevtall som vi har forholdt oss til i utredningen. 

Først ser vi på konsekvenser på Vennesla skole. For en periode vil det være behov for moduler for å 

ha plass til elevene som blir overført fra Samkom skole. Se vedlegg 2 for detaljerte prognoser knyttet 

til sammenslåing av disse to skolene. Allerede i 2026 vil elevtallet for disse to skolene være lavere 

enn Vennesla skole var driftet med i 2019. I forhold til transport av elever vil en del av elevene på 

Samkom skole få lengre skolevei. Avstanden fra Samkom skole til Vennesla skole er på 5,3 kilometer. 

Elevene fra området Grovane vil få 1,3 kilometer lengre, elever opp Eikelandsdalen 1,9 kilometer 

kortere skolevei. Bortimot halvparten av elevmassen på Samkom skole bor i områdene Grovane og 

Eikelandsdalen. Det er fullført første del av gang- og sykkelsti fra Samkom ned mot Grovane, denne 

er det per nå også planlagt og vedtatt videre ned til Grovane. Barn på Grovane vil da ha sikker 

skolevei og under 4 kilometer skolevei når gangsti er ferdig. Når det gjelder andre områder er det en 

del av elevene som ikke tar buss til skolen per nå, disse bor tett på skolen.  

Det er også tradisjon for at elever fra områder i Birkenes kommune går på Samkom.  

Når det kommer til totalt antall kjørte kilometer med buss vil dette gå ned ved å flytte elevene til 

Vennesla. Slik det er nå kjører det buss opp Eikelandsdalen/Veråsvegen to ganger 

morgen/ettermiddag, en til Samkom og en til Vennesla. Fra skoleåret 2021-2022 vil ikke lenger AKT 

gjøre dette uten å ta ekstra betalt. AKT mener at det er naturlig at dette området defineres som en 

skolekrets. Det er også nå flere henvendelser til oppvekstkontoret fra foresatte om å få velge 

Vennesla over Samkom skole i dette området. Dette har i stor grad blitt avvist da det ikke har vært 

kapasitet på Vennesla skole. 

Skal denne nedleggelsen av Samkom skole skje fra høsten 2021 vil det være behov for midlertidige 

modulløsninger, 5-6 år ifølge prognoser. Samlet vil elevtallet altså innen kort tid være godt under det 

som er på skolen per nå. Midlertidig vil det være flere trinn som har 3 paralleller, dette vil også føre 

til utfordring på kapasitet i Venneslahallen. Utfordringen med kapasitet vil gå ned når elevtallet på 

Vennesla skole går ned. Et mindre trykk på svømmehallen grunnet færre enheter vil løse noe av 

utfordringen. 

Utgifter til moduler vil være engangskostnader 0,8mnok, årlige leieutgifter 1,9mnok. Disse 

leiesummene vil man få momskompensasjon på. Det bør også vurderes å kjøpe moduler hvis man går 

for dette alternativet. Kostnad for kjøp av moduler er beregnet å koste 12,8mnok, engangskostnader 

som ved leie. Kjøp vil man få momskompensasjon på, og en kan selge modulene etter bruk.  

Utgifter til dette er ikke innberegnet i skolens budsjetter, dette mener vi at må dekkes som en 

ekstrabevilgning. 

 

Ved nedleggelse av Hunsfoss skole er det i utredningen tatt høyde for at elevene skal overflyttes i sin 

helhet til Moseidmoen skole. Dette er som tidligere nevnt ikke i tråd med hva foresatte ønsker, de 

ønsker en blanding av Vennesla, Kvarstein og Moseidmoen. Dette er problematisk ut fra 

totalkapasitet på de to skolene hvis Vennesla skal være to paralleller og Kvarstein en parallell.  

Vedlegg 3 viser samlet prognoser for Hunsfoss og Vennesla skole. 

I forhold til uteareal er det på Moseidmoen store arealer som kan benyttes, det oppfyller langt over 

areal til uteområde som er blitt lagt til grunn for beregninger ny skole (30m2 per elev, fra elev 500 

15m2). 

Det er per i dag ikke gang og sykkelsti fra Hunsfoss til Moseidmoen. Veien Doktorsvingen, over 

Reberbrua og opp til Moseidmoen skole er fylkeskommunal. Dette strekket har høy prioritet og 

forhandles om i byvekstavtale i Kristiansandsregionen. Det er altså prioritert og vil komme på plass, 

men endelig er dato ikke klar. Dette strekket har allerede i dag stor trafikk av gående og syklende, og 
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er viktig med tanke på idrettsplassen. Finansieringen og gjennomføringen ligger altså ikke på 

kommunen, men fylke. Slik det vurderes vil strekket slik det er i dag ikke være trygg skolevei og vil 

det vil frem til gangsti er på plass føre til skyssbehov. Kostnaden til dette er tenkt at ikke skal dekke 

av skolenes budsjettmidler, men må ses på som omstillingsmidler. Strekningen vil også for noen som 

har gangavstand i dag bli over 4 kilometer, og spesielt vil mange 1. klassinger få over 2 kilometer og 

derfor rett og behov til skoleskyss. Lomtjønn er under 4 kilometer gangavstand, men over 2 

kilometer. 

 

Potensialet for å tåle en nedgang i midler til fordeling mellom de offentlige skolene er høyt. 

Alternativet fører til relativt store innsparinger i områder som ikke er direkte elevrettet.  
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Alternativ 2: Nedleggelse av Hunsfoss skole 
 

Innebærer i hovedtrekk: 

-Nedleggelse av Hunsfoss. 

