ØVRE EIKER KOMMUNE

Saksbeh.: Else Berit Kyte
Saksmappe: 2021/2318 - 58721/2021
Arkiv:

Skotselv ungdomstrinn til Hokksund ungdomsskole? Saksordfører:
Astrid Røren/ Bente Skårdal Kleven
Utvalgssaksnr
28/21
29/21
11/21
59/21

Utvalg
Ungdomsråd
Utvalg 2 Utvalg for oppvekst
Partsammensatt-utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
24.08.2021
31.08.2021
01.09.2021
01.09.2021

Saken gjelder
Oppgaveutvalgets rapport datert 26.3.2020, er gjeldende skolebehovsplan for Øvre Eiker kommune.
Rapporten konkluderte med å flytte ungdomstrinnet i Skotselv til Hokksund ungdomsskole.
Kommunestyret har vedtatt i sak 102/20, behandlet den 9.9.2020 at ungdomstrinnet i Skotselv skal
vurderes overført til Hokksund som en egen sak.
Saksopplysninger
Historikk
Flytting av ungdomstrinnet fra Skotselv til Hokksund er omtalt og vurdert politisk flere ganger de
siste årene:
- Kommunestyret 9.9.2020, PS-sak 102/20: Skolebehovsplanen peker på mulige løsninger for
å møte fremtidens skolebehov og skolestruktur i Øvre Eiker. Saken anbefaler å flytte
ungdomstrinnet fra Skotselv til Hokksund ungdomsskole. Kommunestyret ber om en egen
sak om spørsmålet
- Kommunestyret 9.12.2020, PS-sak180/20: Solbakken barnehage trenger bedre lokaler, per
nå er barnehagen fordelt på tre bygg. Kommunestyret ber om at sak om Skotselv
ungdomstrinn blir behandlet først, før det blir tatt stilling til løsninger for barnehagen
-

Kommunestyret 12.5.2021, RS-sak 68/21: B-sak om flytting av ungdomstrinnet fra Skotselv
til Hokksund. I saken stilte kommunedirektøren følgende spørsmål:
o Hva vil en flytting av ungdomstrinnet i Skotselv til Hokksund ungdomsskole si for
elevene sin læring og utvikling? Positive og negative faktorer.
o Hva vil en flytting av ungdomstrinnet i Skotselv til Hokksund ungdomsskole si for
nærmiljøet og stedsutviklingen i Skotselv og Hokksund? Positive og negative
faktorer.

Oppvekstutvalget diskuterte B-saken og hvilke mulige konsekvenser det vil gi: Mange utrykte at de
ser på saken som vanskelig. Flere er bekymret for investeringsbehovet som en flytting av
ungdomstrinnet vil føre til, andre er urolige for at et lite miljø kan være sårbart.
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Ungdomsrådet diskuterte B-saken og kom med sine tanker om hvordan en eventuell flytting vil
påvirke elevene. Elevene opplever at de har det bra i Skotselv, men at en flytting også kan fungere
bra.
Ungdomsrådet ser det som viktig at det blir gode tilbud på fritiden, som gjør det attraktivt å bo flere
steder i kommunen.
Spørsmål fra rep. A. Størdal, V.
Det ble lagt frem skriftlig spørsmål fra rep A. Størdal til kommunestyret behandling av referatsaken.
Kommunedirektøren sine svar er lagt til etter hvert spørsmål under:
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?
Svar: Nei, planer blir utarbeidet først når en sak er bestemt. Kostnadsoverslag kan gis, basert på
erfaringstall fra tidligere bygg/bransjetall. Slike avklaringer kommer i et eventuelt
forprosjekt.
2) Finnes det noen planer for hvordan et tilleggsareal på 300 m2 på Hokksund ungdomsskole
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?
Svar: Ikke utarbeidet planer, reguleringsplan er ikke nødvendig, da Hokksund ungdomsskole har
areal avsatt til ev. utvidelse av skolen på kommunal grunn. En plan for investering og annet
blir utarbeidet når det eventuelt blir bestemt at det skal bygges på denne skolen. Slike
avklaringer kommer i et eventuelt forprosjekt.
3) Svømmehall: Bør ikke denne saken også ha med diskusjonen rundt ny svømmehall i
betraktningen? Det vil 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.
Svar: Hvor en eventuell svømmehall skal ligge er et politisk spørsmål og vil behandles i
forbindelse med prosjektet om ny Hokksund barneskole. 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 én skole.
Hovedårsaken til dette er at antall skoleklasser vil være det samme».
4) Er det gjort konkrete analyser rundt hva konsekvensene her vil bli driftsmessig, eller er dette
bare gjetting?
Svar: Økonomien ble vurdert i forbindelse med skolebehovsplanen. Vi vet mye om hva som
påvirker utgiftsnivået i skole.
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
b.
Lærere med hovedtilknytning til HUS, men som underviser deler av tiden på Skotselv?
Svar:

c.
Mulighet for å gi mulighet for elever på Skotselv til å ta valgfag på HUS (og evt. motsatt)
d.
Felles «sosiale» opplegg»
Ja, dette er vurdert, men gir utfordringer for driften. Skolene vurderer alternative driftsformer i
samarbeid med fellesadministrasjonen for skolene.

De fleste problemstillingene som tas opp her er omtalt i skolebehovsplanen.
Om skolene
Skotselv skole er en 1.-10 skole med 162 elever på barnetrinnet og 72 elever på ungdomstrinnet
inneværende år. Elevtallet vil ligge forholdsvis stabilt rundt dagens nivå også fremover.
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Hokksund ungdomsskole har 331 elever og vil øke de nærmest to årene til 390 for så å gå noe ned
igjen fra 2025. Skolen har nylig bygget om skolen med to nye klasseromsarealer. Skolebiblioteket
er bygget om til klasserom, videre er et auditorium gjort om for ordinær undervisning, men kan ikke
benyttes for en klasse hele dagen, da rommet ikke har vinduer. Kapasiteten ved skolen er godt
utnyttet. Dersom ungdomstrinnet ved Skotselv blir flyttet, vil elevtallet ved Hokksund øke til vel
440 elever, da må det bygges ut ytterligere klasseromsareal, tilleggsareal på ca. 300 m2 må
påregnes.
Prognose for elevtallsutviklingen for skolene, basert på faktisk bosatte innbyggere i
inntaksområdene og elevtallsprognose fra skolebehovsplanen, følger vedlagt.
Dersom ungdomstrinnet ved Skotselv skole blir flyttet, vil det frigjøre areal til andre formål i
Skotselv. Her kan andre tjenester flytte inn i skolens lokaler, og mest aktuelt er Solbakken
barnehage som trenger nye lokaler. Ombygning må da påregnes.
Økonomi
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 én skole.
Hovedårsaken til dette er at antall skoleklasser vil være det samme. Flytting av ungdomstrinnet vil
få konsekvenser for nødvendige investeringer. Ved flytting må et tilbygg ved Hokksund
ungdomsskole på plass. Men det vil frigjøre plass i Skotselv som kan benyttes til barnehage, eller
andre forhold. Dersom ungdomstrinnet ikke flytter, må det finnes andre løsninger for Solbakken
barnehage de nærmeste årene, og som må innarbeides i økonomiplanen.
Får en flytting konsekvenser for nærmiljøet i Skotselv?
Ungdommen vil fraktes ut av Skotselv på dagtid, og det kan være ungdommer som ønsker å være
igjen etter skoletid da de har fått venner som bor i Hokksundområdet, det er positivt å knytte nye
vennskap og kanskje få tilbud om aktiviteter elevene ikke har i Skotselv. Det kan også føre til at
aktiviteter som er i Skotselv mister deltagere.
Det vil bli et økt skyssbehov og lengre skolevei for elevene, kollektivtilbudet til og fra Skotselv på
ettermiddag og helg er dårlig, og man vil i stor grad være avhengig av å bli kjørt for å delta på
aktiviteter og være sammen med venner i Hokksund. Det er verdt å bemerke at det også nå er
avstander mellom bostedene til elevene i Skotselv krets, som gjør at elevene også i dag er avhengig
av skyss til/fra skolen og fra familien for å treffe venner og være med på aktiviteter.
Stedsutvikling for et levende nærmiljø i Skotselv vil være viktig og nærmiljøet bør engasjere
ungdommen i dette arbeidet. Hvordan en flytting av ungdomstrinnet vil påvirke dette arbeidet er
vanskelig å si noe om. Ormåsen skole er for eksempel en større barneskole enn Skotselv, men har
ikke et ungdomsskoletilbud i eget nærmiljø. Hvordan det oppleves for ungdommene og resten av
befolkningen i Ormåsen har vi ikke så mye kjennskap til.
Argumenter for eller imot flytting av elevene i Skotselv til en større skole er grundig vurdert av
oppgaveutvalget. Det kom inn ca. 70 høringsuttaler til skolebehovsplanen. Ca. 20 nevnte særlig
spørsmålet om Skotselv skole og flytting av ungdomstrinnet. 18 uttalelser stiller seg negativ til å
flytte, én var positiv, én så både fordeler og ulemper ved en flytting av de eldste elevene (en
skoleklasse).
Vurderinger
De viktigste argumentene for å flytte er;
- Eleven vil møte et større ungdomsmiljø, det gir mulighet for nye venner, andre enn de
ungdommene som har gått sammen siden 1. klasse eller kanskje helt siden barnehagen. For
mange ungdommer vil dette oppleves som positivt og spennende.
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-

