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Rådmannens forslag til vedtak: 

 Karmøy kommunestyre vedtar Skolebruksplan for 2015-2030. 

 Rådmannen får i oppdrag å prioritere mulige løsningsalternativer for skoledriften i 

sone 3. 

 Rådmannen får i oppdrag å utrede mulige løsningsalternativer for skoledriften i 

sone 2. 

 Planleggingen ved Vormedal skole fullføres i 2015. 
 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMSTILLING 

 

Bakgrunn 

 

Nåværende skolebruksplan ble vedtatt 23.3.1999 og fullføres med ferdigstillelsen av ny 

skole på Torvastad, våren 2015. Den nye skolebruksplanens planperiode er fra 2015 – 

2030, en tidsperiode over 16 år.  

Karmøy har inneværende skoleår 22 kommunale grunnskoler. I tillegg har kommunen 

Karmøy voksenopplæringssenter, Karmøy kulturskole og Vågen læringssenter. I løpet av 

juni 2015 avvikles driften ved Hauge skole og Håland skole, og elevene i de to 

skolekretsene overføres til nye Torvastad skole og kultursenter. Da vil Karmøy ha 16 

kommunale barneskoler og 5 ungdomsskoler. I tillegg til de kommunale grunnskolene, 

har kommunen 2 private barneskoler og en privat ungdomsskole.  

Planen og planarbeidet 

Skolebruksplanen omhandler en viktig del av kommunens virksomhet. Planen er 

utarbeidet med de samme grunnlagsdata som kommuneplanens arealdel og er derfor 

oppdatert med tanke på boligbygging, befolknings- og elevtallsutvikling og infrastruktur.  

Skolebruksplanen er et grunnlagsdokument for beslutninger knyttet til skoledriften i 

Karmøy. Den gir et godt grunnlag for langsiktig planlegging og bærekraftige beslutninger 

når det gjelder utviklingen av de kommunale grunnskoletjenestene i kommunen. I planen 

gjøres  en vurdering av skoleanleggenes funksjonalitet og kapasitet, mens elevprognosene 

viser forventet elevtallsutvikling i hver enkelt skolekrets. På bakgrunn av den  

informasjonen tegnes det et bilde av hvilke muligheter og utfordringer skolesektoren står 

overfor på kort sikt, og hva som vurderes som sannsynlige utfordringer på lengre sikt. 

Rådmannen anbefaler at planen oppdateres halvveis inni planperioden. Da særlig for å 

oppdatere prognoser og avstemme kart og terreng. Prognosenes validitet bygger på at en 

rekke grunnlagsfaktorer skal «slå inn» etter et visse forutsetninger. Disse forutsetningene 

handler bl.a. om boligbygging, flyttemønster, alderssammensetning og 

fruktbarhet/dødelighet. En del av disse forutsetningene bygger på historiske tall, men er 

tall som gjerne endres over tid. Det er også et moment at det som ligger i kommunens 

boligbyggeprogram ikke nødvendigvis realiseres i samme takt og utstrekning som 

programmet tilsier. Endringer i prognoseforutsetningene vil mest sannsynlig også gi 

endringer i elevtallsprognosene. Det betyr i praksis at jo lengre ut i planperioden en ser, jo 

mer usikre blir tallene. 



Forslag eller mulige løsninger som omhandler eventuelle endringer i skolenes 

kretsgrenser og/eller skolesammenslåinger/skolenedleggelser må utredes ytterligere før 

det fattes vedtak. Det er egne lovkrav knyttet til behandling av saker om 

skolenedleggelser og endring av skolekretsgrenser. I slike saker må en sikre at viktige 

forvaltningsmessige prinsipper om forsvarlig saksbehandling ivaretas på en god måte. En 

forsvarlig saksbehandling innebærer blant annet at de berørte parter gis anledning til å 

uttale seg før kommunestyret fatter vedtak i saken. Det betyr at kommunestyret ikke kan 

vedta en skolebruksplan som foreslår tiltak som innebærer skolenedleggelser eller 

endringer i kretsgrensene uten at det gjennomføres høringsrunder hvor berørte parter gis 

anledning til å uttale seg.  

De utfordringene som skolebruksplanen peker på kan løses på ulike måter. Dersom 

mulige løsninger skulle blitt ferdig utredet og behandlet fullt ut i skolebruksplanen, ville 

dette blitt et svært komplekst og omfattende dokument. Et slikt dokument måtte også sett 

på eventuelle sektorovergripende alternativer, som f.eks. samlokalisering av skole og 

bibliotektjenester, skole og kulturhusdrift, etc. Rådmannen vurderer det som mer 

hensiktsmessig å anbefale egne saksutredninger når konkrete løsningsmuligheter skal 

behandles. Skolebruksplanen er derfor utarbeidet som et grunnlagsdokument som 

fremtidige avgjørelser i skolesektoren skal bygge på.  