-Utvidelse på Moseidmoen skole med en parallell. 

-Elevtallet på Samkom skole bør økes, for eksempel ved å hente flere elever som per nå går til 

Vennesla skole. 

-7 paralleller i offentlig skole, 17,6-19, 7 barn per klasse i snitt. 

 

Positive sider: 

-Lave investeringsbehov, kun oppgradering med en ny parallell på Moseidmoen. 

-Frigjør eiendom på Hunsfoss. 

-Noe potensiale for innsparing administrasjon og FDV. 

 

Negative sider: 

-Avhengig av endringer i deling av skolekretser, trolig flere som får tildelt skoleplass ved annet enn 

ønskelig skole spesielt nord for sentrum. 

-Noen flere elever som må ha skyss fra området rundt Lomtjønn, særskilt 1. trinns elever. 

-Fører til nedgang i frie midler til skolene. 

-Ikke gang og sykkelsti for elever fra Hunsfoss skole over til Moseidmoen. 

 

Frie midler (før endring 32,8mnok, per elev 16 441):  

2021: 27,3mnok, 14 617 per elev. Nedgang 5,5mnok 

2032: 28,5mnok, 15 630 per elev. 

 

Budsjettendringer: 

Hva: Innsparing: Økte utgifter: Merknad: 

Administrasjon 1,2   

Funksjonstillegg 0,8   

Lærernorm 2,4   

FDV Hunsfoss 2,2   

FDV Moseidmoen  1,2  

Finansiering og nedbetaling lån  ---  

Totalt: 6,6 1,2 Differanse 5,4mnok 

 

 

Investeringsbehov:  

Moseidmoen skole, 7 nye klasserom, ny kompetanseavdeling 50-70mnok 

Finansiering:  

Midler avsatt til Hunsfoss skole 40mnok 

Verdi Hunsfoss skole 7-14mnok 

Momskompensasjon 10-14mnok 

Ikke avsatte midler 0mnok 

 

Nedgang antall lærere 2021: 8,6 årsverk 
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Når det gjelder konsekvenser knyttet til nedleggelse av Hunsfoss er disse beskrevet under alternativ 

1. 

 

For forholdet mellom Vennesla og Samkom skole bør elever som bor i nord for Heptekjerrkrysset få 

skolekrets Samkom skole. Dette vil frigjøre plass på Vennesla skole. Elever i området Graslijordet og 

opp mot Lomtjønn kan vurderes til skolekrets Vennesla for å fordele elevene jevnere mellom skolene 

på sikt. 
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Alternativ 3: Ny skole sentrum sør 
Dette alternative har to varianter, enten ny skole med tre eller fire paralleller. Alternativet med fire 

paralleller regnes som minst sannsynlig. 

Innebærer i hovedtrekk: 

-Nedleggelse av Samkom, Moseidmoen og Hunsfoss. 

-Bygge en ny skole sentrum sør. 

-6 paralleller i offentlig skole, 20,6-23,0 barn per klasse i snitt. 

-Noen midlertidige behov for klasserom frem til rundt 2027. 

 

Positive sider: 

-Høy og god utnyttelse av skolenes kapasitet. 

-Frigjør eiendom på Hunsfoss, Moseidmoen og Samkom 

-Stort potensiale for innsparing administrasjon og FDV. 

-Liten nedgang i restsum til fordeling før økte finansieringskostnader er innberegnet. 

 

Negative sider: 

-Lite slingringsmonn ved ujevne kull. 

-Avhengig av fleksible linjer i deling av skolekretser. 

-Lengre skolevei, spesielt for elever nord for Grovane.  

-Noen midlertidige kostnader frem til rundt 2027. 

 

Ved fire paralleller vil det trolig være stor overkapasitet ved skolen, samt føre til et større behov for 

finansiering. Alternativ med 4 parallell bygget nå ses på som urealistisk. Bør i så fall også se på en 

nedleggelse av Kvarstein skole. Beskrivelsene og beregningene tar derfor utgangspunkt i 3 parallell. 

 

Frie midler (før endring 32,8mnok, per elev 16 441):  

2021: 25,7mnok, 13 757 per elev. Nedgang 7,1mnok 

2032: 29,1mnok, 15 980 per elev. 

 

Budsjettendringer: 

Hva: Innsparing: Økte utgifter: Merknad: 

Administrasjon 2,3   

Funksjonstillegg 1,1   

Lærernorm 3,2   

FDV Samkom, Hunsfoss og 
Moseidmoen 

6,7   

FDV Ny skole  3,9  

Økte kap.utgifter  6,0 40 år 

Totalt: 13,3 9,9  Differanse 4,4mnok 
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Investeringsbehov:  

Ny skole 346-377mnok 

Finansiering:  

Midler avsatt til Hunsfoss skole 40mnok 

Midler avsatt ny idrettshall 56mnok 

Verdi Hunsfoss skole 7-14mnok 

Verdi Moseidmoen 15-30mnok 

Spillemidler 10mnok 

Momskompensasjon 65mnok 

Ikke avsatte midler – lånebehov ved salg av eiendom 179mnok 

 

Nedgang antall lærere 2021: 11,3 årsverk 

 

Økonomien i modellen er lik som alternativ 1 knyttet til elevkostnader. Forskjellen i innsparing ligger 

noe i større FDV-innsparinger grunnet nyere skolebygg. Investeringskostnadene er større, kostnad til 

finansiering er lagt inn som et fratrekk i de frie midlene. 

