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Anmodning om uttalelse ‐ Danielsen Ungdomsskole Haugalandet AS ‐ 824507732 ‐ søknad etter
friskoleloven

Viser til ovenfornevnte anmodning og vertskommunens rett til å uttale seg om søknaden før
Utdanningsdirektoratet fatter vedtak i saken, jf. friskoleloven § 2-1 første ledd.
Den omsøkte etableringen kan få uheldige konsekvenser for skolestrukturen i området.
Vormedal ungdomsskole som ligger ca 4 km sør for det anslåtte område for etablering av ny
skole, er nå under utbygging og ombygging. Skoleprosjektet skal bidra til en økning i
elevkapasiteten på skolen fra dagens kapasitet på 360 elever til en fremtidig kapasitet på 540
elever. Totalt er det for skolen budsjettert med en utbygging og oppgradering for 133 mill.
kroner og prosjektet er i rute til å bli ferdig til sommeren 2020. I tillegg til utbyggingen av skolen
er det prosjektert en fullskala idrettshall rett ved siden av skolen, slik at skolen får veldig bra
fasiliteter for kroppsøving og fysisk aktivitet.
Samlet sett har kommunen dermed planlagt å investere nesten 200 mill. kroner på skoletomten
for å tilrettelegge for bedre kapasitet og kvalitet for skoledriften. Det vil derfor være uheldig om
etablering av en privatskole i nærområdet gjør at deler av elevgrunnlaget for Vormedal
ungdomsskole forsvinner.
Karmøy kommune har tidligere erfart at etablering av Danielsen ungdomsskole Karmøy i
Veavågen førte til en overkapasitet rett etter en tilsvarende utbygging av Åkra ungdomsskole.
Det er svært lite ønskelig at offentlige midler blir brukt på utbygging av offentlige skoler (av
kapasitetshensyn), for deretter å gi en overkapasitet ved etablering av privatskoler.
I tillegg er det noe uklart for kommunen om den aktuelle tomten for ny skole på Norheim er
tilstrekkelig stor til å være i tråd med Helsedirektoratets arealnorm. Helsedirektoratet (tidligere
sosial- og helsedirektoratet) har utarbeidet en rapport («Skolens utearealer – om behovet for
arealnormer og virkemidler», utgitt 11/2003) som tar for seg areal- og funksjonsnormer av
skolens utearealer. I denne er det gitt anbefaling om ca. 10 000 m2 som minimumsareal for
uteoppholdsareal ved middels store skoler (mellom 100 og 300 elever).
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Videre blir det anbefalt at det ved nye skoleanlegg blir stilt krav om at minstekravet til
uteoppholdsareal skal være tilfredsstilt, og at arealene skal være samlet innenfor skolens
uteareal.
Basert på dette vil Karmøy kommune ikke anbefale at det etableres en privat ungdomsskole på
Norheim.
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