Areal- og utbyggingsnorm 

Det foreligger pr. i dag ingen egne statlige arealkrav for skoleanlegg,  som det f.eks. gjør 

for barnehagebygg. Det har i stor grad vært opp til kommunene å definere hvor store 

skolene skal være, og hva som er tilstrekkelig areal. Vurderinger av hvor mange elever 

den enkelte skole har plass til, har basert seg på lokalt skjønn hvor en gjerne har tatt 

utgangspunkt i blant annet det gamle klassedelingstallet som begrenset klassestørrelsene 

til henholdsvis 28 og 30 elever pr. klasse på barneskolen og ungdomsskolen.  

Skolene i Karmøy er bygget til ulike tider og i ulike «pedagogiske tidsepoker». Skolene 

fremstår dermed som veldig ulike, både når det gjelder helhetlig utforming og innvendige 

planløsninger. Dette gjør det utfordrende å vurdere skolenes funksjonalitet på en slik måte 

at det tas høyde for skoleanleggenes forskjellighet samtidig som en får en mest mulig lik 

vurdering av skolene. I skolebruksplanen er dette et sentralt element. Det er viktig å få på 

plass en kvalitativ vurdering av f.eks. skolenes kapasitet. Dette har selvsagt betydning for 

skolenes daglige drift, men har også betydning for mer strukturelle forhold som for 

eksempel kretsgrenser og investeringsmessige prioriteringer ut fra mest mulig objektive 

kriterier.     



I 2014 kom Helsedirektoratet med en ny veileder til Forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler. Veilederen skal fremme enhetlig tolkning og etterlevelse av dette 

regelverket i skolen, også i forbindelse med utøvelse av faglig skjønn. Innholdet i 

direktoratenes faglige veiledere er i prinsippet å anse som en samling anbefalinger og råd. 

De legger likevel klare føringer for hvordan en tenker at lovkravene kan oppfylles i 

praksis, og må anses å gjenspeile direktoratets definisjon av faglig forsvarlighet og/eller 

god praksis.  

På bakgrunn av direktoratets anbefalinger og areal- og romprogrammene for de to siste 

store nye skolebyggprosjektene i Karmøy (Mykje skole og Torvastad skole og 

kultursenter), er det utarbeidet et tilpasset arealprogram som bør legges til grunn for nye 

skolebygg i Karmøy. Arealprogrammet gir et godt utgangspunkt når en skal beregne både 

arealbehov og antatte kostnader for skolebygg med ulike størrelser og av ulike skoleslag 

(barneskole/ungdomsskole). Ved å få på plass en arealnorm er arealrammene for nybygg i 

hovedsak fastlagt slik at en kan stipulere en kostnadsramme på bakgrunn av 

skolestørrelse og byggekostnader.  

Selv om det i skolebruksplanen er utarbeidet en arealnorm for kommunens fremtidige 

skolebygg, er det ikke slik at alle skolene i kommunen nødvendigvis må utvides i tråd 

med skissert norm. Arealnormen er først og fremst tenkt brukt i forbindelse med nybygg 

og omfattende rehabiliteringsarbeider. Arealprogrammet er likevel lagt til grunn for 

arealvurderingen av alle skoleanleggene i skolebruksplanen. Dette er gjort for å få en mest 

mulig lik vurdering av skolene. Denne vurderingen viser at flere skoler ligger under 

anbefalt arealnorm og har enkelte funksjonsmessige mangler. De fleste av disse skolene 

vurderes likevel å ha en forsvarlig drift. En har her funnet løsninger som gjør at skolene 

håndterer begrensningene i skolens funksjonalitet. For enkelte skoler er imidlertid 

utfordringene av en slik karakter at de vanskelig lar seg løse i dagens skoleanlegg. Tiltak 

må derfor prioriteres i forhold til hvor behovene er størst. 

Det er ikke egne statlige arealnormer for å fastsette størrelsen på skolenes uteområde. 

Rapporten «Skolens utearealer – Om behovet for arealnormer og virkemidler» (Sosial- og 

helsedirektoratet, 2003) kommer med råd og forslag til uteområdenes størrelser. Dette er 

ment som en anbefaling:   

- Minimumsnorm på 50 m2 netto uteareal per elev. 