Alternativet ny skole er utredet i egen sak, vedlegg 4. I forhold til utredningen som var gjort den gang 

er også nedleggelse av Samkom skole innberegnet i tallene i denne rapporten. Det er også økt opp 

fra gymnastikkbygg, anslått 25-30mnok til flerbrukshall anslått 56mnok. 

 

I denne løsningen er det mange usikkerhetsmomenter. Ny stor skole er som sagt utredet og i 

kommunestyremøtet i juni 2020 ble det vedtatt at alternativet skal tas med i denne endelige 

utredningen. Usikkerheter om hvor denne skolen skal plasseres gjør at det er vanskelig å si noe om 

transport og sikre gangveier. Problematikken med trygg kryssing av elva sør for sentrum vil 

uavhengig av plassering også kunne være gjeldende i dette alternativet. Ser man på plassering 

Hunsøya ligger det allerede gangsti fra østsiden, men tilgangen fra Moseidmoen er ikke god nok per i 

dag. 

 

I vår utredning snakker vi om skole i sentrum sør. Grunnet at kommunen ikke selv eier areal til dette 

formålet er det altså ikke foreslått noen konkret plassering. Et alternativ som er spilt inn av privat 

næringsliv er etablering av skole på Hunsøya. Fra rådmannens ledergruppe er det noen elementer 

som blir sett på som utfordrende rundt en slik plassering. Uteareal på skolen ses på som noe små i 

forhold til elevtall. Det er også utfordrende å gi slipp på næringsareal. 
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Alternativ 4: Nedleggelse av Samkom 
 

Innebærer i hovedtrekk: 

-Nedleggelse av Samkom. 

-Hunsfoss skole rustes opp for planlagte 40mnok. 

-7 paralleller i offentlig skole, 17,6-19,7 barn per klasse i snitt. 

-Noen midlertidige behov for klasserom ved Vennesla barneskole frem til rundt 2027. 

 

Positive sider: 

-Noe potensiale for innsparing administrasjon og FDV. 

-Relativt stor innsparing på få strukturelle endringer. 

-Frigjør eiendom på Samkom. 

 

Negative sider: 

-Middels utnyttelse i forhold til lærernorm. 

-Fører til nedgang i frie midler til skolene. 

-Hunsfoss blir rustet opp, men kun med minimum av tekniske oppgraderinger. Ingen strukturelle 

store endringer. 

-Lengre skolevei for elever nord for Grovane. 

 

Frie midler (før endring 32,8mnok, per elev 16 441):  

2021: 26,4mnok, 14 085 per elev. Nedgang 6,4mnok 

2032: 32,3mnok, 16 237per elev. 

 

Budsjettendringer: 

Hva: Innsparing: Økte utgifter: Merknad: 

Administrasjon 0,7   

Funksjonstillegg 0,3   

Lærernorm 1,8   

FDV Samkom 1,4   

Totalt: 4,2  Differanse 4,2mnok 

 

 

Investeringsbehov:  

Oppgradering Hunsfoss 40mnok 

Finansiering:  

Midler avsatt til Hunsfoss skole 40mnok 

Ikke avsatte midler 0mnok 

 

Nedgang antall lærere 2021: 8,7 årsverk 
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Konsekvenser av å legge ned Samkom skole er beskrevet under alternativ 1. 

Dette alternativet gir altså relativt store innsparinger uten å legge inn nye investeringer. Dette 

alternativet gjør at vi også fremover vil ha relativt stor overkapasitet i skolene i Vennesla. Det vil også 

føre til av vi binder opp ganske mye midler på klasser under lærernorm. Samtidig tar vi bort de 

dyreste klassene som vi i dag har på Samkom. Hunsfoss skole har som vist tidligere ikke mye større 

utgifter per elev enn Vennesla og Moseidmoen. Denne løsningen gjør også at man ikke har 

utfordringer knyttet til sikker skolevei over elva.  
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Alternativ 5: To barneskoler i nedre Vennesla 
 

Innebærer i hovedtrekk: 

-Nedleggelse av Samkom, Hunsfoss og Kvarstein. 

-Vennesla og Moseidmoen utvides fra dagens to til tre paralleller. 

-6 paralleller i offentlig skole, 20,6-23,0 barn per klasse i snitt. 

 

Positive sider: 

-Stort potensiale for innsparing administrasjon og FDV. 

-To store enheter som i stor grad har mulighet til å utjevne ulike størrelser på elevkull. 

-Frigjør eiendom på Samkom, Hunsfoss og Kvarstein. (Frigitt areal på Kvarstein kan med lite 

investeringer brukes til barnehage, som igjen fører til lavere behov for investering i barnehage samt 

fjerner behov for investering for fremtidig drift av eldste del av Kvarstein skole.) 

-Størsteparten av barneskolene i nedre Vennesla vil ha helt nye lokaler for samme pris som en ny 

storskole. 

-Mulighet for å flytte en kommunal barnehage sør langs kollektivakse. 

 

Negative sider: 

-Høye investeringskostnader, kan justeres noe ut fra ønsket sluttresultat. 

-Lengre skolevei for elever nord for Grovane og Kvarstein. Også noen flere elever som må ha skyss fra 

området rundt Lomtjønn, særskilt 1. trinnselever. 

-Nedleggelse av hel eller deler av skole i område med vekst i prognosene. 

 

Frie midler (før endring 32,8mnok, per elev 16 441):  

2021: 30,9mnok, 16 539 per elev. Nedgang 1,9mnok 

2032: 33,8mnok, 18 583 per elev. 

