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1. TILTAK TIL VURDERING MED UTGANGSPUNKT I DAGENS SKOLESTRUKTUR  

Tiltak til vurdering knyttet til følgende skoler: 

• Bolsøya skole 

• Vågsetra barne- og ungdomsskole 

• Vistdal skule 

• Eresfjord barne- og ungdomsskule 

• Kleive oppvekstsenter 

• Skjevik barne- og ungdomsskole 

• Sekken oppvekstsenter 

 

1.1.OPPTAKSOMRÅDER FOR SKOLENE (SKOLEKRETSER)  

I henhold til Opplæringsloven § 8-1 har elevene rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller 
ved den skolen i nærmiljøet som de sokner til, nærskoleprinsippet.  

Kommunen kan gi forskrifter om hvilken skole de ulike områdene i kommunen sokner til.   

Bolsøya skole 

Opptaksområde:  

Skolen er nærskole for alle barn på trinnene 1. – 7. som har postnummer 6457, altså Bolsøya.  

 

Vågsetra barne- og ungdomsskole 

Opptaksområde:  

Barnetrinnet ved skolen omfatter alle elever på Skålahalvøya fra Sotåa til Horsgård – de gamle 
skolekretsene Risan, Solemdal, Røvik, Bergsvik og Nesje.  

Ungdomstrinnet ved skolen er nærskole også for elevene fra Bolsøya.  

 

Vistdal skole 

Opptaksområde:  

Elevene fra Vistdal sogner til Vistdal skole fra 1.-7.trinn, og til Eresfjord barne- og 

ungdomsskule fra 8.-10.trinn. 

 

Eresfjord barne- og ungdomsskule 

Opptaksområde:  

Elevene fra Eresfjord og Eikesdal sogner til Eresfjord barne- og ungdomsskule. 

 

 



 

4 

 Fagavdeling skole 

Eidsvåg barne- og ungdomsskole 

Opptaksområde:  

Gussiås, Ranvik, Tjelle og Rød i vest, fra Raudsand og Eidsøra i øst, og fra Bugge i sør, samt Eidsvåg 
sogner til Eidsvåg barne- og ungdomsskole. 

 

Kleive oppvekstsenter 

Opptaksområde:  

• Opptaksområde mot Skjevik barne- og ungdomsskole i vest: Røsbergura  

• Opptaksområde i øst: Storelva eller Skjørsetra/Gjemnes  

• Opptaksområde i sør: Sotåa  

 

Skjevik barne- og ungdomsskole 

Opptaksområde:   
• Opptaksområde i vest mot Kviltorp/Årølia skole: Lønset/Sigerset  
• Opptaksområde i øst: Røsbergura og grensen til Gjemnes kommune.  

 

Sekken oppvekstsenter 

Opptaksområde:  

Skolen er nærskole for alle barn for trinnene 1. – 10. som har postnummer 6418.   
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1.2 ELEVTALLSUTVIKLING PÅ KOMMUNENIVÅ.  

 

Befolkning og elevtallsutvikling i kommunen 

SSB kommer hvert annet år ut med befolkningsframskrivinger for landets kommuner for ulike 

aldersgrupper, siste oppdatering kom sommeren 2020. SSB kommer med mange ulike alternativer, der 

hovedalternativet (MMMM) er det det de mener er mest sannsynlig, mens høy nasjonal vekst er det mest 

optimistiske og lav nasjonal vekst er det mest negative. SSB har også et usannsynlig alternativ de kaller 

ingen flytting (MM00), der de ser på forventet utvikling av befolkningen dersom ingen flytter inn eller ut av 

kommunen. Molde kommune ligger mellom hovedalternativet og lav nasjonal vekst for hele befolkningen 

samlet.  

SSB kommer bare med tall på kommunenivå, og sier derfor lite om hva som skjer i den enkelte skolekrets. 

Til dette har SSB også laget en modell (KOMPAS) som kan brukes av kommuner for å lage framskrivninger 

på ulike deler av kommunen. Denne modellen har Molde kommune benyttet seg av i flere år.  
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I KOMPAS er det laget to alternativer:  

1. Ingen flytting: Dette alternativet ser på hvordan befolkningen vil utvikle seg dersom det ikke skjer 
noen flytting i det hele tatt. I områder med tilflytting vil dette alternativet derfor være lavere enn det 
reelt vil bli, mens i områder med fraflytting vil dette alternativet være høyere.  

2. Boligbygging: Her er det lagt inn forventet boligbygging i ulike deler av kommunen, og gjort 
beregninger på hvordan det vil påvirke flytting i tillegg til utviklingen av befolkningen som bor der per 
i dag.   
 

Dersom vi sammenligner alle disse alternativene i perioden 2010-2030 for hele kommunen så ser det slik 

ut. Boligbygging (KOMPAS) kommer ut som svært optimistisk, og på linje på SSB sitt høy nasjonal vekst 

alternativ. Ingen flytting i KOMPAS er så å si identisk med SSB sitt ingen flytting, og ligger lavere enn SSB 

sitt hovedalternativ.  

 

Dersom vi bare ser på aldersgruppen som går på barne- og ungdomsskole (6-15 år) så ser 

sammenligningen mellom alternativene slik ut.   
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Der boligbyggeprogrammet kommer ut som mer optimistisk enn SSB sitt «høy nasjonal vekst», mens 

«ingen flytting» kommer ut som det laveste alternativet.  Lav nasjonal vekst ligger i denne aldersgruppen 

mellom ingen flytting og hovedalternativet.  

I skolebruksplanen legger vi KOMPAS tallene til grunn for framskrivninger for den enkelte skolekrets. Det 

mest sannsynlige elevtallet vil antakelig ligge mellom «boligbygging» og «ingen flytting» i de fleste tilfeller, 

da det sammenfaller med SSB sitt hovedalternativ. 
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1.3 KOSTNAD PER ELEV 

 

Det er i dag stor forskjell mellom hvor mye midler den enkelte skole har tilgjengelig per elev. Det kan 

skyldes flere forhold, men en viktig faktor er størrelsen på skolen. Under er det et punkt for hver skole i 

Molde kommune. Der budsjett per elev i 2020 er på y-aksen, og antall elever er på x-aksen. En skole som 

ligger oppe til venstre er da en liten skole med høye kostnader per elev, mens en skole nede til høyre er en 

stor skole med lave kostnader per elev. Det er både kostnader i Molde kommune og i Molde Eiendom som 

inngår i tallene, men kapitalkostnader knyttet til tidligere investeringer inngår ikke. Der det er samdrift 

mellom skole og barnehage er bare utgiftene knyttet til skole tatt med. 

 

Figur 1. Budsjett pr. elev pr. skole 2020, Molde kommune og Molde eiendom KF. 

 

Alle skoler har ulike forutsetninger til å kunne drifte effektivt, men vi ser av figuren at (størrelse) elevtallet er 

en svært viktig faktor i denne sammenheng. Andre momenter kan være om det er en barneskole, 

ungdomsskole, 1-10 skole, oppvekstsenter, fådelt skole eller mange elever med særskilte behov. 

Som figuren viser, er det store forskjeller mellom de ulike skolene hvor stort budsjett de har per elev. Der 

laveste ligger rundt 81 000 kroner per elev, mens de høyeste ligger på over 200 000 kroner per elev. Når vi 

ser på regnskapet så er gjennomsnittet på de fem billigste skolene i Molde 85 253 kroner per elev. Dersom 

kommunen hadde brukt like lite på alle elever i kommunen hadde kommunen brukt 42,6 mill. kroner mindre 

i 2020. Dette viser noe av kostnaden som følger med dagens struktur. Det er nok ikke mulig eller ønskelig i 

praksis å få kostnaden så langt ned, da Molde er en langstrakt kommune der en må ta mange ulike 

hensyn.  
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1.4 FAKTAGRUNNLAG FOR DEN ENKELTE SKOLE.  

 

1.4.1 BOLSØYA SKOLE 

Tabell: Skoleåret 2020-21: 

 

Kilde: GSI 2020 

 

Omtale: 

Generell orientering om skoleanlegget: 

Fådelt barneskole, bygget i 2009. 

Uteområde ble oppgradert 2019 og fremstår som svært bra med mange fasiliteter. Det ble byttet tak og 
fasade på gamleskolen i 2020, mellombygget er renovert tidligere med blant annet ny ventilasjon. Generelt 
høy standard på skoleanlegget. 

Generelle læringsarealer: 

Fungerer godt etter at arealene ble renovert. Tilstrekkelig kapasitet.  

Spesialiserte læringsarealer: 

Skolen har ikke egne spesialrom til spesialundervisning. Benytter areal på Vågsetra barne- og 
ungdomsskole til bl.a. kroppsøving, kunst og håndverk og mat og helse. 

Garderober og toaletter: 

I bra stand og god kapasitet.  

Administrasjons- og personalareal: 

I bra stand. Det er bestilt ny solskjerming som monteres i 2021. 

Tomt og uteområde:  

Parkeringsplass ble utvidet i 2019 og det ble satt opp mer belysning. Skolens uteområde ble i 2019 
oppgradert med belysning, nye lekeapparater med fallunderlag, sandkasse, takoverbygg og mye mer. 

 

 

Elevtall Undervisningspersonale Assistenter Skoleledelse Skoleskyss

60 6,08 2,59 1 Ingen elever

Årsverk
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Vedlikeholdsetterslep:  

Vinduene på gamleskolen må byttes snarest og den nye fasaden på gamleskolen bør males i 2021. Ellers 
er bygningsmassen og uteanlegget veldig bra. Vedlikeholdsetterslepet er minimalt. 

 

Miljørettet helsevern:  

Vært gjennomført tilsyn nylig, ingen vesentlige avvik. 

Elevkapasitet ved skolen: 

 

Oppsummering:  

Skolen fremstår med svært høy kvalitet jevnt over. Ingen vesentlige investeringsbehov i nær fremtid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skole
Elever pr. 

trinn
Totalkapasitet

Bolsøya skole 12-15 70-80

Bolsøya skole
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1.4.2 VÅGSETRA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE 

Tabell: Skoleåret 2020-21: 

 

Kilde: GSI 2020 

 

Omtale: 

Generell orientering om skoleanlegget: 

Barne- og ungdomsskole bygget i 2016. 

Skolen har et bruttoareal på ca. 4500m², fordelt på underetasje, 1.-3. etasje og Vera-bygget (paviljongen). 
Hovedbygget har heis.  

Paviljongen er fra 2001, og er ca. 750 m². Den ble pusset opp noe i 2017, men det er behov for å erstatte 
disse arealene med nybygg, da denne bygningsmassen er nedslitt. Bygget er et brakkebygg på ringmur. 

 

Utearealet ble oppgradert sammen med nybygging i 2016/2017, og er i god stand. 

 

Generelle læringsarealer: 

Skolen har 15 klasserom, naturfagrom og må i tillegg leie 1 rom i Skålahallen til bruk som klasserom for ett 
trinn. Av 15 klasserommene er 4 i paviljongen. 

 

Spesialiserte læringsarealer: 

Skolen har egne spesialrom til mat og helse, kunst og håndverk, musikkrom med nærliggende amfi. Elever 
fra Bolsøya skole benytter også disse arealene. Det er god kapasitet på disse rommene. Det er knapp 
kapasitet på spesialrom for en til en undervisning. 

