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Notat - Svar på spørsmål fra rep. A. Størdal til B-sak om 
Skotselv ungdomstrinn 
 
Rep. A.Størdal, V, har stilt følgende spørsmål til RS 68/21 
 

«P12/2021 B-sak. Skotselv ungdomstrinn til Hokksund ungdomsskole 
1) Finnes det noen planer eller kostnadsanslag for hva det vil koste å bygge om en av 

delene som i dag huser ungdomstrinnet på Skotselv skole til barnehageformål?  

2) Finnes det noen planer for hvordan et tilleggsareal på 300 m2 på Hokksund 

Ungdomsskule kan realiseres? Er det avklart med planavdelingen og 

økonomiavdelingen (og evt. andre relevant avdelinger) om en flytting av 

ungdomstrinnet til høsten 2022 er realistisk (tid, reguleringsplan, 

investeringskostnader) gitt behovet for utvidelse på Hokksund Ungdomsskole? 

3) Svømmehall: Bør ikke denne saken også ha med diskusjonen rundt ny svømmehall i 

betraktningen? Det villre vært nærmere togstasjonen, og da hadde man fortsatt 

beholdt noe i sentrum som ville vært positivt for virksomhetene der også og 

generelt det å ha et mer «levende» sentrum. 

4) I saken står det at «Økonomiske utgifter til drift av skolene/opplæringen vil være 

mye det samme om man velger å videreføre begge ungdomstrinnene, eller om man 

slår sammen ungdomstrinnene til èn skole. Hovedårsaken til dette er at antall 

skoleklasser vil være det samme». Er det gjort konkrete analyser rundt hva 

konsekvensene her vil bli driftsmessig, eller er dette bare gjetting? 

5) Har det vært vurdert i hvilken grad man kan se på en form for organisatorisk 

samdrift mellom de to ungdomstrinnene, men hvor de to fysiske lokasjonene 

opprettholdes? Jeg tenker da på ting som: 

a. Større grad av samkjørt pedagogisk opplegg/årshjul 
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b. Lærere med hovedtilknytning til HUS, men som underviser deler av tiden 

på Skotselv? 

c. Mulighet for å gi mulighet for elever på Skotselv til å ta valgfag på HUS (og 

evt. motsatt) 

d. Felles «sosiale» opplegg» 

 

Spørsmålene er stilt til en B-sak. Kommunedirektøren vil svare ut spørsmålene i 
forbindelse med behandling av A-saken når den kommer til behandling. A-saken 
kommer til behandling etter sommerferien. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Else Berit Kyte 
kommunalsjef 
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Elisabeth Enzinger Søhoel Kommunedirektørens sekretariat 
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