 

Budsjettendringer: 

Hva: Innsparing: Økte utgifter: Merknad: 

Administrasjon 3,5   

Funksjonstillegg 1,9   

Lærernorm 3,2   

FDV Samkom, Hunsfoss og 
Kvarstein 

5,1   

FDV Moseidmoen  1,2  

FDV Vennesla  1,0  

Finansiering og nedbetaling lån  3,0 Over 40 år 

Totalt: 13,7 5,2  Differanse 8,5mnok 
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Investeringsbehov:  

Moseidmoen skole, 7 nye klasserom og ny kompetanseavdeling 50-70mnok 

Rive eldste del Vennesla, erstatte med 14 klasse+grupperom 90-134mnok 

Idrettshall Vennesla 25-30mnok 

Kvarstein ombygging til barnehage 5-10mnok 

Finansiering:  

Midler avsatt til Hunsfoss skole 40mnok 

Midler avsatt Barnestue 23mnok 

Spillemidler 5mnok 

Momskompensasjon 41mnok 

Tomteverdi Hunsfoss skole 7-14mnok 

Tomteverdi Barnestua 5-10mnok 

Ikke avsatte midler 100mnok 

 

Nedgang antall lærere 2021: 6,2 årsverk 

 

Kostnad til finansiering er lagt inn som et fratrekk i de frie midlene. 

 

Når vi har stilt oss spørsmålet, «Hvordan hadde det sett ut hvis vi hadde begynt på bar bakke?», har 

vi tenkt at vi hadde stått med to skoler med tre paralleller, en nord og en sør for sentrum. Dette 

alternativet er kommet med for å belyse nettopp dette. Det er også tatt med som et alternativ for å 

vise hva som kan være mulig hvis vi først skal investere større summer i barneskolene i nedre 

Vennesla.  

 

Som oppsummert i positive og negative sider vil dette få mange konsekvenser.  

En full nedleggelse av Kvarstein skole vil føre til at foreldre med SFO får en ekstra kjøretur både 

morgen og ettermiddag til Moseidmoen. Det vil også bli flere elever enn per i dag som vil ha behov 

for skoleskyss. En mellomløsning kan være som beskrevet under vurderinger for Kvarstein skole å 

opprettholde 1.-4. trinn på Kvarstein skole. Avhengig av hvordan skolekretsene deles kan det i så fall 

også være mulig å kun ha to paralleller på Moseidmoen skole for 1.-4. trinn. En slik løsning vil gjøre at 

mann ikke tar ut fullt potensiale for innsparing på Kvarstein skole. Det er jo også beskrevet at det er 

deler av bygg på Kvarstein som på sikt må saneres for å kunne få bukt med fuktproblematikk, det kan 

være mulig ved en 1.-4. trinns oppvekstsenter at man ikke hadde trengt å bygge opp igjen dette 

bygget. 

 

Å flytte barnehageplasser sørover i kommunen ville på mange måter vært gunstig. De kommunale 

barnehageplassene ligger i stor grad samlet på et lite område. Kvarstein er et område i vekst, å øke 

antall barnehageplasser sør i Vennesla vil derfor vært positivt. Kommunen ville også stått igjen med 

et stort areal på Moseidmoen som kan brukes i andre prosjekter som trenger plassering i fremtiden. 
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Alternativ 0: Ingen endringer i skolestruktur 
 

Innebærer i hovedtrekk: 

-Ingen endringer i skolestruktur nedre Vennesla. Likt tilbud per skole som i dag. 

-Hunsfoss skole rustes opp for planlagte 40mnok. 

-Alle kutt må i hovedsak gjøres i lønnsutgifter, antall ansatte. 

-8 paralleller i offentlig skole, 15,4-17,2 barn per klasse i snitt. 

 

Positive sider: 

-Alle beholder sin skole 

 

Negative sider: 

-Lav utnyttelse, mellomtrinn godt under lærernorm, barnetrinnene vil også i enkelte tilfeller være 

under lærernorm. 

-Svært høy overkapasitet. 

-Svært lite fleksibelt i forhold til ressurser, kutt må i stor grad hentes i lønn og antall ansatte 

 

Frie midler (før endring 32,8mnok, per elev 16 441):  

2021: 22,0mnok, 11 767 per elev. Nedgang 10,8mnok 

2032: 23,3mnok, 12 808 per elev. 

 

Budsjettendringer: 

Hva: Innsparing: Økte utgifter: Merknad: 

Administrasjon -   

Funksjonstillegg -   

Lærernorm -   

Totalt:    

 

 

Investeringsbehov:  

Oppgradering Hunsfoss 40mnok 

Finansiering:  

Midler avsatt til Hunsfoss skole 40mnok 

Ikke avsatte midler 0mnok 

 

Nedgang antall lærere 2021: 10,4 årsverk 

 

Som tallene viser, er dette alternativet svært inngripende i skolens frie midler. Å kunne oppfylle 

enkeltvedtak om spesialundervisning vil bli svært krevende om dette blir budsjett for fremtidens 

Venneslaskole. Denne strukturen vil binde svært mye i lærernorm grunnet mange små klasser. Når vi 

også vet at skolene har hatt underskudd de siste årene er det vanskelig å se hvordan dette skal gå. 
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Oppsummering alternativer skolestruktur 
 

 Alt.1 Alt.2 Alt.3 Alt.4 Alt.5 Alt.0 

Årsverk -7,3 -8,6 -11,3 -8,7 -6,2 -10,4 

Frie midler 
2021 pr.elev 

16 749 14 617 13 757 14 085 16 529 11 767 

Frie midler 
2032 pr.elev 

19 053 15 630 15 980 16 237 18 583 12 808 

 

Denne tabellen viser effekten de ulike alternativene vil ha på årsverk lærere og frie midler i skolene. 

