Danielsen Ungdomsskole Haugalandet: Redegjørelse for elevtall
Danielsen Ungdomsskole Haugesund er i dag godkjent for 270 elever. Det midlertidige
skolebygget legger begrensninger på elevtallet slik at skolen kun har 90 elever per i dag.
Skolen mottar i dag søknad fra mange flere elever enn den har mulighet til å ta inn i dagens
skolebygg. Etter å ha fylt opp alle elevplasser på skolens 8. trinn for skoleåret 2020-2021 står
det fortsatt 35 elever på venteliste. For skoleåret 2021-2022 har skolen allerede 61 søkere til
30 elevplasser. Alle disse søknadene er kommet uten at skolen har markedsført seg, nettopp
på grunn av den store mengden søknader i forhold til antall skoleplasser. I tillegg er det
rimelig å anta at en del ikke søker fordi de har forstått at søknaden vil komme for sent til at
det er realistisk å få skoleplass ved skolen.
Som tidligere nevnt vil reiseveien bli både kortere og enklere for de fleste av dagens elever
til den aktuelle lokaliseringen på Norheim i forhold til dagens lokalisering i Skåredalen. I
tillegg vil trolig flere søkere anse det som sannsynlig å kunne bli tatt inn ved skolen dersom
de søker. Disse forholdene mener vil tilsier at elevgrunnlaget for en Danielsen-skole på
Norheim sannsynligvis vil ha et større elevelevgrunnlag enn skolen har med dagens
lokalisering.
Samtidig er den aktuelle tomten for liten til å få regulert til en skole for 270 elever. Vi legger
derfor opp til at det bygges for 180 elever. Når dette blir kapasiteten på skolens langsiktige
skolebygg, er det lite sannsynlig at skolen vil vokse seg ut over dette i elevtall i forutsigbar
fremtid. Vi søker derfor kun om 180 skoleplasser for Danielsen Ungdomsskole Haugalandet,
og vil heller søke om utvidelse på et senere tidspunkt dersom det skal vise seg at det er
behov for dette, og muligheter til å gjennomføre en slik utvidelse i praksis.

