Konferanse om ungdomsskolestruktur og skolebygg
Nesodden kommune 2021

Konferanse om ungdomsskolestruktur og
skolebygg
Program:
•
•
•
•
•
•

Åpning av konferansen v/ Ronny Trogstad - kommunalsjef i Nesodden kommune
"Skolebygg, læring og pedagogikk" v/ Bjørn Bolstad - seniorrådgiver, FIKS UIO
"Utemiljø med kvalitet" v/ Kine Thoren - professor NMBU
Gjennomgang av ungdomsskolestruktur
Forutsetninger for skisseprosjektene
Spørsmål

I etterkant av konferansen legges det opp til en prosess hvor man kan sende inn skriftlige innspill til følgende e-post:
Skolekonferanse@nesodden.kommune.no. Merk i emnefeltet om innspillet handler om ungdomsskoleskolestruktur og/eller
skolebygg.
Til spørsmål under konferansen benyttes Q og A og ikke chat-funksjon.
Spørsmål som ikke blir besvart under konferansen samles opp og besvares på nettsiden.

Frist for å gi innspill er 15. mars. Konferansen blir tatt opp og vil være tilgjengelig på nett i hele perioden.
Alle innspillene blir saksbehandlet og legges ved sakene som behandles politisk i april.

Ungdomsskolestruktur

Prosessen frem til februar
KST- 062/19 Vedtak

KST- 068/20 Vedtak KST- 110/20 Vedtak

Arbeid med skisseprosjekt - medvirkning

Verbalvedtak i KST
desember 2017

2018
Administrativt arbeid
knyttet til vedtak KST

Våren 2019
«Mulighetsstudie
skolestruktur 2019»
Common Ground

Skolestruktur
Høsten 2019

Skolefaglig rapport
utarbeidet av
Norconsult

Våren 2020
Parallelloppdrag

Høsten 2020
Vurdering av
uteareal

Våren 2021
Skolekonferanse
knyttet til
ungdomsskolestruktur
og skolebygg

medvirkningsprosess

4

Ungdomsskolestruktur – Nesodden kommune
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Befolkningsprognoser
Henvisning til øvrig planverk
Kunnskapsgrunnlaget
Medvirkning
Skolestørrelse - elevresultater og psykososiale forhold
Profesjonsfellesskap
Skolenes uteareal
Nærskoleprinsippet og skolegrenser
Klima og miljø
Trafikksikkerhet
Alternativer for ungdomsskolestruktur

Befolkningsprognose

Nesodden kommune
Befolkningsutvikling beregnet for 2020-2025. Data pr 31/12 hvert år. Grunnlag fra SSB. Aldersinndeling for
økonomiplanen.
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Behovsplan for formålsbygg

Områdeplan for Tangen sentrum
Henvisning til øvrige planer i arbeidet
med ungdomsskolestruktur

Oppvekstplanen

Kunnskapsgrunnlag
• Sak 062/19 Mulighetsstudie skolestruktur
• Ny skolestruktur Nesodden kommune – mulighetsstudie, Common Ground
22.05.19
• Skolefaglig vurdering, mai 2019

• Skolefaglig kunnskapsgrunnlag for vurdering av
ungdomsskolestruktur, Norconsult 12.12.19
• Skolens uteområde, Norconsult 10.09.20
• Uteareal skoler saksutredning , november 2020
• Fagfornyelsen

Medvirkning
Medvirkning våren 2019 i tilknytning til behandling av mulighetsstudie ny skolestruktur Common Ground:
• Tillitsvalgte
• Innbyggermøter
• Elevrådene fra ungdomsskolene inn i utvalgsmøte til skole og oppvekst
• Høring
Medvirkning høsten 2019 i tilknytning til skolefaglig vurdering fra Norconsult
• Elever
• Lærere
• Foresatte
• Kommunalt foreldreutvalg
Medvirkning våren 2020 i tilknytning til parallelloppdrag Tangen sentrum
• Fokusgrupper
• Åpen høring
Medvirkning høsten 2020 i tilknytning til skolenes uteområde
• FAU
• Skolen
Skolekonferansen 18.02.21

Skolestørrelser små,
mellomstore og
store skoler

Skolestørrelser og grunnskoler i Norge (Statistisk sentralbyrå 2019)

Skolestørrelser, faglige resultater og psykososiale
forhold
Oppsummering fra skolefaglig rapport:
Med utgangspunkt i ulike studier hvor
skolestørrelse har vært en av flere faktorer som
har blitt undersøkt, er det begrenset grunnlag for
å hevde at skolestørrelse isolert sett er avgjørende
for elevers psykososiale forhold og faglige
resultater.