 

Garderober og toaletter: 

I bra stand og god kapasitet i nybygget. For lite kapasitet på WC til elevmassen i paviljongen. 

Administrasjons- og personalareal:  

For få arbeidsplasser for ansatte. Behov for flere lærerarbeidsplasser.   

 

Elevtall Undervisningspersonale Assistenter Skoleledelse Skoleskyss

278 26,9 7,98 2 113

Årsverk
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Tomt og uteområde:  

Skolen har et variert og godt uteanlegg tilpasset de ulike elevgrupper, ref plan for uteanlegg i Moldeskolen. 
Uteanlegget for de minste er skjermet. 

Behov for utvidelse og asfaltering av parkeringsplass for henting og bringing av barn, samt til ansatte ved 
skolen. 

Vedlikeholdsetterslep:  

Behov for vedlikehold på nybygget er minimalt, og som forventet med tanke på byggets alder. Paviljongen 
(Vera-bygget) har stort vedlikeholdsetterslep til tross for oppussing i 2017, og har stort behov for 
oppgradering. Det er behov for større investeringer på skoleanlegget på Vågsetra, omfanget vil variere ut 
fra de ulike alternativene som skisseres i analysedelen.  

Miljørettet helsevern:  

Ingen registrerte avvik knyttet til bygning. 

Elevkapasitet ved skolen: 

 

 

Oppsummering:  

Standard på skolebygget fra 2016 fremstår som god. Elevkapasiteten på skolen er for liten og det er tatt i 
bruk arealer i Skålahallen til undervisning for ett trinn. Ulik størrelse på læringsareal, stor variasjon i 
størrelse på trinn, gir utfordring i kapasitet.  

Stort behov for oppgradering/erstatning av arealer i paviljongen. Det vil være behov for større investeringer 
på skoleanlegget på Vågsetra, omfanget vil variere ut fra de ulike alternativene som skisseres i 
analysedelen. 

 

 

 

 

Skole
Elever pr. 

trinn
Totalkapasitet

Vågsetra barne og 

ungdomsskole, 

barnetrinn

28

Vågsetra barne og 

ungdomsskole, 

ungdomsstrinn

47

Vågsetra barne og ungdomsskole

337
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1.4.3 VISTDAL SKOLE 

Tabell: Skoleåret 2020-21: 

 

Kilde: GSI 2020 

 

Omtale: 

Generell orientering om skoleanlegget: 

Skolen er fådelt og har ikke eget SFO-tilbud. 

Skolebygget består av en gammel del, og en nyere del, byggeår 1963, 1985 og 1997. Den gamle delen fra 
1963 er ikke i bruk til varig opphold. De nyere delene er fra 1985 og 1997. For elevene er alt 
undervisningsareal på ett plan, bygget har 2 etasjer (3 med gamleskolen).  

Bygget har ikke heis. 

Generelle læringsarealer: 

Læringsarealene er i tilfredsstillende tilstand og det er generelt god plass til elevene i skolen. Flere 
grupperom tilgjengelig. 

Spesialiserte læringsarealer: 

Skolen har egne spesialrom for mat og helse, kunst og håndverk, musikkrom og gymsal. 

Garderober og toaletter: 

Generelt tilfredsstillende tilstand, dusjanlegget trenger oppgradering. 

Administrasjons- og personalareal: 

Tilstrekkelig areal, men ligger i 2. etasje og har ingen heis. Bygget er ikke universelt utformet etter dagens 
krav, men er godkjent iht. gjeldende krav på byggetidspunkt. 

Tomt og uteområde:  

Uteområdene består mye av grus og grøntområde, og deler av uteområdet er felles med barnehagen i 
samme bygningsmasse. Lekearealet er romslig og inneholder bl.a. ballbinge og lekestativ. 

Uteanlegget må oppgraderes dersom det skal tilfredsstille minimumskrav i plan for uteanlegg i 
Moldeskolen. 

 

 

Elevtall Undervisningspersonale Assistenter Skoleledelse Skoleskyss

15 3,06 0,75 0,4
8 elever (1.-

7.trinn)

Årsverk
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Vedlikeholdsetterslep: 

Moderat vedlikeholdsetterslep tatt i betraktning byggets alder.  

Heldekkende brannalarmanlegg må installeres (0,6 mill). 

Bør males utvendig, håndtering av overflatevann ikke iht. dagens krav, noe lekkasjer i underetasje i 
gamleskolen, noen avvik på sanitæranlegget.  

Tilpasninger i forhold til IKT må gjøres. 

Byggets må ha nytt automatiseringsanlegg for effektiv driftsstyring (1,0 mill) 

 

Miljørettet helsevern:  

Ingen registrerte avvik. 

 

Elevkapasitet  

Skolen har tilstrekkelig elevkapasitet i prognoseperioden 2021-2030. 

Oppsummering: 

Skolebygningen fremstår som i generelt ok stand. Tiltak i forbindelse med universell utforming og 
brannsikkerhet og oppgradering av tekniske anlegg mm vil medføre større investeringer, samt at man må 
påregne noe større vedlikehold på bygget. 
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1.4.4 ERESFJORD BARNE- OG UNGDOMSSKULE 

Tabell: Skoleåret 2020-21: 

 

Kilde: GSI 2020 

 

Omtale: 

Generell orientering om skoleanlegget: 

Eresfjord barne- og ungdomsskole er fådelt, og har SFO-tilbud.  

Opprinnelig bygningsmasse oppført i 1963-64. Samlet bruttoareal på ca 2160 m².  

Skolen ble tilbygget og ombygget i 2003-04: Nybygg for ungdomstrinn og spesialrom formingsfag. Mindre 
endringer i vestibyleområde, inklusive brannverntiltak (sprinkling). Ombygging av klassearealer og deler av 
personalarealer i eksisterende skolefløy. 

Hovedinngang renovert i 2015. Fasader og garderober i kjeller til gymsal renovert i 2016. 

Et «sambrukshus» hvorpå arealene daglig benyttes til skoledrift, men bygdas samfunnshuslag benytter 
gymsal m/garderober, hovedinngang og skolekjøkken til samfunnshusdrift og fritidsaktiviteter utover 
ordinær skoletid (forsamlingshus). 

 

Generelle læringsarealer: 

Læringsarealene er i tilfredsstillende tilstand, bygget i 2003/04. 

 

Spesialiserte læringsarealer: 

Spesialrom kunst og håndverk renovert i 2003-04, resten av spesialrom i tilfredsstillende tilstand og har god 
kapasitet. 

 

Garderober og toaletter: 

Nye garderober med WC for barneskoletrinn, renovert i 2016 som tilbygg til eksisterende bygning. 

 

 

Elevtall Undervisningspersonale Assistenter Skoleledelse Skoleskyss

40 6,89 1,9 1

24 

elever(inkl

. u.-trinn 

fra Vistdal)

Årsverk
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Administrasjons- og personalareal: 

I tilfredsstillende tilstand. Deler av personalarealer i eksisterende skolefløy ombygd i 2003-04. 

 

Tomt og uteområde:  

Flat tomt med gode områder for lek og aktivisering, samt parkering/trafikkavvikling.  Lett adkomst til bygget 
fra flere innganger, gjort utbedringer i forhold til universell utbygging. 

Uteanlegget består av grøntområder, noe lekeapparat og baner, men oppfyller ikke minimumskravet til plan 
for skoleanlegg i Moldeskolen. 

 

Vedlikeholdsetterslep:  

Generelt godt vedlikeholdt bygningsmasse. Tatt i betraktning byggets alder vil behovet for vedlikeholdstiltak 
øke som forventet med denne type bygningsmasse.  

Byggets må ha nytt automatiseringsanlegg for effektiv driftsstyring, samt ventilasjonsanlegg til arealer uten 
anlegg (estimert kostnad 1,875 mill). Kostnader til utbedring av byggets varmeanlegg er ikke medtatt.  

 

Miljørettet helsevern:  

Ingen registrerte avvik. 

 

Elevkapasitet ved skolen: 

Skolen har tilstrekkelig elevkapasitet i prognoseperioden 2021-2030. 

 

Oppsummering:  

Skolebygget fremstår med ok kvalitet jevnt over, noe investeringer må påregnes i nær framtid på tekniske 
anlegg. 
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1.4.5 EIDSVÅG BARNE- OG UNGDOMSSKOLE 

Tabell: Skoleåret 2020-21: 

 

Kilde: GSI 2020 

 

Omtale: 

Generell orientering om skoleanlegget: 

Skolen er delt i to bygg, et for 1.-6. trinn, og et for 7.-10. trinn. Skolen har også tilbud til SFO. 

Hovedbygget er oppført i 1958/59. Bygg i 2 etasjer. Totalrenovert og tilbygget i 2009/10. 

Eldre heis/løfteplattform som dekker formål/krav og ellers universelt utformet.  

Tilbygget 1.etasje undervisningsfløy mot vest i 2013/14 med inngangsparti, garderober, teknisk rom, og 4 
klasserom. Oppført i bindingsverk, men utseendemessig lik øvrig bygningsmasse. Denne delen er 
dimensjonert og fundamentert for å bygge på en etasje til. 

 

Generelle læringsarealer: 

Hovedbygget m/mellombygget er i god stand. Tilstrekkelig kapasitet for å ivareta krav til areal pr elev. 

 

Spesialiserte læringsarealer: 

Aula, kunst- og håndverksrom, flere grupperom.  

Faget mat og helse organiseres i barnehagebygget i gangavstand 3 minutt øst da skolekjøkkenet ble flyttet 
hit i 1997.  

Faget kroppsøving organiseres i Nessethallen og svømmehallbygget i gangavstand 4 minutt øst. 

 

Garderober og toaletter: 

Renovert og fremstår i god stand. Behov for renovering av garderober i svømmehallbygget. 

 

Administrasjons- og personalareal:  

Renovert og fremstår i god stand. Fløy for lærerarbeidsplasser i 2.etasje hovedbygg mot nord, 5 teamrom, 
kontor til inspektør, pauserom. 

 

Elevtall Undervisningspersonale Assistenter Skoleledelse Skoleskyss

224 21,4 3,45 2,1 104 elever

Årsverk
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Tomt og uteområde:  

Tomten ligger sentralt i Eidsvåg sentrum.  

Uteområdet i flere nivåer med flere flate partier. Delt med trapp eller stier. Apejungel, slåballbane, 
fotballbane med sandfylt kunstgressdekke, sykkelparkering etablert 2020. Uteanlegget på barnetrinnet har 
et større og mer variert tilbud til elevene enn det uteanlegget på ungdomstrinnet har.  

Uteanlegget for ungdomstrinnet må oppgraderes dersom det skal tilfredsstille minimumskrav i plan for 
uteanlegg i Moldeskolen. Eget utelager for leker og egen garasje for møblement, overskuddsutstyr. 

Parkering for ansatte mot øst burde utvides. 

 

Vedlikeholdsetterslep:  

Generelt godt vedlikehold. Skifter deler av utvendig fasadekledningen mot nord i 2021 da denne er utsatt 
for skader. Fremstår som et moderne skolebygg. 