- Minimumsareal ved små skoler (færre enn 100 elever): ca. 5 000 m2 



- Minimumsareal ved middels store skoler (mellom 100 og 300 elever): Ca. over 5 000 

m2 - 15 000 m2 

- Minimumsareal ved store skoler (flere enn 300 elever): ca. 15 000 m2. For hver elev 

over 300 kommer et tillegg på 25 m2 pr elev. 

Uteareal for en skole med 400 elever bør etter denne statlige rådgivende normen 

disponere ca. 17 500 m2 og en skole med 600 elever bør ha 22 500 m2 uteareal. Størrelsen på 

uteområdet er et moment, like viktig er selve utformingen av uteområdet. Uteområdet må 

også gjøres variert og stimulere mange målgrupper på ulike aldersnivå. Videre må 

uteområdet fungere i alle årstider. 

Kapasitetsvurdering 

Vurderingen av skolenes elevkapasitet gir et anslag for hvor mange elever skolen kan ha 

plass til. Kapasitetsutnytting er en rent teoretisk beregning og vil aldri samsvare med 

faktisk elevtallsfordeling. Eksempelvis vil beregningen av klasseromskapasiteten vurderes 

ut fra hvor mange elever skolen har plass til ved 100% utnytting av hvert enkelt 

klasserom. Variasjon i elevtallet på de ulike trinnene, hensyn til pedagogisk forsvarlig 

gruppestørrelse og kapasiteten til byggets tekniske anlegg er faktorer som gjør at 

klasserommene i praksis vil ha ulik utnyttelsesgrad, og tallet for fullt utnyttet skole vil 

derfor være noe flytende. De fleste skolene vil også kunne håndtere kortere perioder med 

et elevtall som overstiger maksimal elevkapasitet.  

Elevtallsprognosen for de kommunale grunnskolene (ekskl. elever i de private skolene) 

viser en elevtallsvekst på nær 900 elever i løpet av planperioden (16 år). Karmøy 

kommune kan i slutten av planperioden forvente et elevtall i den kommunale 

grunnskolen på over 6 200 elever.  
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Elevtallsprognosene viser en relativt stor vekst i hele kommunen generelt, men spesielt på 

fastlandssiden og i Kopervikområdet. Skolebruksplanen gir eksempler på hvordan 

kommunen kan løse utfordringene i grunnskolene gjennom organisering av 

skoleanleggene innenfor skolestørrelse, skoletyper og lokalisering. 

Skolestruktur 

Skolestrukturen i Norge er i stadig endring. I 2003 var det 372 flere grunnskoler i Norge 

enn i 2013. Samtidig er det totalt sett flere elever i dag enn i 2003. Endringer i 

skolestrukturen kommer gjerne på bakgrunn av befolkningsutvikling, lovverk og/eller 

kommunenes prioriteringer.  

Skolebruksplanen peker på sentrale momenter og premisser som bør ligge til grunn for 

vurderinger og valg av skolestruktur. Noen momenter og premisser er viktigere enn 

andre når det gjelder planlegging og beslutninger knyttet til skolestruktur. Hvor elevene 

bor, og hvor elevene kommer til å bo i fremtiden, gir de viktigste føringene for hvor 

grunnskoletjenestene bør lokaliseres og driftes.  

Rådmannen mener at helhetlige skolestrukturvurderinger må søke løsninger som utnytter 

og optimaliserer eksisterende skoleanlegg. Store skoler med godt utnyttet kapasitet er 

rimeligere å drifte enn små skoler, fordi den totale kostnaden blir fordelt på flere elever. 

Kostnad pr. elev vil derfor nesten alltid være lavere ved de største skolene dersom 



kapasiteten er godt utnyttet. Karmøy kommune har inneværende skoleår for mange 

klasser med under 20 elever i klassene. På mange måter er det antallet klasser - uavhengig 

av ressurstildelingsmodell – som gir de store driftskostnadene til undervisning. Det er 

først og fremst de store skolene som bidrar til økonomisk og kostnadseffektiv drift ved at 

lærerne her underviser flere elever enn ved skoler med få elever og mindre grupper. Den 

største kostnaden i Karmøyskolen er lønnskostnader og drift av klasser. Det betyr at 

dersom kommunen ønsker en vesentlig effektivisering og innsparing i de kommunale 

grunnskoletjenestene,  må antall elever i klassene jevnt over økes for å redusere antall 

klasser. Dette kan bare gjøres gjennom strukturelle grep hvor antallet skoler reduseres, og 

gjennom endring av inntaksområdene. 