Hvis man ser på alternativ 0 mot alternativ 1 ser man at det ikke skiller mer enn 3,1 årsverk i skolene. 

Differansen i frie midler er derimot stor. Det vil si at vi bruker store deler av budsjettet til å oppfylle 

lærernormen og har lite midler til styrking, spesialundervisning eller andre områder der man ønsker å 

sette inn midler.  

 

I alternativ 1 ser en også at økningen i frie midler er større enn i alternativ 5, fra 2021 til 2032. Dette 

kan forklares med at det i en periode vil være tre paralleller ved Vennesla skole frem til elevtallet 

synker til to paralleller.   
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Alternativer i barnehagestrukturen 
 

I barnehagene er forskjellene i kostnad per barn relativt små på de fire barnehagene i nedre 

Vennesla. I rådmannens budsjettforslag i fjor lå det ikke inne noen endringer i strukturen for 

barnehagene, det ble spilt inn av politikerne i bestilling av utredning. I økonomiplanen ligger det også 

inne 24mnok til investering i barnehagene, 1mnok til å sanere Vatnes hus ved Solsletta barnehage, 

resten til oppgradering og utvidelse av Barnestua barnehage. Tre av barnehagene er i god stand, 

Barnestua har store behov for oppgradering i to av tre avdelinger. Det er også behov for større 

fasiliteter. Det er av disse grunne Barnestua som blir sett på som hvis strukturene skal endres i 

barnehage. Barnetallene i barnehagene er også nedadgående og behovet for utvidelse av antall 

plasser i nedre Vennesla sees ikke på som nødvendig per dags dato. De tre barnehagene som i alle 

alternativer er foreslått å drive videre har lite potensial for utvidelse på eksisterende areal. 

 

Det ligger føringer gitt av kommunestyret når det gjelder barnehagedrift i Vennesla kommune. 

Andelen kommunale plasser skal ikke reduseres, men om mulig økes. Kommuneplanen har en klar 

målsetning om at kommunen skal drifte med minimum 50% av barnehageplassene i egen regi. Det er 

en stor andel private barnehageplasser i kommunen. Oppvekstsjef er tydelig på at å redusere antall 

kommunale plasser ikke er ønskelig med tanke på å ha styring og kontroll på sektoren. Dette er ikke 

en kritikk av private barnehager, tvert imot leverer de private barnehagene gode plasser og har også 

vært viktig i oppbyggingen av full barnehagedekning. 
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Alternativ 1: Tre barnehager 
 

Innebærer i hovedtrekk: 

-Nedleggelse av Barnestua. 

-Utvidelse, i all hovedsak, på Solsletta. 

 

Positive sider: 

-Eneste alternativ med potensial for innsparing i driftsutgifter. 

-Frigir areal til andre kommunale formål. 

 

Negative sider: 

-Størst investeringsbehov. 

-Usikkerhet knyttet til mulighet for å erverve nødvendig tomteareal. 

 

Innsparingsmuligheter: 

Ledelsesressurs ned og innsparing på kokkestilling. Direkte innsparing på 0,9mnok, justert for 

utbetaling til private barnehager 2,0mnok. 

 

Investeringsbehov: 

Investeringsbehov:  

Tre nye avdelinger Solsletta 23mnok 

Sanere Vatnes hus 1mnok 

Kjøp av rundt 3 mål tomt Ukjent 

Infrastruktur og uteareal 5mnok 

Finansiering:  

Avsatte midler Barnestua 24mnok 

 

 

Utvidelse av Solsletta og hvilke utfordringer som må være klarert før en kan gå i gang med faktisk 

utvidelse er nevnt i beskrivelse av Solsletta. 

Dette alternativet gir få muligheter for utvidelse av kommunale plasser, da må i så fall enda større 

deler av jordet forhandles om å kjøpe ut. Grunneier er informert om at areal knyttet til hans eiendom 

drøftes som en del av denne utredningen og grunneier har også sagt at han kan være villig til å 

forhandle om salg av areal. 

 

Når det gjelder behov for utvidelse er det beregnet at for å erstatte kapasiteten i Barnestua trengs 

tre avdelinger i ett bygg beregnet til 700m2. I tillegg trengs uteareal lek/opphold 1400m2, parkering 

og område for henting og levering 1000m2. Ut fra dette er det altså behov for nytt bygg beregnet å 

koste 23mnok. Når det gjelder areal til parkering eier kommunen areal i nærheten i forbindelse med 

oppkjøp av menighetshuset. For å få ned areal som er nødvendig å kjøpe ut kan man se på mulighet 

for ansatt-parkering annet sted enn i dag. Kommunen eier som nevnt også areal mellom steingjerdet 

og riksvei 454 og dette arealet kan brukes til å øke parkeringsplass noe. Området her kan også 

vurderes i forhold til å erstatte tapt matjord som vil gå til utvidelse av barnehagen. 
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Alternativ 2: Tre barnehager og ett oppvekstsenter 
 

Innebærer i hovedtrekk: 

-Nedleggelse av Barnestua. 

-Oppvekstsenter på Kvarstein. 

 

Positive sider: 

-Kan være lave investeringskostnader 

-Flytter barnehageplasser til en gunstig plassering, som trolig vil ha vekst. 

-Frigir areal til andre kommunale formål. 

 

Negative sider: 

-Det er problematisk å opprettholde drift av 1.-7. trinn på Kvarstein og samtidig øke med 56 

barnehageplasser. 

-Ingen økonomisk innsparing av betydning. 