Behov for oppgradering av skolekjøkken, aula og undervisningsrom som ligger i barnehagebygget 3 minutt 
øst for skolen. 

Svømmehall trenger betydelig oppgradering bygningsmessig i inngangsparti og garderober samt 
automatiseringsanlegg.  

Byggets må ha nytt automatiseringsanlegg for effektiv driftsstyring (estimert kostnad 3,5 mill) 

 

Miljørettet helsevern:  

Ingen registrerte avvik tilknyttet bygningsmassen. 

Elevkapasitet ved skolen: 

Skolen har tilstrekkelig elevkapasitet i prognoseperioden 2021-2030. 

 

Oppsummering:  

Moderne skolebygg (barnetrinns- og ungdomsskolebygg) som er godt vedlikeholdt og oppfulgt mht tekniske 
anlegg. Dimensjonert for utbygging av 2.etasje over tilbygg etablert i 2013/14. 

Svømmeanlegg og skolekjøkken (lokalisert i andre bygg) må ha oppgradering. Estimert kostnad hhv 17,0 
mill og 3,0 mill. Det er også behov for et nytt utelager på skoleområdet, estimert kostnad 3,0 mill. 
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1.4.6 KLEIVE OPPVEKSTSENTER 

Tabell: Skoleåret 2020-21: 

 

Kilde: GSI 2020 

 

Omtale: 

Generell orientering om skoleanlegget: 

Kleive oppvekstsenter har både barnehage, fådelt skole og SFO-tilbud.  

Oppvekstsenteret ble bygget i 2006 og bruttoarealet på er ca 2700m², derav ca 2314m² er benyttet til 
skoledrift. Bygget har to etasjer, har ikke heis.  

Kleivehallen er tilknyttet skolen og brukes til fysisk aktivitet. 

 

Generelle læringsarealer: 

God kapasitet og fremstår som i god stand. 

 

Spesialiserte læringsarealer: 

Har god tilgang på spesialrom, musikkrom, mat og helse samt rom for estetiske fag/kunst og håndverk. 
Rommene fremstår som i god stand. 

 

Garderober og toaletter: 

God kapasitet og fremstår som i god stand. 

Administrasjons- og personalareal:  

God kapasitet og fremstår som i god stand. Har god plass til alle ansatte. 

 

Tomt og uteområde:  

Skolen ligger flott til og har gode muligheter til utelek. Der er store grøntareal, og senteret grenser mot både 
skog og fjære. Men for å oppfylle kravene i plan for uteanlegg for Moldeskolen mangler en del utstyr for at 
elevene skal oppleve fysiske utfordringer. Skolen benytter også anlegg i nærområdet til uteaktivitet og har 
tilgang til bl.a. lysløype på vinteren.  

 

Elevtall Undervisningspersonale Assistenter Skoleledelse Skoleskyss

69 6,82 1,07 0,61 21 elever

Årsverk
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Uteanlegget må oppgraderes dersom det skal tilfredsstille minimumskrav i plan for uteanlegg i Moldeskolen 
og er blant anleggene som skal prioriteres i planperioden ref plan for skolenes uteanlegg i Moldeskolen. 

 

Vedlikeholdsetterslep: 

Vedlikeholdsetterslepet på oppvekstsenteret er minimalt, ventilasjonsanlegg oppgraderes i 2021. 

 

Miljørettet helsevern:  

Ingen registrerte avvik. 

 

Elevkapasitet ved skolen 

Skolen har tilstrekkelig elevkapasitet i prognoseperioden 

 

Oppsummering:  

Skolen fremstår med svært høy kvalitet jevnt over, og har god arealkapasitet til elevene. Ingen vesentlige 
investeringsbehov i nær fremtid. 
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1.4.7 SKJEVIK BARNE- OG UNGDOMSSKOLE 

Tabell: Skoleåret 2020-21: 

 

Kilde: GSI 2020 

 

Omtale: 

Generell orientering om skoleanlegget: 

Skolen er en barne- og ungdomsskole og har SFO-tilbud. Bruttoareal på skolen er ca 7300m² totalt. På 
ungdomstrinnet kommer elever fra Kleive oppvekstsenter til. 

Skolen består av 3 bygningskropper der bygg 1 og 2 ble totalrenovert i 2008-2009. Bygg 3 er fra 1977 og 
ble kun renovert utvendig i 2009.  

Skolen har underetasje, 1.-3. etasje, samt loft. Bygget har heis og er universelt utformet.  

Bygg 1 og 2 fremstår som i god stand, bygg 3 har stort behov for totalrenovering innvendig. 

 

Generelle læringsarealer: 

Fremstår som god tilstand, men kan på enkelte trinn oppleve at kapasiteten er liten. Enkelte av 
undervisningsrommene har mindre heldig utforming. 

 

Spesialiserte læringsarealer: 

Har spesialrom for musikk og kunst og håndverk, samt naturfagrom. Kapasiteten på areal til kroppsøving 
og kunst og håndverk er kritisk.  Musikkrommet har ikke tilstrekkelig lydisolering, og lydsmitte fra rommet 
kan forstyrre undervisning i tilstøtende rom. Det er knapp kapasitet på spesialrom for en til en undervisning. 

 

Garderober og toaletter: 

Fremstår som i god stand og har tilstrekkelig kapasitet. 

 

Administrasjons- og personalareal:  

Fremstår som i god stand og har tilstrekkelig kapasitet. 

 

 

Elevtall Undervisningspersonale Assistenter Skoleledelse Skoleskyss

191 17,71 3,06 1,58 63 elever

Årsverk
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Tomt og uteområde:  

Uteanlegget består av grøntanlegg, litt asfalt og en voll der elevene kan ake om vinteren.  Småskoleelever 
har flere lekeområder med utstyr, og har en skog like ved. For elevene på mellomtrinnet er utvalget mindre. 
Det er lite utstyr for de største elevene skal ha gode fysiske utfordringer.  

Uteanlegget må oppgraderes dersom det skal tilfredsstille minimumskrav i plan for uteanlegg i Moldeskolen 
og er blant anleggene som skal prioriteres i planperioden ref. Plan for skolenes uteanlegg i Moldeskolen. 

 

Vedlikeholdsetterslep:  

Gymsal må totalrenoveres. En totalrenovering av eksisterende gymsal vil ikke løse skolens behov for areal 
til kroppsøving. Bygg 3 har også en tørrlagt svømmehall. Arealet kan ikke brukes og står avsperret. 

 

Miljørettet helsevern:  

I tilsyn er det uttalt at elevantall ikke bør overstige det antall rommet er godkjent for. 

 

Elevkapasitet ved skolen: 

 

 

Oppsummering:  

Skjevik barne- og ungdomsskole bygg 1 og 2 fremstår som bygg med jevnt over god kvalitet. Bygg 3 har 
behov for oppgradering til gode undervisningslokaler. Spesielt behov for å utvide kapasitet til kroppsøving 
og kunst og håndverk. 

 

 

 

 

 

Skole
Elever pr. 

trinn
Totalkapasitet

Skjevik barne og 

ungdomsskole, 

barnetrinn 25

Skjevik barne og 

ungdomsskole, 

ungdomsstrinn 40

Skjevik barne og ungdomsskole

295
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1.4.8 SEKKEN OPPVEKSTSENTER 

Tabell: Skoleåret 2020-21: 

 

Kilde: GSI 2020 

 

Omtale: 

Generell orientering om skoleanlegget: 

 

Fådelt skole og barnehage, er organisert som oppvekstsenter. 

Skolen ble bygget i 1967 (gammel del), og ny del ble bygget til i 1996. 

 

Generelle læringsarealer: 

I ok stand, kapasiteten er god.  

Spesialiserte læringsarealer: 

Har alle spesialrom. Naturfagrom er fra 1996. Sløyd er fra 1967. 

Garderober og toaletter: 

I ok stand i nybygget. Toaletter i gamlebygget har fuktproblem 

Administrasjons- og personalareal  

God kapasitet, tilstanden på arealene er i ok stand, men det er behov for noe oppgradering her. 

Tomt og uteområde:  

Oppvekstsenterets uteanlegg er variert og har utstyr for de ulike aldersgrupper. Uteanlegget er utstyrt i 
forhold til minimumskrav i plan for uteanlegg i Moldeskolen. 

 

Vedlikeholdsetterslep:  

Gamlebygget har stort behov for oppgradering av fasader med tilleggsisolering, kledning, vinduer og 
solskjerming. Vestvegg må renoveres pga. vanninntrenging. 

Innvendig fjerne gamle konvektorkasser m/ovner og montere nye panelovner. 

 

Elevtall Undervisningspersonale Assistenter Skoleledelse Skoleskyss

24 4,03 0 0,75 1 elev

Årsverk
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Oppussing innervegger. 
Ombygging ventilasjonskanaler i klasserom. 

 

Miljørettet helsevern:  

Ingen registrerte avvik, men skolen melder om til tider tung luft. 

 

Elevkapasitet ved skolen: 

 Skolen har tilstrekkelig elevkapasitet i prognoseperioden 

 

Oppsummering: 

Det er stort behov for oppgradering av yttervegger, samt oppgradering av varmeanlegg. Innvendig 
oppussing må også gjøres.  
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2. ANALYSE AV AKTUELLE TILTAK 

En legger til grunn de nasjonale føringene som tidligere er opplistet og kommunale mål for 

skolestrukturen i kommunen. 

Vurderingskriterier 

Følgende kriterier blir lagt til grunn:    

• kapasitet (opp mot prognose for elevtall)  

• økonomisk effekt 
• skolevei 
• kompetanse 
• lokalmiljø 

 

Elevtallene som er lagt til grunn i de økonomiske analysene er et gjennomsnitt av boligbyggeprogrammet 

og alternativet ingen flytting i det enkelte alternativ. 

 

2.1 TILTAK VED BOLSØYA SKOLE OG VÅGSETRA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE 

 

Elevtallsutvikling ved skolene  

 2.1.1 ALTERNATIV 0: DAGENS SITUASJON 

Strukturen ved Bolsøya skole og Vågsetra barne- og ungdomsskole opprettholdes som den er i dag. Det er 

behov for flere klasserom ved Vågsetra barne- og ungdomsskole slik elevtallet er i dag.  

Vågsetra barne og ungdomsskole

År

Boligbygge

program

Ingen 

flytting

2020 303 303

2021 292 292

2022 291 290

2023 295 295

2024 297 296

2025 298 294

2026 302 302

2027 295 292

2028 297 296

2029 290 283

2030 286 276

Tabell 1 Elevtallsutviklingen for 1-10.trinn, inkl. 

8-10.trinn elever fra Bolsøya barneskole i 

perioden 2020-30. 

Bolsøya skole

År

Boligbygge

program

Ingen 

flytting

2020 57 57

2021 62 62

2022 54 53

2023 50 48

2024 50 48

2025 48 45

2026 52 50

2027 49 45

2028 45 38

2029 46 39

2030 47 41

Tabell 2 Elevtallsutvikling ved Bolsøya skole 

2020-2030 
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Behov for å erstatte dagens paviljong med areal på ca. 1000 m2 til en estimert kostnad på 40,0 mill. 