Profesjonsfellesskap og skoleutvikling
• Skolen skal være et profesjonsfaglig fellesskap der lærere,
ledere og andre ansatte reflekterer over felles verdier, og
vurderer og videreutvikler sin praksis.
• Det profesjonelle samarbeidet ved skolene forutsetter
god ledelse.
• God skoleledelse forutsetter igjen ledelsesfaglig
legitimitet og god forståelse av pedagogiske og andre
utfordringer lærerne og andre ansatte står overfor.
• Skolens ledelse skal gi retning for og tilrettelegge for
elevenes og lærernes læring og utvikling.

Skolenes uteareal
•

Høsten 2020 fattet kommunestyret vedtak knyttet til uteareal for skole: Ved nybygg,
rehabiliteringer og utvidelser av skoler på Nesodden skal følgende legges til grunn for

skolenes uteareal:
•

Tilgjengelig uteareal skal være på minst 25 kvm. 50 kvm, slik Helsedirektoratet anbefaler,
bør være målet.

•

Skolens uteareal kan inkludere både areal regulert til «skoleformål» (offentlig
tjenesteyting) og «tilliggende areal» regulert til friområde eller annet offentlig tilgjengelig
grøntareal. Det tilliggende arealet skal være direkte tilgrensende skolearealet. Det
tilliggende arealet kan kun ligge på offentlig eide områder som er regulert til
grøntområder eller friområder.

•

Opp til 25 % av utearealet kan være på tilliggende areal.

•

Skolens utearealer skal kun telles en gang.

•

Areal på tak kan regnes som skoleareal dersom det er enkel tilgang, som forlengelse av
terreng, tribune, bakke, rampe eller liknende, slik at tilgang og universell utforming sikres
i og utenom skoletid.

Nærskoleprinsippet og skolekretsgrenser
På Nesodden:
• Inntaksområdene bygger på kommunens grunnkretser.
• Skoletilhørighet defineres ut fra elevens folkeregistrerte adresse.
• Med bakgrunn i valg av ungdomsskolestruktur vil man måtte se
på en justering av skolegrensene.

Skoleskyss:
• I dag har ca. 15 % av elevene i grunnskolen rett til skoleskyss.
• Skoleskyss alternativer:
• Elever som ikke lenger vil få tilbud om gratis skoleskyss vil
benytte seg av følgende alternativ:
- fortsette å bruke buss, selv om de må dekke kostnaden
selv
- gå eller sykle til skolen
- bli kjørt i privatbil

Klima og miljø
• Utslipp fra bygg er den nest største utslippskilden for kommunens virksomheter, etter
innkjøp av varer og tjenester

• Utslipp fra byggeprosjekter bidrar til både direkte utslipp, knyttet til anleggsmaskiner
og transport til- og fra byggeplassen.
• En helhetlig miljøvurdering medregner livsløpseffekter av bl.a. materialbruk,
energibruk, funksjonalitet og arealeffektivitet.