 

Innsparingsmuligheter: 

Dette alternativet gir ingen signifikante innsparinger. Man flytter i hovedsak utgiftene fra Barnestua 

til oppvekstsenter.  

 

Investeringsbehov: 

Det kreves en del investeringer, det avhenger blant annet om hvor mange klassetrinn som vil bestå i 

skolen der barnehagen flytter inn.  

 

Alternativet bør sees i sammenheng med alternativ 5 i skolestruktur. Alternativ 5 i skolestruktur 

beskriver utfordringer og muligheter med å legge oppvekstsenter til Kvarstein. Som nevnt tidligere i 

rapporten anses det som lite hensiktsmessig å plassere oppvekstsenter andre steder enn på 

Kvarstein. 
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Alternativ 3: Fire barnehager, hvorav en ny 
 

Innebærer i hovedtrekk: 

-Legge ned Barnestua. 

-Bygge en helt ny barnehage annet sted i kommunen. 

 

Positive sider: 

-Mulighet for å få kommunale plasser mer spredd i kommunen. 

 

Negative sider: 

-Store investeringskostnader. 

-Ingen økonomisk innsparing av betydning. 

 

Innsparingsmuligheter: 

Innsparingsmulighetene regnes som ikke signifikante i dette alternativet. Det vil først og fremst være 

å flytte utgiftene fra en plass til en annen.  

 

Investeringsbehov: 

Investeringsbehov:  

Ny barnehage med tre avdelinger 26mnok 

Sanere Vatnes hus 1mnok 

Tomt Ukjent 

Infrastruktur og uteareal 5mnok 

Finansiering:  

Avsatte midler Barnestua 24mnok 

Momskompensasjon 6mnok 

  

  

 

Det er som tidligere nevnt kjøpt opp område til barnehage på Holtet. Annen plassering kunne vært 

Hunsfoss hvis skolen der legges ned. Det er derfor ikke satt noen pris på tomt da det antas at 

kommunen har tomteareal som kan benyttes til formålet. Det som er viktig er at plassering ligger 

langs kollektivakse med mulighet for trygg infrastruktur for henting og levering. Det er også viktig at 

tomteareal er stort nok for å oppfylle normkrav. Å bygge ny barnehage vil også gi mulighet til å øke 

antall kommunale plasser. 
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Alternativ 0: Ingen endring i struktur 
 

Innebærer i hovedtrekk: 

-Samme plassering som i dag. 

-Utbedring av to avdelinger, kjøkken og fasiliteter til personal. 

 

Positive sider: 

-Areal ligger klart, kan igangsettes relativt umiddelbart. 

 

Negative sider: 

-Ingen økonomisk innsparing av betydning. 

 

Innsparingsmuligheter: 

Dette alternativet gir ingen signifikante innsparinger. 

Investeringsbehov: 

Investeringsbehov:  

To nye avdelinger Barnestua 15-16mnok 

Sanere eksisterende avdelinger 1mnok 

Sanere Vatnes hus 1mnok 

Kjøp av rundt 3 mål tomt Ukjent 

Finansiering:  

Momskompensasjon 3mnok 

Avsatte midler Barnestua 24mnok 

 

 

Ved å bygge nye avdelinger på Barnestua vil en fjerne gammelt bygg og tilhørende høye 

driftsutgifter. Dette vil trolig ikke gi store innsparinger i driften da totalt areal må økes for å lage en 

barnehage etter dagens standard. 

Denne løsningen vil ha mindre investering enn avsatt. Grunner er at det i økonomiplanen er lagt inn å 

øke kapasiteten, mens det i dette alternativet kun ligger inne og erstatte kapasitet i utdaterte bygg 

med nye fasiliteter. Ved fremtidig behov for utvidelse er det per nå ledig areal til dette ved 

Barnestua. 
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Styringsgruppens anbefalinger 
 

• I dag er det 1106 elever i de fem kommunale barneskolene i nedre Vennesla, og allerede en 
stor overkapasitet. Om seks år faller elevtallet til cirka 943 og vil vi få over 500 ledige pulter 
hvis vi fortsetter med dagens struktur. 

 

• Styringsgruppen ser det som helt nødvendig å foreta endringer i barnehage- og 
skolestrukturen for å sikre og videreutvikle kvaliteten og det faglige og miljømessige 
innholdet for våre barn og ansatte i skolen i framtida.  

 

• Det er nå åtte paralleller ved skolene i nedre Vennesla.  Prognosene viser at seks paralleller 
er tilstrekkelig og vil ikke føre til klasser på mer enn 20-25 elever. 

 

• Styringsgruppen anbefaler Alternativ 1 i rapporten. Samkom og Hunsfoss skoler legges ned 
og overføres til henholdsvis Vennesla og Moseidmoen skoler med virkning fra 01.08.21. 

 

• I barnehagesektoren anbefaler styringsgruppen alternativ 1. Nedleggelse av Barnestua 
barnehage, sanering av Vatnes hus og bygging av tre nye avdelinger på Solsletta barnehage. 
Ferdigstilt 01.01.23. 

 

• Venneslaskolen skal være for alle. For å sikre det i framtida, må vi bruke ressursene bedre 
enn vi gjør i dag. 

 

Disse punktene ble enstemmig vedtatt i styringsgruppen. 