 

Kapitalkostnad av nytt bygg ved Vågsetra på 1000 m2 er beregnet til 1,4 mill. kroner, og 0,1 mill. kroner for 

drift av det økte arealet. Samlet 1,6 mill. kroner. Kapitalkostnaden inngår også i den beregnede 

enhetskostnaden per elev. 

Fram mot 2030 er det forventet lavere elevtall på Bolsøya, og også noe reduksjon ved Vågsetra, det vil gi 

høyere kostnader per elev slik at alternativ 0 blir en kostnadsøkning på 2,2 mill. kroner i 2030. 

Vurdering - perspektiv fra Bolsøya skole 

 Positivt Negativt 

N
å

ti
d

 

Styrke: 

• Ingen skoleskyss for elevene 1-
7.trinn 

• Helhetlig oppvekstmiljø, skole - 
nærmiljø  

• Tilfredsstillende uteområde 

• Viktig sosial arena i nærområdet 

Svakhet: 

• Skolen mangler spesialrom 

• Lavt elevtall, sårbart i forhold til 
det sosiale og læringsmiljø 

• Mange elever går og sykler på 
smal, trafikkert vei uten god 
belysning. 

F
ra

m
ti

d
 Mulighet: 

• Skolen kan bruke bygda som 
ressurs i læringsarbeidet  

Risiko: 

• Det kan bli en utfordring med 
formelle kompetansekrav for 
lærere  

• Sårbart fagmiljø 

 

 

 

 

 

 

 

0: Bolsøya og Vågsetra skole fortsetter som i dag 2020 2030

Innsparing Økte utgifter Sum

Driftsutgifter -                   820 000           

drift av økt areal 120 000          120 000          120 000           

Skoleskyss -                   

Investeringer 40 mill. kroner 1 440 000       1 440 000       1 280 000       

Sum -                   1 560 000       1 560 000       2 220 000       

differanse fra alternativ 0 -                   -                   

Enhetskostnad Bolsøya 121 000          

Enhetskostnad Vågsetra 98 000            
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Vurdering - perspektiv fra Vågsetra barne- og ungdomsskole 

 Positivt Negativt 

N
å

ti
d

 Styrke: 

• 1.-10. skole med elevtall som gir 
effektiv drift 

• Tilfredsstillende uteområde 

Svakhet: 

• Teknisk kvalitet paviljong 

• Begrenset kapasitet i 
skolebygget 

F
ra

m
ti

d
 Mulighet: 

• God helhetlig, 
sammenhengende opplæring fra 
1. til 10.kl. 

Risiko: 

• Behov for renovering av 
paviljong 

• Kapasiteten ved skolen for liten, 
leier areal 

 

2.1.2 ALTERNATIV 1: ADMINISTRATIV SAMORDNING MED VÅGSETRA BARNE- OG 

UNGDOMSSKOLE 

Alternativet ser på muligheten til å spare administrative ressurser ved å ha administrativ samordning 

mellom Vågsetra barne- og ungdomsskole. 

Vurdering - perspektiv fra Bolsøya skole 

 Fordeler Ulemper 

F
ra

m
ti

d
 

• Større fagmiljø gir flere 
muligheter for samarbeid, 
erfaringsdeling og 
kunnskapsutvikling. 

• Større kapasitet og gjennom det 
kvalitetssikring av merkantile 
arbeidsoppgaver 

• Frigjøre tid til andre 
arbeidsoppgaver 

• Økt fleksibilitet i 
samarbeidsstrukturer 

 

• Avstand til rektor for ansatte, 
foresatte og elever 

• Ulikheter mellom fådelt og 
fulldelt skole, pedagogisk og 
organisatorisk 

Utfordrende å følge opp det 

pedagogiske arbeidet på skolen 

om ikke det er en stedlig rektor. 
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Vurdering - perspektiv fra Vågsetra barne- og ungdomsskole  

 Fordeler Ulemper 

F
ra

m
ti

d
 

• Samordnet administrativ 
oppfølging 

• Større fagmiljø gir flere 
muligheter for samarbeid, 
erfaringsdeling og 
kunnskapsutvikling. 

• Bedre sammenheng i skoleløpet 
1.-10.trinn i 
ungdomsskolekretsen 

 

• To fysisk adskilte avdelinger 

• Mindre kjennskap til lokale 
forhold, elevutfordringer og 
foresatte 

• Ulikheter mellom fådelt og 
fulldelt skole, pedagogisk og 
organisatorisk 

 

 

2.1.3 ALTERNATIV 2: ELEVENE FRA BOLSØYA SKOLE OVERFØRES TIL VÅGSETRA BARNE - OG 

UNGDOMSSKOLE 

Bolsøya skole legges ned, og elvene overføres til Vågsetra skole. Det gir behov for utvidelse ved Vågsetra 

barne- og ungdomsskole. Behov for å erstatte dagens paviljong med et areal på ca. 1 500 m2 til en 

estimert kostnad på 60,0 mill. 

 

Ved å overføre elevene ved Bolsøya er det lagt til grunn at det vil være behov for et bygg på 1 500 m2. Det 

gir en kapitalkostnad på 2,2 mill. kroner og økte driftsutgifter av arealet på 0,6 mill. kroner. En vil spare 

kostnadene ved Bolsøya, mens Vågsetra vil få et økt ressursbehov. Det vil også være økte kostnader til 

skoleskyss. Samlet gir tiltaket en innsparing på 1,4 mill. kroner i 2020- kostnader. 

Fram mot 2030 er det forventet at elevtallet går noe ned, det gjør at effekten av en sammenslåing vil øke i 

årene som kommer. Samlet effekt i 2030 er beregnet til 2,1 mill. kroner. 

 

 

 

  

2: Bolsøya til Vågsetra 2020 2030

Innsparing Økte utgifter Sum

Driftsutgifter 7 280 000-       4 200 000       3 080 000-       2 840 000-       

drift av økt areal 600 000          600 000          600 000           

Skoleskyss 520 000          520 000          400 000           

Investeringer 60 mill. kroner 2 160 000       2 160 000       1 920 000       

Sum 7 280 000-       7 480 000       200 000          80 000             

differanse fra alternativ 0 1 360 000-       2 140 000-       

Enhetskostnad Vågsetra 98 000            
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Vurdering- perspektiv fra Bolsøya skole 

 Fordeler Ulemper 

F
ra

m
ti

d
 

• Sikker skolevei, alle tar buss 

• Bedre sammenheng i skoleløpet 
1.-10.trinn i 
ungdomsskolekretsen 

• Bedrtilgang til spesialrom 

• Større fagmiljø, lettere med 
rekruttering av ansatte 

• Økt sosialt nettverk for elever 

• Økt kompetansebredde i 
personalet 

• Større profesjonsfellesskap for 
skoleutvikling 

• Ikke mulig å sykle/gå til skolen, 
redusert fysisk aktivitet 

• Lengre skoledag for elever pga. 
skoleskyss/buss + ventetid.  

* 

Skoleskyss gjelder ikke etter 

SFO, lengre hentevei for 

foresatte 

• Busstoppene mangler sikker 
kryssing for myke trafikanter og 
det er høy fartsgrense (Vågsetra 
og Bolsøya)Reduserte sosiale 
aktiviteter i bygda knyttet til 
skolen. 

• Bolsøya mister nærskolen 
 

 

Vurdering -perspektiv fra Vågsetra barne- og ungdomsskole 

 Fordeler Ulemper 

F
ra

m
ti

d
 • Gir to-parallell inndeling på alle 

trinn, gir økt fleksibilitet 
organisatorisk og ressursmessig 

• Større profesjonsfellesskap for 
skoleutvikling 

• Krever større investeringer ved 
Vågsetra for å romme elevene 
fra Bolsøya 
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2.1.4 ALTERNATIV 3. ELEVENE VED BOLSØYA SKOLE OVERFØRES TIL ÅRØ SKOLE  

 

Nye Årø skole står etter planen ferdig som en to-paralleller-barneskole høsten 2023. I dette alternativet 

vurderes muligheten for å flytte elever fra Bolsøya til nye Årø skole, og at ungdomstrinnet fra Bolsøya 

flyttes fra Vågsetra barne- og ungdomsskole til Bergmo ungdomsskole i sentrum. Vågsetra skole vil fortsatt 

ha et behov for erstatning av areal i paviljongen. Behovet for nybygd erstatningsareal er anslått til ca. 800 

m2 til en estimert kostnad på 32,0 mill. 

 

Ved at elevene ved Bolsøya overføres til byen reduseres behovet for nytt areal på Vågsetra for å erstatte 

dagens paviljong med et areal på 800 m2. Det gir kapitalkostnader og drift av areal på til sammen 1,2 mill. 

kroner. Kostnadene ved Vågsetra vil kunne reduseres ved at elevtallet på ungdomstrinnet reduseres, men 

enhetskostnaden vil også forventes å øke. Økt elevtall vil gi økte kostnader, men lavere enhetskostnader 

både ved Årø, og Bergmo i sentrum. Samlet gir tiltaket en innsparing på 3,2 mill. kroner i 2020. 

Fram mot 2030 er det forventet at elevtallet går noe ned, det gjør at effekten av en sammenslåing vil øke i 

årene som kommer. Samlet effekt i 2030 er beregnet til 3,5 mill. kroner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3: Bolsøya til Årø og Bergmo 2020 2030

Innsparing Økte utgifter Sum

Driftsutgifter 9 680 000-       6 400 000       3 280 000-       2 710 000-       

drift av økt areal 40 000            40 000            40 000             

Skoleskyss 450 000          450 000          330 000           

Investeringer 32 mill. kroner 1 150 000       1 150 000       1 020 000       

Sum 9 680 000-       8 040 000       1 640 000-       1 320 000-       

differanse fra alternativ 0 3 200 000-       3 540 000-       

Enhetskostnad Vågsetra 101 000          

Enhetskostnad Årølia 93 000            

Enhetskostnad Bergmo 79 000            



 

31 

 Fagavdeling skole 

Vurdering - perspektiv fra Bolsøya skole 

 Fordeler Ulemper 

F
ra

m
ti

d
 

• God kapasitet ved Årø skole  

• Ny skole 

• Sikrere skolevei, alle tar buss 

• Utvidet sosialt nettverk for elever 

• Større profesjonsfellesskap for 
skoleutvikling 

• Reduserte sosiale aktiviteter i 
bygda knyttet til skolen. 

• Redusert fysisk aktivitet, kan 
ikke gå/sykle til skolen 

• Lengre skoledag pga. 
skoleskyss + ventetid. 