Tilbudet i språkfag og valgfag vil være langt større ved Hokksund ungdomsskole enn
Skotselv har mulighet til å tilby. Flere elever vil bety flere lærere med variasjon i
fagkompetanse til å undervise i flere språkfag og til å dekke de fleste av valgfagene.
Lettere å rekruttere lærere til større skoler enn til små, spesielt på ungdomstrinnet. Det er
Hokksund og Vestfossen ungdomsskole som blir foretrukket av søkere til stillinger i
kommunen. En større skole vil gi et større fagmiljø for ansatte.
Krav til undervisningskompetanse er de samme, uavhengig av størrelse på skolen. Krav til
kompetanse i fagene er høyere på ungdomstrinn enn barnetrinnet. En større ungdomsskole
vil kunne ha flere faglærere i samme fag, noe som ofte blir oppfattet som en styrke for
opplæringen.

De viktigste argumentene for å beholde ungdomstrinnet i Skotselv skole er:
- Skotselv skole scorer godt på grunnskolepoeng de siste årene, dette indikerer at elevene har
et godt faglig utbytte
- Elevene har lav score på mobbetall for 10.trinn over flere år, dette indikerer at elevene trives
på skolen
- Flere undersøkelser viser at flertallet av elever, lærere og foresatte ønsker å beholde
ungdomskolen i Skotselv
- Ungdomskolen er viktig for innbyggerne med hensyn til bosetting og lokal identitet.
- Skolen har god plass og store utearealer
Kommunedirektøren sin vurdering er at elevene vil få et bedre og mer variert opplæringstilbud ved
en større ungdomsskole. Elevmiljøet vil også være minst like bra ved en større skole, det viser
undersøkelser av elevmiljø i hele landet. Elevene ved ungdomstrinnet ved Skotselv bør flytte til
Hokksund ungdomsskole. Kommunedirektøren bygger sin argumentasjon på oppgaveutvalget
rapport og mener en flytting av ungdomstrinnet vil være mest positivt for elevenes læring og
utvikling. Vi viser til oppgaveutvalgets rapport kapittel 6.2.2. og utvalgets anbefaling.
Skolesektoren har rekrutteringsutfordringer ved de minste skolene i kommunen, og særlig for
fagene på ungdomstrinnet som krever 60 studiepoeng for å kunne undervise der. Det blir pekt på at
vi kan organisatorisk slå sammen skolene for så å benytte de ansatte på flere lokasjoner. Det er gjort
forsøk med det, og erfaringen er at denne type stillinger er det vanskelig å rekruttere til.
På bakgrunn av diskusjon av saken i denne møterunden og behovene for investeringer, tilrår
imidlertid kommunedirektøren å utsette en eventuell flytting av ungdomstrinnet til nødvendige
investeringer kan iverksettes. Dette bør vurderes ved rullering av økonomiplanen.
Dersom det blir bestemt å flytte ungdomstrinnet, vil det også bli lagt frem en sak om regulering av
inntaksområdene for skolene.
Ledig kapasitet i skolebygget gjør det mulig å få gode lokaler til hele Solbakken barnehage.
Lokalene må tilpasses formålet, og dette bør skje i forbindelse med at skolen blir rehabilitert med
nødvendige oppgraderinger.
Vedlegg
1 20210715 elevtall i ungdomstrinnet Øvre Eiker kommune

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
PS-sak 102/20, Skolebehovsplan av 26.3.2021
RS-sak 68/21, B-sak: Skotselv ungdomstrinn til Hokksund ungdomsskole
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Kommunedirektørens anbefaling
Ungdomstrinnet ved Skotselv skole blir flyttet til Hokksund ungdomsskole når andre nødvendige
investeringer er gjennomført. Prioritering av investeringer blir vurdert i forbindelse med rullering av
økonomiplanen.
Begrunnelse
Barn og unges rettigheter vil være ivaretatt uavhengig om elevene får sitt ungdomsskoletilbud i
Skotselv eller i Hokksund.
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