Forutsetninger 

 

Når det gjelder skolestruktur og grunnskolelokaliseringer som er tilpasset kommunens 

langsiktige behov, legger skolebruksplanen følgende forutsetninger til grunn: 

- Utnytte skoler med ledig kapasitet og som er gode fysiske læringsarenaer – og som 

begrenser behovene for nybygg og nyinvesteringer. 

- Søke å etablere skolestørrelser  mellom 300 – 700 elever der dette er mulig og 

hensiktsmessig. Dette er skolestørrelser som gir gode økonomiske enheter, lite klassedeling 

og som samtidig gir gode pedagogiske størrelser både for elev- og fagmiljø. 

- Bygge ut skolekapasiteten i inntaksområder i tråd med elevtallsvekst og behov. Sørge for en 

planstyrt, langsiktig og økonomisk bærekraftig kapasitetsutbygging i tråd med føringene i 

overordna planer. Tilrå løsninger som har «holdbarhet» utover planperioden.  

- En skolestruktur som på lang sikt gir en mest mulig lik standard på kommunens skoler – 

basert på foreslått felles arealnorm – for å øke den pedagogiske og organisatoriske 

funksjonaliteten og de bygningsmessige kvalitetene.  

- Løsninger som innebærer at midlertidige brakker og paviljonger i størst mulig grad fases ut i 

løpet av planperioden. 

Prioriteringer 

Skolebruksplanen peker på at kommunen har flere skoler som på kort og mellomlang sikt 

får utfordringer knyttet til økende elevtall. Dette er Norheim skole, Eide skole, Kopervik 

skole, Åkra skole, Veavågen skole og Vormedal ungdomsskole. Det haster mest å finne 

løsninger for Eide skole og Åkra skole.  



Norheim skole vil kunne øke elevkapasiteten innenfor dagens bygg. Hovedutfordringen 

for skolen er at klasserommene er for små i forhold til elevkullene som forventes. Det er 

mulig å utvide elevkapasiteten ved å flytte lettveggene mellom klasserommene og 

fellesarealene. Et annet alternativ er å se på sambruk av folkebiblioteket i underetasjen og 

skolens bibliotek/mediatek. Med en slik ombygging og/eller sambruk vil skolen trolig 

kunne ta imot det meste av den kommende elevtallsøkningen innenfor dagens fysiske 

rammer. 

Kopervik skole vil få stadig større elevgrupper i årene som kommer, og vil  få 

kapasitetsutfordringer ca. midtveis i prognoseperioden. Dette kan på kort sikt løses med 

f.eks. å flytte velkomstklassen til en annen skole. På lengre sikt bør elevøkningen ved 

Kopervik skole  ses i sammenheng med situasjonen for Eide skole, og utredes på et 

bredere grunnlag. En løsning i den sammenheng kan være å justere kretsgrensene mellom 

skolene. 

Veavågen skole vil inntil videre kunne håndtere et økt elevtall innenfor dagens fysiske rammer med 

mindre tilpasninger. En midlertidig løsning for å ta «elevtallstoppen» kan være å omdisponere 

fellesrom og/eller spesialrom enkelte skoleår. 
 

Eide skole har pr. i dag for liten klasseromskapasitiet, men håndterer situasjonen 

inneværende skoleår og skoleåret 15/16.  Høsten 2016 får skolen et stort 1.klassekull som 

vil utgjøre 3 klasser. Skolen vil da ha behov for mer plass. De fleste klasserommene er 

relativt små, noe som gir liten fleksibilitet når gruppestørrelsen øker. Elevtallsprognosen 

viser at det i fortsettelsen vil være flere år hvor to klasser går ut av 7.trinn, mens det 

kommer inn 3 klasser på 1.trinn. Behovet for flere klasserom vil dermed øke suksessivt. 

Skolen ser ut til å få en situasjon hvor elevtallet medfører en tredeling på mange av 

trinnene gjennom store deler av siste prognoseperiode. Skolen har et veldig lite uteområde 

som ligger lang under anbefalt norm, og bygget har en gjennomgående dårlig pedagogisk 

funksjonalitet. Rådmannen anbefaler derfor nytt skolebygg for Eide skole. 