• Skoleskyss gjelder ikke etter 
SFO, lengre hentevei for 
foresatte 

• Bolsøya mister nærskolen 
 

 

Vurdering - perspektiv fra Vågsetra barne- og ungdomsskole 

 Fordeler Ulemper 

F
ra

m
ti

d
 

• Bedre plass for ungdomstrinnet 

• Større fleksibilitet i bruk av 
arealet/gruppedelinger 

• Fagmiljøet ved ungdomstrinnet 
reduseres 

• Mer utfordrende å rekruttere 
ansatte 
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2.1.5VURDERING AV TILTAK  

Skole Kapasitet Økonomisk 

effekt 

(2020) 

Kr.pr. elev 

(budsjett 

2020) 

Skolevei Kompetans
e 

Lokalmiljø 

Alternativ 0: Dagens situasjon 

Bolsøya 
 0 121 000    

Vågsetra  
 +1 560 000 99 000    

Alternativ 1: Administrativ samordning 

Bolsøya 
 

  

   

Vågsetra 
    

Alternativ 2: Elevene ved Bolsøya skole overføres til Vågsetra barne- og ungdomsskole 

Bolsøya 
 

-1 360 000 98 000 

   

Vågsetra 
    

Alternativ 3: Elevene ved Bolsøya skole overføres til Årø skole 

Bolsøya 
(Årø)  

-3 200 000 

93 000    

Vågsetra 
 101 000    

Bolsøya 
(Bergmo)  79 000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 = positiv 
effekt 

  
= nøytral 
effekt 

  
= negativ 
effekt 
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2.2 TILTAK VED VISTDAL SKOLE OG ERESFJORD BARNE- OG UNGDOMSSKULE 

 

Eresfjord og Vistdal skoler har i 2020 et svært høyt budsjett per elev, i de økonomiske beregningene er det 
i alle alternativer forutsatt at de må ned på et nivå på 190 000 per elev. Det ligger altså inne et kutt for de 
berørte skolene i alle alternativer som vurderes. Dersom dette ikke er mulig å gjennomføre et slikt kutt med 
dagens struktur (alternativ 0), vil alle alternativ komme ut med tilsvarende større innsparing enn det som 
ligger til grunn i alternativene under. 

 

 

 

Eidsvåg barne og ungdomsskole

År

Boligbygge

program

Ingen 

flytting

2020 239 239

2021 236 231

2022 257 241

2023 260 239

2024 257 233

2025 255 227

2026 260 235

2027 262 238

2028 260 237

2029 259 235

2030 259 240

Tabell 3 Elevtallsutvikling ved Eidsvåg 

barne- og ungdomsskule 2020-2030 

Vistdal skole

År

Boligbygge

program

Ingen 

flytting

2020 18 18

2021 16 16

2022 18 19

2023 20 21

2024 20 22

2025 20 22

2026 17 18

2027 18 19

2028 18 20

2029 16 18

2030 15 15

Tabell 4 Elevtallsutvikling Vistdal skole 1.-7. 

trinn 2020-2030 

Eresfjord barne og ungdomsskole

År

Boligbygge

program

Ingen 

flytting

2020 42 42

2021 45 47

2022 41 44

2023 42 47

2024 38 46

2025 38 47

2026 38 48

2027 36 45

2028 35 44

2029 34 41

2030 35 46

Tabell 5 Elevtallsutvikling for 1-10. inkl. 8-

10.trinns elever fra Vistdal i perioden 2020-

2030. 
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2.2.1 ALTERNATIV 0: DAGENS SITUASJON 

Det vil i et 10-årsperpektiv være behov for bygningsmessige tiltak ved Vistdal skole. Tiltakene er estimert til 

5,0 mill. kroner. 

 

Det vil i et 10-årsperpektiv være behov for bygningsmessige tiltak ved Vistdal skole, i dette regneeksemplet 

anslått til 5 mill. kroner med en levetid på 20 år. Det gir kapitalkostnader på 280 000 kroner i året som 

inngår i alternativ 0. Kapitalkostnaden inngår også i den beregnede enhetskostnaden per elev.  

Innsparingen på 1,3 mill. kroner er budsjettreduksjonen for å komme ned til en enhetskostnad på 190 000 

kroner per elev. Dette vil kunne være krevende å gjennomføre for skolene med dagens struktur. Samlet er 

alternativ 0 en reduksjon i kostnader på 1,0 mill. kroner. 

Fram mot 2030 er det forventet en viss nedgang i elevtallet både i Vistdal og i Eresfjord, dette vil gi høyere 

kostnader per elev, slik at effekt av alternativ 0 er beregnet til en reduksjon på 0,8 mill. kroner i 2030. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0: Vistdal og Eresfjord fortsetter som i dag 2020 2030

Innsparing Økte utgifter Sum

Driftsutgifter 1 300 000-       1 300 000-       990 000-           

drift av økt areal -                   

Skoleskyss -                   

Investeringer 5 mill. kroner 280 000          280 000          240 000           

Sum 1 300 000-       280 000          1 020 000-       750 000-           

differanse fra alternativ 0 -                   -                   

Enhetskostnad Vistdal 209 000          

Enhetskostnad Eresfjord 190 000          
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Vurdering-perspektiv fra Vistdal skule 

 Fordeler Ulemper 

N
å

ti
d

 

Styrke: 

• Kort og trygg skolevei  

• Nær kontakt med lokalmiljøet 

• Tett foreldresamarbeid, «alle 
kjenner alle» 

• Viktig sosial arena i nærområdet 

Svakhet: 

• Få elever, færre sosiale 
valgmuligheter  

• Avstand til rektor for ansatte, 
foresatte og elever 

• Behov for bygningsmessige 
tiltak ved skolen 

F
ra

m
ti

d
 

Mulighet: 

• Tett samarbeid med lokalmiljøet 

• Skolen kan bruke bygda som 
ressurs i læringsarbeidet 

 

Risiko: 

• Det kan bli en utfordring med 
formelle kompetansekrav for 
lærere  

• Sårbart fagmiljø 

• Habilitet kan være krevende ved 
oppfølging av vanskelige 
elevsaker 

• Lavt elevtall gir færre sosiale 
muligheter 

 

 

Vurdering -perspektiv fra Eresfjord skole 

 Positivt Negativt 

N
å

ti
d

 

Styrke: 

• 1.-10.skole gir mulighet for å 
utnytte fagbredde på tvers av 
b.trinn – u.trinn 

• Nær kontakt med lokalmiljøet 

• Tett foreldresamarbeid, «alle 
kjenner alle»  

• Oversiktlig sosialt miljø 

• God plass 

Svakhet: 

• Få elever, og nedgang i 
elevtallet i løpet av perioden 
(2020-30). 

 

F
ra

m
ti

d
 

Mulighet: 

• Tett samarbeid med lokalmiljøet 

• Skolen kan bruke bygda som 
ressurs i læringsarbeidet 

 

Risiko: 

• Det kan bli en utfordring med 
formelle kompetansekrav for 
lærere  

• Sårbart fagmiljø 

• Synkende elevtall i perioden 
(2020-30) 

• Lavt elevtall og få tilsatte, 
sårbart i forhold til læringsmiljø 
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2.2.2 ALTERNATIV 1A: FELLES OPPTAKSOMRÅDE MELLOM ÅFARNES SKULE OG VISTDAL 

SKULE 

Vistdal skole legges ned, og det etableres et felles opptaksområde med Åfarnes skole. Alternativet 

forutsetter en avtale med Rauma kommune om kjøp av skoleplasser. Elevene på ungdomstrinnet fra 

Vistdal overføres fra Eresfjord skole til Åfarnes. Det er i dag 4 elever fra Vistdal som har skoleplass ved 

Åfarnes skole. 

 

Ved felles opptaksområde mellom Åfarnes og Vistdal skole vil en spare ressursene en bruker ved Vistdal 

skole i dag. Det er også forutsatt at Eresfjord som mister elever på ungdomstrinnet fra Vistdal må redusere 

sine enhetskostnader til 190 000 per elev. Dette vil kunne være krevende for Eresfjord å gjennomføre. 

Alternativet forutsetter en avtale med Rauma kommune om kjøp av elevplass og det er Rauma sin 

enhetskostnad i KOSTRA som ligger til grunn for kalkylen. Det vil også bli økte kostnader til skoleskyss. 

Samlet effekt er beregnet til 0,6 mill. kroner i 2020. 

Fram mot 2030 med en nedgang fra 26 til 21 barn i Vistdal vil innsparingen øke til 1,5 mill. kroner. Det er 

særlig effekten av en stykkprisbetaling for skoleplass som slår positivt ut ved fallende elevtall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1A: Vistdal skole til Åfarnes skole 2020 2030

Innsparing Økte utgifter Sum

Driftsutgifter 4 600 000-       4 600 000-       4 630 000-       

kjøp fra annen kommune 2 680 000       2 680 000       2 130 000       

Skoleskyss 40 000-            310 000          270 000          220 000           

Investeringer -                   -                   

Sum 4 640 000-       2 990 000       1 650 000-       2 280 000-       

differanse fra alternativ 0 630 000-          1 520 000-       

Enhetskostnad Åfarnes 136 000          

Enhetskostnad Eresfjord 203 000          
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Vurdering-perspektiv fra Vistdal skule 

 Fordeler Ulemper 

F
ra

m
ti

d
 

• Bredere opplæringsmiljø, faglig 
og sosialt 

• Større fagbredde i personalet 

• Helhetlig 1.-10. opplæringsløp 

• Flere sosiale valgmuligheter for 
elevene 

• Lengre skolevei 

• Alle på skolebuss 

• Ingen kan gå/sykle til skolen 
(folkehelse/bærekraft) 

• Lengre skoledag for elever pga. 
skoleskyss/buss + ventetid.  

• Skoleskyss gjelder ikke etter 
SFO, lengre hentevei for 
foresatte 

• Reduserte sosiale aktiviteter i 
bygda knyttet til skolen. 

• Vistdal mister nærskolen 
 

 

 

Vurdering-perspektiv fra Eresfjord barne- og ungdomsskole 

 Fordeler Ulemper 

F
ra

m
ti

d
 

 • Fagdekning ihht. 
kompetansekrav  

• Lavt elevtall på ungdomstrinnet 
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2.2.3 ALTERNATIV 1B: FELLES OPPTAKSOMRÅDE MELLOM ÅFARNES SKOLE OG VISTDAL 

SKOLE, UNGDOMSTRINNET VED ERESFJORD BARNE- OG UNGDOMSSKULE OVERFØRES TIL 

EIDSVÅG BARNE- OG UNGDOMSSKOLE 

Alternativet bygger videre på alternativ 1A, der også ungdomstrinnet ved Eresfjord barne- og 

ungdomsskule legges ned og overføres til Eidsvåg barne- og ungdomsskole. 

 

Effekten for Vistdal og Åfarnes er den samme som i alternativ 1A, men en sparer kostnaden ved hele 

ungdomstrinnet ved Eresfjord. Eidsvåg vil få noe økt ressursbehov og det bil bli økte kostnader til skyss. 

Samlet effekt av tiltaket er beregnet til 1,6 mill. kroner i 2020. 

Fram mot 2030 med videre nedgang i elevtall vil effekten være nokså lik som alternativ 1A, der samlet 

innsparing øker til 2,5 mill. kroner. 

