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Notat - Svar på interpellasjon om utvidelse av kapasitet i 
barnehage og skole i Ormåsen. 
 
Kapasitetsberegning i Ormåsen er en utfordring, vi vet at antall barn og unge vil vokse i tiden 
fremover. Kommunedirektøren har gått gjennom befolkningstall per nå, prognose basert på 
faktisk bosatte i Ormåsen, ledige tomteareal og sammenlignet det med prognosen fra 2019 
(oppgaveutvalgets arbeid). Prognosen fra 2019 stemmer godt overens med situasjonen per mai 
2021. Det korte svaret er at det er plass til elevene ved skolen til høsten, og underdekningen av 
antall barnehageplasser i Ormåsen har økt siste året, men alle som har rett til plass fra august 
har fått tilbud om plass. 
 
Barnehagen på Ormåsen har plass til 86 barn. Etter opptaket står det 26 barn på venteliste 
(2020: 10 barn) til denne barnehagen. Disse søkte innen fristen 1.mars. Alle disse søkerne har 
fått et tilbud om barnehageplass i kommunen. Etter søknadsfristen er det kommet ytterligere 9 
søkere som ønsker plass i Ormåsen. Disse har ikke rett til plass nå. Det er ca. 130 barn i 
barnehagealder som bor i Ormåsen. 
 
Kommunen har samtidig mottatt en søknad om å få starte en familiebarnehage i Ormåsen. 
Denne søknaden blir lagt frem til politisk behandling i kommunestyret i juni. Det er mulig å 
etablere denne barnehagen med oppstart til ca. 1.september. Det vil kreve økte bevilgninger til 
barnehage dersom dette skal bli en realitet. 
 
Oppgaveutvalget om skolebehov avsluttet sitt arbeid våren 2020. Utvalget behandlet spørsmål 
om kapasitet i grunnskolene, men ikke for barnehagene i kommunen. Prognosen for Ormåsen 
ble diskutert, og alle vedtatte utbyggingsplaner ble lagt inn i prognosen som oppgaveutvalgets 
arbeid bygger på.  
 
Oppgaveutvalget sa følgende om Ormåsen og fremtidig kapasitetsutfordringer. 
 
Oppgaveutvalget (2019) la til grunn følgende utvikling: 

Med den befolkningen som bor i Ormåsen i dag, ville elevtallet i skoleåret 2024/2025 ha 
sunket til 160 elever, en nedgang på ca. 40 elever fra dagnes nivå. Men det er stor 
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utbygging på Ormåsen og vi har lagt inn manuelle justeringer for å kompensere for 
vekst i aldersgruppen. På tross av forholdsvis store manuelle justeringer vil ikke 
elevtallet fra 2025 og utover ligge særlig høyere enn dagens elevtall. Det vil bli en liten 
topp i skoleåret 2022/2023, med forventning om 227 elever, ca. 30 elever mer enn 
dagens antall. Allerede i 2025 forventes det at elevtallet går ned til 206 igjen, omtrent 
det samme som dagens antall.  
 
Kapasitetsberegning Ormåsen 
Skolen kan romme inntil 200 elever. 
Skolen har i dag ikke ledig kapasitet. Det kan være aktuelt for skole å benytte 
orienteringslagets arealer, men da må O-laget få tilgang til erstatningslokaler. 

 
Situasjon ved skolen i dag. 
Ormåsen skole har plass til elevene for kommende skoleår, men skolen er sårbar ved ytterligere 
vekst. Til høsten vil skolen ha 214 elever fordelt på 1 «klasse» per trinn, men der de fleste trinn 
blir delt i to grupper i store deler av dagen på grunn av størrelsen på trinnet, opp til 34 elever. 
 
Skolen vil med stor sannsynlighet bli en 2-parallell skole på sikt, og vil da trenge ytterligere to 
klasserom med tilgang til grupperom for å få en god løsning. Da vil de også ha god kapasitet til å 
tåle den vekst som kan komme som følge av utbygging av B4 og B5, dersom det blir 
gjennomført. 
 
Skolens forslag til løsning er å utrede muligheter for ta i bruk arealet som i dag benyttes til 
lærerarbeidsplasser til klasserom, vil gi 2 klasserom, og at nye lærerarbeidsplasser for inntil 30 
ansatte blir i et modulbygg. SFO-lokalene blir også benyttet til undervisning nå. Andre løsninger 
bør også vurderes. Alternativet som oppgaveutvalget pekte på er å gå i dialog med O-laget og få 
noe mer sambruk på de arealene som de disponerer. 
 
Kommunedirektørens vurderinger om veien videre 
Barnehagebehov og barnehagestruktur ble diskutert i B-sak i denne møterunden, som del av 
innspill til kommuneplanarbeidet. Det blir i kommende møterunde lagt frem en egen sak om 
hvordan prosessen for å analysere barnehagebehovet og barnehagestrukturen skal 
gjennomføres. 
 
Barnehage- og skolestruktur er svært viktige elementer i arbeid med kommunens økonomiske 
handlingsrom i årene framover. Barnehager og skoler med en viss størrelse, og med beliggenhet 
der det er behov, er avgjørende for en sunn kommuneøkonomi. På den annen side er 
overkapasitet svært kostbart og må unngås. Dette er diskusjoner kommunestyret vil inviteres 
inn i, i kommende saker.   
 
Skolens behov for kommende skoleår er dekket. Kommunedirektøren ser på mulige løsninger 
for skolen fra høsten 2022 og 2023 og kommer tilbake til kommunestyret med et forslag til 
fremtidig løsning.  
 
Med vennlig hilsen 
Else Berit Kyte 
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