Åkra skole er på mange måter i samme situasjon som Eide skole. Skolen har dårlig 

pedagogisk funksjonalitet, uteområdet er langt mindre enn anbefalt norm og kapasiteten 

er på bristepunktet. Skolen har flere klasser enn klasserom, men håndterer situasjonen 

inneværende skoleår innenfor egen skole. De neste årene vil elevtallet i 1.klasse være 

høyere enn de tradisjonelt har vært, og vil ligge mellom 31-35 elever. Dette er over 

klassedelingstallet på 28. Størrelsen på klasserommene ved skolen gjør det ikke mulig å ha 

hele trinnet i et rom. Det betyr at skolen ikke har klasseromskapasitet til å ta imot det 

forventede elevtallet i årene som kommer.   



For Åkra skole er det mulig å finne midlertidige løsninger hvor en benytter ledig kapasitet 

ved en av naboskolene. Både Sevland skole og Grindhaug skole har relativt små klasser og 

har i tillegg ledig klasseromskapasitet. Tilsvarende midlertidige løsning er ikke et 

alternativ for Eide skole, i og med at både Kopervik skole og Stokkastrand skole vil være 

fullt utnyttet kapasitetsmessig i løpet av relativt kort tid. En midlertidig løsning for Eide 

skole vil derfor mest sannsynlig kreve at en setter opp midlertidige klasserom, eller at 

enkelte klasser får skoletilbud i et annet egnet bygg.  

Rådmannen anbefaler at det gjøres grundige utredninger hvor en ikke bare ser på Eide 

skole og Åkra skole enkeltvis, men ser på en bredere del av skoledriften i begge 

områdene. Rådmannen anbefaler også at en samtidig setter skoledriften inn i et større 

bilde og ser på muligheten for å samlokalisere skole med andre tjeneste- og 

aktivitetstilbud. I utredningen vil rådmannen se på muligheten for å slå sammen flere 

skoler, men også vurdere samlokalisering med for eksempel bibliotek, kulturskole eller 

idrett der det er aktuelt. En bør i en slik utredning også vurdere om endringer i skolenes 

inntaksområder kan bidra til å redusere kommende kapasitetsutfordringer og/eller unngå 

investeringsbehov ved andre skoleanlegg.  For eksempel må en se på om et nytt 

skoleanlegg for Eide skole samtidig kan løse framtidige kapasitetsutfordringer ved 

Kopervik skole. En utredning må også se på etterbruk for bygg som skoler eventuelt 

flytter fra. 

Vormedal ungdomsskole har ikke de samme akutte utfordringene når det gjelder 

elevkapasitet. Skolens umiddelbare behov dreier seg om relativt omfattende utbedringer 

av branntekniske og ventilasjonsmessige forhold samt en utbedring av lærernes 

arbeidsplasser. Dette arbeidet kan ikke vente, og det ses derfor på muligheten for å løse 

skolens framtidige kapasitetsmessige utfordringer samtidig. Her er planlegging kommet 

så langt at det vil være fornuftig å gjennomføre dette tiltaket samtidig som en planlegger 

tiltak i sone 2 og/eller 3. 

Rådmannens konklusjon 

 

Skolebruksplanen viser at kommunen står overfor store og viktige oppgaver i skolesektoren. Noen 

oppgaver peker seg imidlertid ut både når det gjelder omfang, viktighet og tidsperspektiv. Det er 

samtidig store behov i andre sektorer, så dette vil nødvendigvis medføre vanskelige prioriteringer, 

både internt i etatene og for kommunen som et hele. 

De største investeringskostnadene i planperioden vil være knyttet til nye skoler på Eide og Åkra, 

utbedring av Vormedal ungdomsskole, samt ny skole på Kolnes –forutsatt en større boligutbygging 

i området. 



Skolebruksplanen viser at det haster mest å løse kapasitetsutfordringene for Eide skole. I 

Åkraområdet har flere skoler ledig kapasitet og det er korte avstander mellom skolene. Det er derfor 

mulig å finne gode midlertidige løsninger for Åkra skole ved å benytte ledig kapasitet ved 

naboskolene. I sone 3 er det ikke mulig å finne tilsvarende midlertidig løsning. Veksten i elevtallet 

ved Eide skole, og etterhvert ved Kopervik skole, tilsier at en må prioritere å finne løsninger for 

skoledriften i sone 3. For Vormedal skole er kommunen godt i gang med planlegging av 

utbedringer. Dette arbeidet bør fortsette. Behovet for ny skole på Kolnes vil komme som en 

konsekvens av utbyggingen som er planlagt og ligger et stykke lenger fram i tid.  

Rådmannen ønsker i første omgang å fremme egne saker knyttet til behov og muligheter i sone 2 og 

3. 

 

 

Rådmannen i Karmøy, 15.01.2015 

 

 

Sigurd Eikje 

sign. 

 

Oversikt over vedlegg: 
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