Vurdering-perspektiv fra Eresfjord barne- og ungdomsskule 

  Fordeler Ulemper 

F
ra

m
ti

d
 

b
a
rn

e
s
k

o
le

 

 • Mister fagkompetanse/-
bredde  

• Lavt elevtall gir færre sosiale 
muligheter 

• (For) stor bygningsmasse i 
forhold til elevtall, vedr. 
skoledrift 

• Sårbart fagmiljø 
 

 

u
n

g
d

o
m

s
s
k

o
le

 • Elevene fra Eresfjord kommer i 
et større miljø 

• Flere sosiale valgmuligheter 

 

 

• Alle u-trinns elever med buss 

• Svært lang skolevei fra 
Eikesdalen 

 

 

 

1B: Vistdal til Åfarnes, Eresfjord 8-10 til Eidsvåg 2020 2030

Innsparing Økte utgifter Sum

Driftsutgifter 6 500 000-       870 000          5 630 000-       5 660 000-       

kjøp fra annen kommune 2 680 000       2 680 000       2 130 000       

Skoleskyss 40 000-            420 000          380 000          320 000           

Investeringer -                   

Sum 6 540 000-       3 100 000       2 570 000-       3 210 000-       

differanse fra alternativ 0 1 550 000-       2 450 000-       

Enhetskostnad Eresfjord 211 000          

Enhetskostnad Eidsvåg 104 000          
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2.2.4 ALTERNATIV 1C: FELLES OPPTAKSOMRÅDE MELLOM ÅFARNES SKOLE OG VISTDAL 

SKOLE, VURDERE ELEVTALLSGRENSE FOR VIDERE DRIFT AV ERESFJORD BARNE - OG 

UNGDOMSSKULE 

Alternativet bygger videre på alternativ 1A, der det også vurderes en elevtallsgrense for videre drift av 

Eresfjord barne- og ungdomsskule. Beregningene under og vurderingen tar utgangspunkt i nedleggelse på 

et gitt tidspunkt. 

 

Ved å legge ned både Vistdal og Eresfjord skole, og overføre elevene til Eidsvåg og Vistdal vil kommunen 

spare utgiftene ved de skolene. Samtidig må en kjøpe skoleplasser på Åfarnes og økt ressursbehov ved 

Eidsvåg. Skoleskyss vil også øke. Samlet er effekten av tiltaket beregnet til 4,1 mill. kroner i 2020 

Fram mot 2030 og videre nedgang i elevtall vil effekten av tiltaket øke til 5,8 mill. kroner. 

Vurdering-perspektiv fra Eresfjord barne- og ungdomsskole 

 Fordeler Ulemper 

F
ra

m
ti

d
 

• Definert elevtallsgrense kan gi 
forutsigbarhet for skolen 

 

• Skole på «oppsigelse» blir 
mindre attraktiv som 
arbeidsplass og fagmiljøet kan 
bli raskt svekka. 

• Eresfjord mister nærskolen 
 

 

 

 

 

 

 

 

1C: Vistdal til Åfarnes, Eresfjord til Eidsvåg 2020 2030

Innsparing Økte utgifter Sum

Driftsutgifter 11 270 000-    2 850 000       8 420 000-       9 170 000-       

kjøp fra annen kommune 2 680 000       2 680 000       2 130 000       

Skoleskyss 40 000-            680 000          640 000          520 000           

Investeringer -                   -                   

Sum 11 310 000-    6 210 000       5 100 000-       6 520 000-       

differanse fra alternativ 0 4 080 000-       5 760 000-       

Enhetskostnad Eidsvåg 103 000          
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2.2.5 ALTERNATIV 2A: FELLES OPPTAKSOMRÅDE MELLOM VISTDAL SKOLE OG ERESFJORD 

BARNE- OG UNGDOMSSKULE. 

Vistdal skole legges ned, elevene overføres til Eresfjord barne- og ungdomsskule. 

 

Ved å overføre elevene fra Vistdal til Eresfjord vil en spare ressursene i ved Vistdal, og en vil kunne oppnå 

lavere enhetskostnader per elev ved Eresfjord selv om skolen får tilført ressurser fra Vistdal. Kostnad til 

skoleskyss vil øke. I regnstykket er det også lagt til grunn at det vil bli en større søkning over fra Vistdal til 

Åfarnes. Samlet effekt i 2020 er beregnet som en innsparing på 0,7 mill. kroner. 

Fram mot 2030 er det forventet at elevtallet går noe ned, det gjør at effekten av en sammenslåing vil øke i 

årene som kommer.  Men samtidig vil enhetskostnaden også øke i Eresfjord. Samlet vil effekten dermed 

være omtrent den samme i 2030 med 0,7 mill. kroner. 

Vurdering-perspektiv fra Vistdal skole 

 Fordeler Ulemper 

F
ra

m
ti

d
 

• Bredere opplæringsmiljø, faglig 
og sosialt 

• Enhetlig skoleløp 1.-10. 

• Unngår en del påkostninger i 
skolebygget i Vistdal. 

 

• Reduserte sosiale aktiviteter i 
bygda knyttet til skolen. 

• Lengre skolevei, værutsatt 
skolevei 

• Alle på skolebuss 

• Skoleskyss gjelder ikke etter 
SFO, lengre hentevei for 
foresatte 

• Færre som går eller sykler 
 

 

 

 

 

 

 

2A: Vistdal til Eresfjord 2020 2030

Innsparing Økte utgifter Sum

Driftsutgifter 3 080 000-       630 000          2 450 000-       2 170 000-       

kjøp fra annen kommune 610 000          610 000          610 000           

Skoleskyss 110 000          110 000          110 000           

Investeringer -                   -                   

Sum 3 080 000-       1 350 000       1 730 000-       1 450 000-       

differanse fra alternativ 0 710 000-          690 000-           

Enhetskostnad Eresfjord 183 000          
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Vurdering-perspektiv fra Eresfjord barne- og ungdomsskule 

 Fordeler Ulemper 

F
ra

m
ti

d
 

• Bredere opplæringsmiljø, faglig 
og sosialt 

• Enhetlig skoleløp 1.-10. 

• Styrker elevgrunnlaget for 
skolen 

 

 

 

2.2.6 Alternativ 2B: Felles opptaksområde mellom Vistdal skole og Eresfjord barne - og 

ungdomsskule. Ungdomstrinnet overføres ti l Eidsvåg barne- og ungdomsskole. 

Alternativet bygger videre på alternativ 2A, der også ungdomstrinnet ved Eresfjord barne- og 

ungdomsskule legges ned og overføres til Eidsvåg barne- og ungdomsskole. 

 

Ved å legge ned skolen i Vistdal, overføre barnetrinnet til Eresfjord og ungdomstrinnet til Eidsvåg vil en 

spare kostnader både i Vistdal og Eresfjord. Samtidig vil det gi noe økte kostnader i Eidsvåg og økte 

kostnader til skyss. Enhetskostnaden ved Eresfjord vil bli noe høyere enn i alternativ 2A, og det er også 

grunn til å tro at søkning fra Vistdal til Åfarnes også vil øke. Samlet er effekten av tiltaket beregnet til 1,1 

mill. kroner. 

Fram mot 2030 vil endring i elevtall gjøre at enhetskostnaden ved Eresfjord vil øke, mens enhetskostnaden 

ved Eidsvåg vil gå noe ned. Samlet gjør det at effekten av tiltaket i 2030 blir 1,3 mill. kroner. 

 

 

 

 

 

 

 

2B: Vistdal til Eresfjord, 8-10 til Eidsvåg 2020 2030

Innsparing Økte utgifter Sum

Driftsutgifter 6 260 000-       3 000 000       3 260 000-       3 050 000-       

kjøp fra annen kommune 850 000          850 000          730 000           

Skoleskyss 290 000          290 000          270 000           

Investeringer -                   -                   

Sum 6 260 000-       4 140 000       2 120 000-       2 050 000-       

differanse fra alternativ 0 1 100 000-       1 290 000-       

Enhetskostnad Eresfjord 194 000          

Enhetskostnad Eidsvåg 111 000          

Enhetskostnad Åfarnes 136 000          
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Vurdering-perspektiv fra Vistdal skole 

 Fordeler Ulemper 

F
ra

m
ti

d
 • Bredere opplæringsmiljø, faglig 

og sosialt for elevene 
• Svært langskolevei for u.-trinns 

elever fra Vistdal 
 

 

Vurdering-perspektiv fra Eresfjord barne- og ungdomsskule 

 Fordeler Ulemper 

F
ra

m
ti

d
 • Bredere opplæringsmiljø, faglig 

og sosialt for elevene 
• Alle u-trinns elever med buss 

• Svært lang skolevei fra 
Eikesdalen 

 

 

Vurdering-perspektiv fra Eidsvåg barne- og ungdomsskole 

 Fordeler Ulemper 

F
ra

m
ti

d
 • Bredere opplæringsmiljø, faglig 

og sosialt for elevene  
• Skoleskyss kan påvirke 

organiseringen av skoledagen. 
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2.2.7. ETABLERING AV VISTDAL OPPVEKSTSENTER 

Skoleåret 2020-2021 er det 15 elever ved Vistdal skole og 12 barn i Vistdal barnehage.  Oppretting av et 

oppvekstsenter vil bety etablering av felles ledelse for skole og barnehage i Vistdal. 

Tiltaket kan fortsatt åpne for at U.-trinns elever fra Vistdal går til Åfarnes, Eresfjord el. Eidsvåg (pkt. 2.2.4., 

2.2.5., 2.2.6.) 

 

 Positivt Negativt 

N
å

ti
d

 

Styrke: 

• Felles stedlig leder 

• Kan tilrettelegge for god 
sammenheng barnehage - skole 

Svakhet: 

• Sårbart fagmiljø med få tilsatte 

• Kan bli krevende å ivareta både 
barnehagefaglig og skolefaglig 
oppfølging 

F
ra

m
ti

d
 

Mulighet: 

• Sikrer skole og barnehage i 
bygda 

• Økt mulighet for SFO-tilbud 

• Samordning av ressurser 
økonomi, personale 

Risiko: 

• Fagdekning ihht. kompetansekrav  
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2.2.8 VURDERING AV TILTAK 

Skole Kapasitet Økonomisk 

effekt 

(2020) 

Kr.pr. elev 

(budsjett 

2020) 

Skolevei Kompetans
e 

Lokalmiljø 

Alternativ 0: Dagens situasjon 

Vistdal 
 

- 1 020 000 

209 000    

Eresfjord 
 190 000    

Alternativ 1A: Vistdal skole til Åfarnes skole 

Vistdal 
 

- 630 000 

136 000    

Eresfjord  
 203 000    

Alternativ 1B: Vistdal skole til Åfarnes skole, ungdomstrinn Eresfjord b.-og u.skole til 
Eidsvåg 

Eidsvåg  
 

-1 550 000 

104 000    

Eresfjord 
 211 000    

Alternativ 1C: Vistdal skole til Åfarnes skole, vurderer elevtallsgrense for Eresfjord b.-og 
u.skole  

Eidsvåg 
 

 

-4 080 000 103 000 

   

Eresfjord 
    

Alternativ 2A: Vistdal skole til Eresfjord barne- og ungdomsskole 

Vistdal 
 

- 710 000 183 000 

   

Eresfjord 
    

Alternativ 2B: Vistdal skole til Eresfjord barne- og ungdomsskole, ungdomstrinn til 
Eidsvåg 

Vistdal 
(Åfarnes) 

 

-1 100 000 

136 000    

Eresfjord 
 194 000    

Eidsvåg 
 111 000    

      
 = positiv 
effekt 

  
= nøytral 
effekt 

  
= negativ 
effekt 
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2.3 TILTAK VED KLEIVE OPPVEKSTSENTER OG SKJEVIK BARNE- OG UNGDOMSSKOLE 

 

 

2.3.1 ALTERNATIV 0: DAGENS SITUASJON 

Strukturen ved Kleive skole og Skjevik barne- og ungdomsskole opprettholdes som i dag. Det er behov for 

tiltak i gymbygget ved Skjevik barne- og ungdomsskole da det ikke er mulig å dele salen og ha 

undervisning for mer enn en klasse av gangen. Mulig løsning er å bygge en større gymsal som kan deles i 

to, eller å leie i en flerbrukshall som eventuelt kan bygges i området.  

