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Emne: Oppfølging av budsjettvedtak. Skolebruksplan, sone 2  
 
Kommunalsjef, oppvekst og kultur kommer her med en orientering om rådmannens videre arbeid i 
henhold til bestilling i forbindelse med budsjett i desember 2019.  
Viser her til post: KST nr. 35: Skolestruktur 
 
Befolkningsutviklingen i Karmøy har flatet ut, og fødselstallet er synkende. Gjennomsnittlig fødselstall 
er nå rundt 420, mot over 600 for noen år siden. Det er svært strenge regler for saksbehandling 
knyttet til endring av skolestruktur, og det kreves et utredningsarbeid før et vedtak om endring i 
skolestruktur kan fattes. Rådmannen får i oppdrag å prioritere arbeidet med skolestruktur i sone 2 
(unntatt Vea), og komme med oppdaterte elevprognoser og forslag til løsninger i løpet av 2020. 
  
Vi viser også til vedtak fra kommunestyret den 18.06.2018, saksnr. 70/18 
 
Åkra trenger en ny skole og skolestrukturen står foran nødvendige endringer. I påvente av ny skole på 
Åkra må det gjennomføres strakstiltak til beste for elevene og deres læringsmiljø ved Åkra skole. 
Kommunestyret ønsker en vurdering av hvordan en ved bruk av den ledige kapasiteten ved 
nærliggende skoler og justering av skolegrenser snarest kan gi alle elever i Åkra gode læringsmiljø i 
godt egnede lokaler. 
 
Rådmannen har vurdert den samlede kapasiteten til skolene i sone 2 (unntatt Veavågen skole) ved å 
justere kretsgrensene. I dette arbeidet har en sett på følgende: 
 

• Kapasiteten på den enkelte skole.  
• Elever i skolepliktig alder i sonen 
• Fremtidige elever født fra 2015 og frem til i dag med folkeregisteret adresse i sonen 
• Kommunedelplan  
• Reguleringsplan  

 
 

Dersom kretsgrensene i sone 2 justeres (untatt Veavågen skole), vil Ådland skole være omtrent lik 
som i dag. Åkra skole vil med justerte kretsgrenser ha en klasse per trinn, mens Grindhaug skole og 



/users/bjornandersen/downloads/oppfølging av budsjettvedtak. skolebruksplan, sone 2 
(l)(26014).docx 

Sevland skole vil stort sett ha to paralleller på alle trinn. Elevtallsprognosene er fallende, men dersom 
dette endres og vi samtidig får en økt tilflytting, vil vi likevel ha god kapasitet på skolene. 
 
Rådmannen vil sende ut sak på høring om justering av kretsgrenser i sone 2 (unntatt Veavågen skole) 
innen utgangen av september 2020.  
 
 
Bjørn Andersen 
Kommunalsjef, oppvekst og kultur 
 