 

Utdanningsforbundets medlem ønsker i tillegg å presisere følgende: 
 
«Fra 01.08.2020 trådde fagfornyelsen i kraft. I den legges det vekt på utforskning, undring og 
nysgjerrighet i og utenfor klasserommet. Dette krever plass og må tas med i vurderingen i den nye 
skolestrukturen.» 
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Vedlegg 
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Vedlegg 1.1: Innspill elevråd – Hunsfoss skole 
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Vedlegg 1.2: Innspill elevråd – Skarpengland ungdomsskole 
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Vedlegg 1.3: Innspill elevråd – Samkom skole 

 

 

 

  



 

side 65 
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Vedlegg 1.4: Innspill elevråd – Oasen skole 
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Vedlegg 1.5: Innspill elevråd – Moseidmoen skole 
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Vedlegg 1.6: Innspill elevråd – Kvarstein skole 
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Vedlegg 1.7: Innspill elevråd – Vennesla skole 
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Vedlegg 1.8: Innspill elevråd – Eikeland oppvekstsenter 
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Vedlegg 1.9: Innspill elevråd – Skarpengland skole, 1.-7. trinn 
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Vedlegg 1.10: Innspill elevråd – KV Vennesla 

1. Hva er det viktigste for at du skal ha det greit på skolen? 

Det er mye som spiller inn på hvordan vi som elever har det greit på skolen. For det første er det 

viktig med et godt klassemiljø der en både kan ha det kjekt med medelever, men også ha mulighet 

for å ha stillhet og ro i timene når det skal jobbes.  

 

For det andre er det viktig med gode og engasjerte lærere som viser interesse for både oss som 

elever og faget de lærer bort. Dette gjør at det blir enklere og kjekkere å gå på skolen og ha de ulike 

timene.  

 

God kommunikasjon mellom lærer og elev er veldig viktig, men det er også veldig viktig at lærerne 

har god kommunikasjon seg imellom.  

 

Det å ha et godt klasserom har selvfølgelig også mye å si. Der det er god luft, passe varme og er 

utstyrt med utstyret som trengs for å lære det som skal læres.  

 

2. Hva gjør deg glad på skolen? 

Venner og fellesskapet på skolen har mye å si. Det at en kan ha det gøy i friminuttene med 

medelever. Det å ha forståelsesfulle lærere betyr mye også.  

 

3. Hvor viktig er de voksne for at du har det fint på skolen? 

Det har mye å si at vi har gode voksne rundt oss som vi også føler at vi kan stole på. Voksne som vi 

kan spørre hvis det er noe vi lurer på eller har noe på hjertet. De har lenger livserfaring enn oss og 

har som oftest noe godt å si eller noen tips til oss.  

Kristen videregående Vennesla er jo en internatskole, der det kommer mennesker fra alle steder i 

landet. Mange flytter allerede som 16 åring og har ikke mye erfaring med å bo alene. Det er derfor 

veldig viktig å ha gode voksne rundt oss. Både på internatet, men også på skolen.  

 

4. Hva er viktigst for at du skal lære og utvikle deg faglig på skolen? 

Gode og engasjerte lærere er det viktigste. Det er de som sitter med kunnskapen og det er derfor 

viktig at de kan lære det vekk på en god og forståelig måte.  

Lærere burde også kunne klare å tilpasse og variere undervisningen. Det kan bli en lang og tung dag 

på skolen hvis hver eneste time skal være timer der bare læreren snakker eller elevene skal jobbe 

selvstendig med oppgaver.  

 

5. Hvor viktig er et fint skolebygg for din trivsel? 
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Dette er også veldig viktig. Vi elever bruker mye tid på skolen og det er å ha et klasserom som er rent 

og ryddig er veldig positivt. En ting som også er viktig er at klasserommet har god luft og varme 

(spesielt nå som det begynner å bli kaldt). På skolen vår har vi også et pauserom der elever kan 

komme når de trenger en pause eller har en fritime og trenger å slappe av. Dette rommet betyr mye 

for å kunne klare å holde ut en lang skoledag, spesielt på dager der en ikke er helt i form.  

 

6. Er det andre ting som er viktige for deg og din skole å si i saken om ny skolestruktur? 

Mange elever på Kristen videregående Vennesla har følt seg ”isolert” på skolen. Skolen har ikke mye 

kontakt med de andre skolene i Vennesla og det kan derfor fort føles isolert fra de andre. Elevene har 

et ønske om å bli inkludert i et fellesskap med de andre skolene, selv om de er private eller 

offentlige.  

Det er et ekstra ønske om at VG3 på de forskjellige skolene skal ha litt ekstra kontakt. Gjerne om det 

hadde vært mulighet for noe sosialt. Elevene som er russ i år har hatt et stort ønske om dette.  
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Vedlegg 2: Tall for sammenslåing Samkom og Vennesla barneskole 
Fratrekk for elever til Oasen er ikke medberegnet. 

År Samkom Vennesla Totalt 

2020 87 368 455 

2021 86 359 445 

2022 88 351 439 

2023 88 348 436 

2024 86 333 419 

2025 90 314 404 

2026 80 291 371 

2027 81 272 353 

2028 80 267 347 

2029 78 261 339 

2030 82 242 324 

2031 83 238 321 

2032 82 238 320 

 

Følgende tabell viser hvordan det vil se ut på Vennesla skole om nåværende elevmasse slås sammen 

til høsten 2021 

  Samkom Vennesla Totalt: Klasser: Elever pr. klasse: 

1.tr 8* 51 59 3 20 

2.Tr 10 46 56 2 28 

3.tr 10 56 66 3 21 

4.tr 20 56 76 3 25 

5.tr 9 53 62 3 21 

6.tr 13 50 63 3 21 

7.tr 10 55 65 3 21 
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Vedlegg 3: Tall for sammenslåing Hunsfoss og Moseidmoen 
Fratrekk for elever til Oasen er ikke medberegnet. 