Om det bygges nytt areal til kroppsøving vil det være ledig areal i den gamle gymsalen. Den kan dermed 

bygges om og gi plass til undervisningsrom. Ombygging av gymbygget er anslått å koste 30 mill. kroner. 

Nytt areal til kroppsøving kommer i tillegg til alle alternativer. 

Enhetskostnaden ved Kleive oppvekstsenter er i dag på linje med Skjevik barne- og ungdomsskole, selv 

om Kleive er en vesentlig mindre skole. Det påvirker effekten av alle tiltak, da det ved dagens kostnadsnivå 

ikke er mye å hente på å overføre elever fra en skole til en annen.  

Skjevik barne og ungdomsskole 

År

Bolibyggepr

ogram

Ingen 

flytting

2020 196 196

2021 198 196

2022 206 202

2023 205 197

2024 204 194

2025 206 195

2026 203 187

2027 202 179

2028 200 167

2029 203 163

2030 205 158

Tabell 7 Elevtallsutvikling ved Skjevik barne- 

og ungdomsskole inkludert 8-10 trinn fra 

Kleive. 

  

År 
Boligbygge

program 

Ingen 

flytting 

2020  73  73 

2021  76  77 

2022  67  67 

2023  68  68 

2024  68  67 

2025  66  62 

2026  64  56 

2027  68  59 

2028  67  53 

2029  67  51 

2030  67  49 

Kleive oppvekstsenter 

Tabell 6 Elevtallsutvikling ved Kleive 

oppvekstsenter 1.- 7. trinn 2020-2030 
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Ombygging av gymbygg på Skjevik til undervisningsrom er beregnet å gi årlige kapitalkostnader på 1,1 mill. 

kroner. Det vil også gi noe økte driftsutgifter for Molde Eiendom å drifte større areal. Samlet en økning i 

kostnadene på 1,3 mill. kroner. 

Fram mot 2030 er det forventet lavere elevtall både ved Skjevik og Kleive, det vil gi høyere kostnader per 

elev slik at alternativ 0 blir en kostnadsøkning på 1,8 mill. kroner i 2030. 

Vurdering-perspektiv fra Kleive oppvekstsenter 

 Positivt Negativt 

N
å

ti
d

 

Styrke: 

• Trygghet på nærskolen 

• Kort skolevei 

• Tilfredsstillende uteanlegg 

• Samhandling med barnehage 

• Skolen kan bruke bygda som 
ressurs i læringsarbeidet 

• Tilpasset opplæring på tvers av 
trinn/alder 

Svakhet: 

• Sårbart fagmiljø 
 

F
ra

m
ti

d
 

Mulighet: 

• Videreutvikle sammenheng i 
læringsmiljø barnehage-skole 

• Bruk av personalressurser på 
tvers av barnehage og skole 

Risiko: 

• Fagdekning og rekruttering ihht. 
kompetansekrav 

• Habilitet kan være krevende ved 
oppfølging av vanskelige 
elevsaker 

• Lavt elevtall gir færre sosiale 
muligheter 

 

 

 

 

 

0: Kleive og Skjveik fortsetter som i dag 2020 2030

Innsparing Økte utgifter Sum

Driftsutgifter -                   740 000           

drift av økt areal 200 000          200 000          200 000           

Skoleskyss -                   -                   

Investeringer 30 mill. kroner 1 080 000       1 080 000       810 000           

Sum -                   1 280 000       1 280 000       1 750 000       

differanse fra alternativ 0 -                   -                   

Enhetskostnad Kleive 105 000          

Enhetskostnad Skjevik 114 000          
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Vurdering-perspektiv fra Skjevik barne- og ungdomsskole 

 Positivt Negativt 

N
å

ti
d

 

Styrke: 

• Enhetlig skoleløp 1.-10. 

• Nær kontakt med lokalmiljøet 

• Viktig sosial arena i nærområdet 
 

Svakhet: 

• Ikke tilfredsstillende uteanlegg 

• Mangler god gymsal 

F
ra

m
ti

d
 

Mulighet: 

• God helhetlig, 
sammenhengende opplæring fra 
1. til 10.kl. 

• Nytt sjukehus kan gi høyere 
elevtall 

Risiko: 

• Uklarhet rundt kapasitetsbehov 
ved nytt sjukehus 

 

2.3.2 ALTERNATIV 1: ADMINISTRATIV SAMORDNING MED SKJEVIK BARNE- OG 

UNGDOMSSKOLE 

Alternativet ser på muligheten til å spare administrative ressurser ved å ha administrativ samordning 

mellom Kleive oppvekstsenter og Skjevik barne- og ungdomsskole. 

Vurdering-perspektiv fra Kleive oppvekstsenter 

 Fordeler Ulemper 

F
ra

m
ti

d
 

• Større fagmiljø gir flere 

muligheter for samarbeid, 

erfaringsdeling og 

kunnskapsutvikling. 

• Større kapasitet og med 

det kvalitetssikring av merkantile 

arbeidsoppgaver 

• Frigjøre tid til andre 

arbeidsoppgaver 

• Økt fleksibilitet i 

samarbeidsstrukturer 

• Avstand til rektor for ansatte, 
foresatte og elever 

• Ulikheter mellom fådelt og 
fulldelt skole, pedagogisk og 
organisatorisk 

Utfordrende å følge opp det 

pedagogiske arbeidet på skolen 

om ikke det er en stedlig rektor. 
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Vurdering-perspektiv fra Skjevik barne- og ungdomsskole 

 Fordeler Ulemper 

F
ra

m
ti

d
 

• Samordnet administrativ 
oppfølging 

• Større fagmiljø gir flere 
muligheter for samarbeid, 
erfaringsdeling og 
kunnskapsutvikling. 

• Bedre sammenheng i skoleløpet 
1.-10.trinn i 
ungdomsskolekretsen 

 

• To fysisk adskilte avdelinger 

• Mindre kjennskap til lokale 
forhold, elevutfordringer og 
foresatte 

• Ulikheter mellom fådelt og 
fulldelt skole, pedagogisk og 
organisatorisk 

 

 

 

2.3.3 ALTERNATIV 2: ELEVENE 5.-7. TRINN VED KLEIVE OPPVEKSTSENTER OVERFØRES TIL 

SKJEVIK BARNE- OG UNGDOMSSKOLE 

5.-7- trinn ved Kleive oppvekstsenter overføres til Skjevik barne- og ungdomsskole. 

 

Ved å overføre 5.-7. trinn ved Kleive til Skjevik vil en kunne redusere utgiftene ved Kleive oppvekstsenter. 

Samtidig vil Kleive da bli en vesentlig mindre skole, der en kan forvente en høyere kostnad per elev. 

Skjevik vil også måtte tilføres noe økte ressurser for elevene. Og det vil bli økte kostnader knyttet til skyss. 

Samlet gjør det at kostnaden øker noe målt mot alternativ 0 i 2020. 

Fram mot 2030 er det forventet at elevtallet går noe ned ved begge skolene, men det at skolene har så likt 

kostnadsnivå i utgangspunktet gjør at innsparing ved en skole i stor grad utlignes i kostnadsøkning ved den 

andre skolen. Det er likevel beregnet en innsparing i forhold til alternativ 0 i 2030 på 0,6 mill. kroner. 

 

 

 

 

2: Kleive 5-7 til Skjevika 2020 2030

Innsparing Økte utgifter Sum

Driftsutgifter 2 590 000-       2 520 000       70 000-            80 000-             

drift av økt areal 200 000          200 000          200 000           

Skoleskyss 240 000          240 000          190 000           

Investeringer 30 mill. kroner 1 080 000       1 080 000       810 000           

Sum 2 590 000-       4 040 000       1 450 000       1 120 000       

differanse fra alternativ 0 170 000          630 000-           

Enhetskostnad Kleive 124 000          

Enhetskostnad Skjevik 111 000          
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Vurdering-perspektiv fra Kleive oppvekstsenter 

  Fordeler Ulemper 

F
ra

m
ti

d
 

1
-4

  • Færre tilsatte, mindre fagmiljø 

• Redusert elevtall gir færre 
muligheter for venner og 
sosialt samspill 

 

5
-7

 

• Mer stabil klassedeling 

• Sikker skolevei, alle tar buss 

• Bedre sammenheng i 
skoleløpet 1.-10.trinn i 
ungdomsskolekretsen 

• Bedre tilgang til spesialrom 

• Større fagmiljø, lettere med 
rekruttering av ansatte 

• Økt sosialt nettverk for elever 

• Økt kompetansebredde i 
personalet 

• Vil kreve investering for å få 
kapasitet 

• Større behov for skoleskyss 

• Reduserte sosiale aktiviteter i 
bygda knyttet til skolen. 
 

 

Vurdering-perspektiv fra Skjevik barne- og ungdomsskole 

 Fordeler Ulemper 

F
ra

m
ti

d
 

• Større profesjonsfellesskap for 
skoleutvikling 

• Større/mer robust læringsmiljø  

• Styrket fagmiljø 

• Helhetlig opplæring i u-kretsen  
 

• Vil kreve investering for å få 
kapasitet 

• Overgangen til mellomtrinnet blir 
større både faglig og sosialt 
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2.3.4 ALTERNATIV 3: ELEVENE 1.-7. TRINN VED KLEIVE OPPVEKSTSENTER OVERFØRES TIL 

SKJEVIK BARNE- OG UNGDOMSSKOLE 

1.-7- trinn ved Kleive oppvekstsenter overføres til Skjevik barne- og ungdomsskole.  

 

Ved å overføre 1.-7 trinn ved Kleive til Skjevik vil en kunne redusere utgiftene ved Kleive oppvekstsenter. 

Ressursbruken ved Skjevik vil øke, men med en større skole kan vi også forvente en lavere enhetskostnad 

per elev. Det vil fremdeles være barnehagedrift i lokalene på Kleive, så en vil uansett måtte drifte store 

deler av lokalene. I kalkylen er det lagt til grunn at nedgang i drift av lokaler ved Kleive utligner økt drift av 

lokaler i gymbygget ved Skjevik. Økt skoleskyss utgjør 0,5 mill. kroner. Samlet en innsparing på 1,3 mill. 

kroner i 2020 målt opp mot alternativ 0. 

Fram mot 2030 er det forventet at elevtallet går noe ned ved begge skolene, det gjør at effekten av en 

sammenslåing vil øke i årene som kommer. Samlet effekt i 2030 er beregnet til 2,3 mill. kroner. 

