
SKOLEBEHOVSPLAN 

Oppgaveutvalgets rapport  til offentlig ettersyn 

Pressekonferanse 28.1.2020 



BAKGRUNN 

• WSP rapport av 7.3.2018 – grunnlaget 
for å se på fremtidig skolestruktur og 
behov 

• Kommunestyret bestemte i 2018:  

• Et oppgaveutvalg er gitt et mandat 
der utvalget skal å gi råd til 
kommunestyret om fremtidig 
skolestruktur og skolebehov 



OPPGAVEUTVALGET 

• Hva er et oppgaveutvalg? 

• Sammensetning 
• 10 innbyggere med interesse for arbeidet ble valgt ut 

• 5 politikere fra kommunestyret ble valgt av formannskapet 
• 15 

• Begrunnelse for å opprette et oppgaveutvalg 
• Redusere avstanden mellom befolkningen og politisk nivå 

• Innbyggere bidrar i politikkutformingen 

• Skape større forståelse for politiske standpunkt og 
beslutninger 

• Erfaringer 

• Evaluering av prosessen kommer seinere 



MANDATET TIL OPPGAVEUTVALGET 

• Øvre Eiker skal ha en skolestruktur som sikrer at alle elever 
opplever høy trivsel og et læringsutbytte i tråd med egne 
forutsetninger. 
 

• Øvre Eiker skal ha skolebygg som gjør det mulig å arbeide i 
tråd med ny læreplan som blir gjort gjeldende fra 01.08.2020. 
 

• Øvre Eiker skal opprettholde sine eksisterende barneskoler, 
inklusiv barnetrinnet ved den kombinerte skolen i Skotselv. 
 

• Øvre Eiker skal drifte sine skolebygg på en effektiv og 
bærekraftig måte. 



UTGANGSPUNKTET FOR ØVRE EIKER KOMMUNE 

Ressursbruken i skolen ligger godt under landsnittet 

og under sammenlignbare kommuner/KOSTRA-

gruppe 

Gode skolebygg, men betydelig 

vedlikeholdsetterslep, nye krav til bygg ikke innfridd 

Elevtallsveksten er stor, særlig i Hokksund 

8 GRUNNSKOLER 

1 VOKSENOPPLÆRING 

1 KULTURSKOLE 



ALTERNATIVENE SOM ER VURDERT  
STRUKTUR 

• Videreføre eksisterende struktur 

 

• Skotselv ungdomstrinn overføres til 

Hokksund ungdomsskole 

 

• Hokksund barneskole en eller to skole 

 

• Vestfossen barneskole og Vestfossen 

ungdomsskole blir slått sammen til en skole 

 

• En ungdomsskole i Øvre Eiker kommune  



ALTERNATIVER TIL LOKALISERING 

 

• Dersom ny skole skal bygges 

• Lerberg? 

• Loesmoen? 

• Sentrum av Hokksund/ved 

Hokksund ungdomsskole? 

 
  

• Tilbygg til Hokksund ungdomsskole? 

• Et annet sted i sentrum av Hokksund? 

• Mellom Hokksund og Vestfossen? 
 

2. En felles 
ungdomsskole? 

1. Hokksund barneskole 

rehabiliteres  - eller 
bygges ny 



OPPGAVEUTVALGET ANBEFALER 

 

 
  4. Skolene som sosiale møtesteder 

1. Hokksund barneskole 
bygges ny på Loesmoen 

  
3. Eiken holder frem som før 

• Gode skoler for alle elever 

• Minst behov for investeringer 

• Rasjonell drift  

• Sambruk på like vilkår 

 

2. En felles ungdomsskole i Hokksund 

5. Vedlikeholdsetterslep 



Pedagogiske årsaker 

Økonomiske årsaker 

Om endringer blir vedtatt, skal følgende 

være vurdert: 

 

• Barnets/ungdommens beste 

• Konsekvenser for nærmiljøene 

• Konsekvenser for skyssbehovet 
 

HVORFOR GJØRE  

ENDRINGER? 



ANDRE ELEMENTER 

I  PLANEN 

• Lovkrav  

• Elevtallsprognose 

• Samarbeid og sambruk med frivillige 
lag og organisasjoner 

• Standard for skolebygg 

 



VEIEN VIDERE 

• Høring til aktuelle parter 

 

• Sak til utvalg for oppvekst og kommunestyret 

 

• Iverksette vedtak 



SPØRSMÅL? 