År Hunsfoss Moseidmoen Totalt 

2020 234 299 533 

2021 234 286 520 

2022 234 293 527 

2023 227 274 501 

2024 233 274 507 

2025 224 278 502 

2026 225 258 483 

2027 226 262 488 

2028 222 277 499 

2029 229 277 506 

2030 228 292 520 

2031 223 288 511 

2032 229 293 522 

 

Følgende tabell viser hvordan det vil se ut på Vennesla skole om nåværende elevmasse slås sammen 

til høsten 2021 

  Hun A Hun B Mos A Mos B Totalt: Klasser: Snitt pr.klasse: 

1.tr  22    46   68 3 23 

2.tr 17 16 32   65 3 22 

3.tr 17 17 19 18 71 3 24 

4.tr 16 15 24 25 80 3 27 

5.tr 13 18 16 20 67 3 22 

6.tr 18 13 18 23 72 3 24 

7.tr 20 21 24 26 91 3 30 

 

  



 

side 80 
 

Vedlegg 4: Utredning ny skole, politisk behandlet juni 2020
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Vedlegg 5: Elevprognose, detaljert 
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2020 90 207 87 368 299 234 124 90 207 87 368 299 234 124 90 207 87 368 299 234 124 901 901 901 1200 299 299 299 1112 1112 1112 

2021 87 207 86 359 286 234 141 87 206 86 358 284 233 140 88 207 86 359 288 234 142 879 875 881 1200 321 325 319 1106 1102 1109 

2022 90 207 88 351 293 234 143 88 204 88 347 288 233 141 92 207 88 353 298 236 144 878 869 887 1200 322 331 313 1109 1097 1119 

2023 94 205 88 348 274 227 140 91 201 87 342 266 226 136 97 207 88 353 282 230 142 849 833 865 1200 351 367 335 1077 1056 1096 

2024 96 211 86 333 274 233 157 92 205 85 325 262 230 151 100 214 87 341 286 237 160 840 817 864 1200 360 383 336 1083 1053 1112 

2025 94 225 90 314 278 224 152 89 216 89 304 261 221 143 99 228 92 324 294 230 156 816 785 849 1200 384 415 351 1058 1018 1097 

2026 95 223 80 291 258 225 158 89 211 78 278 236 221 147 102 228 83 304 281 232 164 775 735 816 1200 425 465 384 1013 960 1063 

2027 93 231 81 272 262 226 161 85 216 78 256 234 221 147 102 237 86 287 290 234 169 760 711 811 1200 440 489 389 1002 937 1066 

2028 94 240 80 267 277 222 162 85 221 76 249 243 216 146 105 247 86 286 312 231 172 766 707 828 1200 434 493 372 1008 929 1086 

2029 90 243 78 261 277 229 166 80 221 74 239 238 222 146 103 252 86 282 318 239 176 767 699 840 1200 433 501 360 1011 919 1102 

2030 89 248 82 242 292 228 171 78 224 77 217 247 220 150 103 258 91 266 338 240 183 761 684 844 1200 439 516 356 1014 911 1118 

2031 83 239 83 238 288 223 170 72 213 77 211 239 214 147 99 250 93 265 338 236 183 748 663 839 1200 452 537 361 1001 887 1115 

2032 82 230 82 238 293 229 172 70 201 76 209 240 219 148 98 242 94 268 347 243 185 760 668 858 1200 440 532 342 1014 891 1138 
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2020 33 83 36 153 104 77 58 33 83 36 153 104 77 58 33 83 36 153 104 77 58 428 428 428 116 116 116 323 323 323  
2021 36 83 40 154 120 89 49 36 83 40 153 120 89 49 36 84 40 154 121 89 50 453 452 454 120 119 120 327 325 327  
2022 40 92 37 137 119 87 49 40 91 37 135 118 87 49 40 92 37 138 120 88 49 429 425 432 132 131 132 338 335 340  
2023 38 89 35 148 132 99 51 37 88 35 146 131 98 50 38 89 35 150 134 100 51 465 459 471 127 125 128 332 326 334  
2024 38 99 34 152 139 95 53 38 98 34 149 136 94 52 39 99 35 155 141 97 54 474 465 483 137 135 138 348 340 352  
2025 40 96 32 154 138 104 62 39 94 31 149 134 103 61 41 97 32 158 141 106 63 490 478 501 136 133 137 361 349 366  
2026 44 100 43 154 141 93 59 43 98 43 148 137 91 57 46 101 44 159 145 96 60 490 477 504 144 141 146 367 352 374  
2027 43 91 40 156 133 92 71 42 88 40 149 128 90 69 45 92 41 162 138 95 73 492 475 509 134 130 137 365 346 374  
2028 39 89 45 144 127 95 66 37 86 44 137 120 93 63 41 90 46 152 133 99 68 477 457 498 128 123 131 367 344 378  
2029 41 86 38 130 118 91 69 39 81 37 121 110 88 65 44 87 40 138 126 95 71 445 421 470 127 120 131 370 341 383  
2030 39 87 37 129 107 93 67 37 82 36 119 97 90 62 42 89 39 139 118 98 70 434 405 463 126 118 132 374 342 390  
2031 46 103 34 127 127 93 69 43 96 33 116 114 90 63 50 106 37 138 139 98 73 450 417 484 149 139 156 388 352 406  
2032 44 114 34 118 122 93 71 40 106 33 106 107 90 64 49 117 37 129 137 99 75 438 399 478 158 146 166 388 347 408  
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Vedlegg 6: Tegning Hunsfoss, skole 2016 
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