- Arealendringer som prosjektet medfører
- Arealeffektivitet, plassering i forhold til knutepunkt, kollektivtransport og skoleskyss
- Utslipp til og fra byggeplass, transport
- Utslipp på byggeplassen og energibruk
- Avfall og masser knyttet til rivning av bygg og under ny bygging
- Indirekte utslipp knyttet til materialbruk

Klima og miljø
Nybygg - rehabilitering
• Man må vurdere i sammenheng med tilstanden på eksisterende bygg og hvor
langt det er forsvarlig å rehabilitere bygget basert på byggets tilstand. Godt
vedlikehold av bygg bør prioriteres og vil spare både høye fremtidige utgifter
og miljøet, ved at byggenes levetid forlenges.
• Ved å tilrettelegge for bruksendring vil bygg kunne unngå unødvendig
ombygging, og oppnå forlenget levetid, både for eksisterende og nye bygg. I
tillegg vil riktig prosjektering gjøre det lettere å ombruk enkelt-materialer og komponenter i fremtiden.
• Ved bygging av nytt bygg på ny lokasjon, vil dette føre til ytterligere
miljøpåvirkninger i form av arealendringer og tap av biologisk mangfold
og/eller dyrkbar mark.

Trafikksikkerhet
• Trygge skole- og barnehageveier er et fokusområde
for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Målet med
arbeidet er å bedre trafikksikkerheten for myke
trafikanter, skape gode holdninger til miljøvennlig
transport og motivere til økt fysisk aktivitet.
• Mange barn kjøres til- og fra skole og barnehage.
Dette kan skape trafikkfarlige situasjoner, øker
luftforurensningen og reduserer barns fysiske
aktivitet.
• I 2018 ble Nesodden kommune godkjent som
trafikksikker kommune av Trygg Trafikk.

Ungdomsskolene på Nesodden
• Tangenåsen
• Byggeår 2012
• 261 elever skoleåret 2020-2021 (utnyttelsesgrad = 87%)

• Alværn
• Byggeår 1969-70
• 261 elever skoleåret 2020-2021 (utnyttelsesgrad = 73%)

• Bakkeløkka
• Byggeår 2003
• 156 elever skoleåret 2020-2021 (utnyttelsesgrad = 52%)

Alternativ 1: Samling av Alværn og
Tangenåsen på Tangenåsen

Alternativ 1:Samling av
Alværn og Tangenåsen på
Tangenåsen
• I dette alternativet utvides Tangenåsen
ungdomsskole og elevene
ved Alværn ungdomsskole flyttes til
Tangenåsen.
• I byggefasen vil elevene ved
Tangenåsen ha et byggeprosjekt tett
innpå sin skolehverdag. Elevene
ved Alværn ungdomsskole vil
ikke bli berørt av ulemper i byggefasen.
• Med utgangspunkt i dagens elevtall vil
skolen ha 522 elever.

Alternativ 2: ny
ungdomsskole syd/øst for
Tangenåsen

Alternativ 2: ny
ungdomsskole syd/øst for
Tangenåsen
• Ny ungdomsskole som skal komme i
tillegg til dagens ungdomsskolen på
Tangenåsen.
• Dette alternativet innebærer
at eksisterende skolebygg på Alværn kan
benyttes frem til ny skole står klar.
• Alternativet støtter opp om to
vekstsenter i kommunen, med to
ungdomsskoler nord på Nesodden og en
ungdomsskole i sør.
• Med utgangspunkt i dagens elevtall vil
skolen ha 261 elever.

Alternativ 3: Vurdering av
1-10 skole på Berger

Alternativ 3: Vurdering
av 1-10 skole på Berger
• Ved utvidelse av Berger skole til en 1-10 skole
vil skolen erstatte Alværn ungdomsskole som i
dag har 261 elever
• Ved en justering av skolegrenser vil den nye
skolen ta et antall elever fra Tangenåsen
• I byggefasen vil elevene ved
Alværn ikke bli berørt av ulemper i
byggefasen.

Alternativ 4: Alværn
ungdomsskole

Alternativ 4: Alværn
ungdomsskole
• I dette alternativet beholdes
ungdomsskolestrukturen som i dag, men
det vil være kostnader ved
å vedlikeholde, rehabilitere og utvide
eksisterende skolebygg samt kostnader
ved å dele skoledriften på mange eldre
bygninger

Fremdrift i sakene om ungdomsskoleskolestruktur og skolebygg

•
•
•
•

Konferanse torsdag 18. februar
Frist skriftlig innspill 15.mars
Sakene legges ut på kommunens nettside 30.mars
Politisk behandling i løpet av våren