Vurdering-perspektiv fra Kleive oppvekstsenter 

 Fordeler for elevene Ulemper 

F
ra

m
ti

d
 • Større/mer robust læringsmiljø 

• Styrket fagmiljø 

• Helhetlig opplæring i u-kretsen  
 

• Uheldig for nærområdet Kleive 

• Redusert kontakt mellom skole 
og lokalmiljø 

• Kleive mister nærskolen 

• Større behov for skoleskyss 

 

Vurdering-perspektiv fra Skjevik barne- og ungdomsskole 

 Fordeler Ulemper 

F
ra

m
ti

d
 • Større/ mer robust læringsmiljø 

• Styrket fagmiljø 

• Helhetlig opplæring i u-kretsen 

 

• Vil kreve investering for å få 
kapasitet 

 

 

 

 

3: Kleive 1-7 til Skjevika 2020 2030

Innsparing Økte utgifter Sum

Driftsutgifter 7 010 000-       5 350 000       1 660 000-       1 990 000-       

drift av økt areal 200 000-          200 000          -                   -                   

Skoleskyss 520 000          520 000          440 000           

Investeringer 30 mill. kroner 1 080 000       1 080 000       960 000           

Sum 7 210 000-       7 150 000       60 000-            590 000-           

differanse fra alternativ 0 1 340 000-       2 340 000-       

Enhetskostnad Skjevik 106 000          
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2.3.5 FORSLAG TIL JUSTERING AV SKOLEKRETSGRENSE MELLOM EIDSVÅG BARNE- OG 

UNGDOMSSKOLE OG KLEIVE OPPVEKSTSENTER 

I dag er skolekretsgrensen for Eidsvåg barne- og ungdomsskole mot Kleive tidl. kommunegrense ved 

Storelva. 
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Flytte grensa østover tom. Skjørsetra. Dvs. området Gussiåsen og tom. Skjørsetra vil da tilhøre Kleive 

oppvekstsenter 
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Vurdering-perspektiv fra Kleive oppvekstsenter 

 Fordeler Ulemper 

F
ra

m
ti

d
 

• Bidrar til å opprettholde 
elevtallet  

• Større/mer robust læringsmiljø 

• Styrket fagmiljø 
 

 

 

Vurdering- perspektiv fra Eidsvåg barne- og ungdomsskole 

 Fordeler Ulemper 

F
ra

m
ti

d
  • Færre elever på både barne- og 

ungdomstrinnet 

• Vil påvirke bredde i fagmiljøet og 
driftsrammene for skolen 
generelt 
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2.3.6 VURDERING AV TILTAK 

Skole Kapasitet Økonomisk 
effekt 
(2020) 

 Kr.pr. elev 
(budsjett 
2020) 

Skolevei Kompetans
e 

Lokalmiljø 

Alternativ 0: Dagens situasjon 

Kleive 

  105000    

Skjevik 

 1280000 114000    

Alternativ 1: Administrativ samordning 

Kleive  
 
 

  

   

Skjevik  

   

Alternativ 2: Elevene på 5.-7.trinn fra Kleive overføres til Skjevik 

Kleive  

170000 

123000    

Skjevik  

111000    

Alternativ 3: Elevene på 1.-7.trinn fra Kleive overføres Skjevik 

Kleive  

-1340000 106000 

   

Skjevik  

   

      
 = positiv 
effekt 

  
= nøytral 
effekt 

  
= negativ 
effekt 
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2.4 TILTAK VED SEKKEN OPPVEKSTSENTER 

 

 

2.4.1 ALTERNATIV 0: DAGENS SITUASJON  

Strukturen ved Sekken oppvekstsenter opprettholdes som i dag.  

 

Det vil i et 10-årsperpektiv være behov for bygningsmessige tiltak ved Sekken oppvekstsenter, i dette 

regneeksemplet anslått til 5 mill. kroner med en levetid på 20 år. Det gir kapitalkostnader på 280 000 kroner 

i året som inngår i alternativ 0 og 1. Kapitalkostnaden inngår også i den beregnede enhetskostnaden per 

elev.  

0: Sekken fortsetter som i dag 2020 2030

Innsparing Økte utgifter Sum

Driftsutgifter -                   520 000       

Skoleskyss -                   

Investeringer 5 mill. kroner 280 000          280 000          240 000       

Sum -                   280 000          280 000          760 000       

differanse fra alternativ 0 -                   -                

Enhetskostnad Sekken (skole) 180 000          

Enhetskostnad Sekken (barnehage) 250 000          

Sekken oppvekstsenter 1-5år

År

Boligbygge

program

Ingen 

flytting

2020 6 6

2021 6 6

2022 7 7

2023 6 6

2024 5 5

2025 5 4

2026 5 5

2027 5 5

2028 6 6

2029 6 6

2030 6 6

Tabell 9 Utvikling barnetall 1-5 år ved Sekken 

oppvekstsenter 

Sekken oppvekstsenter

År

Boligbygge

program

Ingen 

flytting

2020 23 23

2021 20 20

2022 17 16

2023 16 15

2024 16 15

2025 14 13

2026 14 12

2027 14 12

2028 13 10

2029 14 11

2030 13 10

Tabell 8 Elevstallsutvikling ved Sekken 

oppvekstsenter 1.-7. trinn 2020-2030 
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Fram mot 2030 med en forventet halvering av elevtallet fra 23 til 12 vil dette gi vesentlig høyere kostnader 

per elev for skolen, slik at effekt av alternativ 0 er beregnet til 0,8 mill. kroner i 2030. 

 

 

Vurdering-perspektiv fra Sekken oppvekstsenter 

 Positivt Negativt 

N
å

ti
d

 

Styrke: 

• Nærskole/begrenset reisevei 

• Tett samarbeid med lokalmiljøet 

• Bruk av lokalmiljøet som 
opplæringsarena 

• Styrker samholdet i lokalmiljøet 

barnehage- skole 

• Lekeplass og uteområde 

møteplass for barn og unge 

Svakhet: 

• Sårbart fagmiljø 

• Nedgang i elevtall i perioden 

• Behov for tiltak i skolebygget på 
Sekken 

 

F
ra

m
ti

d
 

Mulighet: 

• Tett samarbeid med lokalmiljøet 

• Skolen kan bruke bygda som 

ressurs i læringsarbeidet 

Risiko: 

• Det kan bli en utfordring med 
formelle kompetansekrav for 
lærere  

• Sårbart fagmiljø 

• Habilitet kan være krevende ved 
oppfølging av vanskelige 
elevsaker 

• Lavt elevtall gir færre sosiale 
muligheter 
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2.4.2 ALTERNATIV 1: FLYTTING AV UNGDOMSTRINNET VED SEKKEN OPPVEKSTSENTER TIL 

SENTRUM 

Ungdomstrinnet ved Sekken oppvekstsenter overføres til en ungdomsskole i sentrum. 

 

Også i dette alternativet vil det være behov for bygningsmessige tiltak ved oppvekstsenteret. Ved å flytte 

ungdomstrinnet til sentrum kan kostnaden ved Sekken reduseres, men samtidig blir det noe økte kostnader 

ved en ungdomsskole i sentrum. Skoleskyss vil også øke i alternativet. Samlet gir alternativet en årlig 

innsparing på 0,7 mill. kroner beregnet i 2020. 

Fram mot 2030 med en nedgang fra 10 til 3 elever på ungdomstrinnet vil dette alternativet gi vesentlig 

større innsparing på om lag 2,1 mill. kroner i forhold til alternativ 0. 

Vurdering-perspektiv fra Sekken oppvekstsenter 

  Fordeler Ulemper 

F
ra

m
ti

d
 

b
a
rn

e
s
k

o
le

 

 • Behov for tiltak i skolebygget 
på Sekken 

• Redusert og mer sårbart 
lærings- og fagmiljø 

 

 

u
n

g
d

o
m

s
s
k

o
le

 

• Øker tilbud til ungdom, fag, 
venner og miljø 

• Bedre forberedelse av 
overgang til videregående 
opplæring  

• Berikende for elevgruppa, 
muligheter 

• Bredere opplæringsmiljø, 
faglig og sosialt for elevene  

 

• Lang reisevei 

• Stor overgang fra barneskole 

• Reduserte sosiale aktiviteter i 
bygda knyttet til skolen. 
 

 

 

1: Sekken 8-10 til Bekkevoll 2020 2030

Innsparing Økte utgifter Sum

Driftsutgifter 1 510 000-       690 000          820 000-          1 590 000-       

Skoleskyss 90 000            90 000            30 000             

Investeringer 5 mill. kroner 280 000          280 000          240 000           

Sum 1 510 000-       1 060 000       450 000-          1 320 000-       

differanse fra alternativ 0 730 000-          2 080 000-       

Enhetskostnad Sekken 215 000          

Enhetskostnad Bekkevoll 81 000            
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2.4.3 ALTERNATIV 2: NEDLEGGING AV SEKKEN OPPVEKSTSENTER  

Sekken oppvekstsenter med skole og barnehage legges ned. Elevene overføres til en skole i sentrum, 

mens barn i barnehagen må søke plass ved en annen barnehage i kommunen. 

 

Dersom oppvekstsenteret legges ned vil det ikke være fornuftig å gjennomføre større bygningsmessige 

tiltak. En vil spare utgifter både knyttet til skole og barnehagedriften, men skole i sentrum vil få noe økt 

ressursbehov. For økning av utgifter i barnehage er det lagt til grunn satsen som private barnehager mottar 

per barn. Skoleskyss vil i dette alternativet utgjøre 0,2 mill. kroner. Samlet gir alternativet en årlig 

innsparing på 3,1 mill. kroner beregnet i 2020. 

Fram mot 2030 med en forventet nedgang i elevtall fra 23 til 12 vil dette alternativet gi vesentlig større 

innsparing med 4,7 mill. kroner i forhold til alternativ 0. 

Vurdering-perspektiv fra Sekken oppvekstsenter 

 Fordeler for elevene Ulemper 

F
ra

m
ti

d
 

• Større og mer robust lærings- og 
fagmiljø som i større grad kan 
ivareta bredden i opplæringen  

 

• Belastning for enkelte, spesielt 
de minste barna 

• Konsekvenser for barnehagedrift 

• Reduserte sosiale aktiviteter i 
bygda knyttet til skolen. 

• Mindre attraktivt for 
barnefamilier å bo på Sekken 

• Lang skolevei 
 

 

 

 

2: Sekken oppvekstsenter legges ned 2020 2030

Innsparing Økte utgifter Sum

Driftsutgifter skole 4 030 000-       1 860 000       2 170 000-       3 150 000-       

Driftsutgfiter barnehage 1 800 000-       960 000          840 000-          840 000-           

Skoleskyss 200 000          200 000          100 000           

Investeringer 5 mill. kroner -                   -                   -                   

Sum 5 830 000-       3 020 000       2 810 000-       3 890 000-       

differanse fra alternativ 0 3 090 000-       4 650 000-       

Enhetskostnad Bekkevoll 81 000            

Enhetskostnad barneskole sentrum 97 000            

Enhetskostnad barnehage sentrum 160 000          
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2.4.4 VURDERING AV TILTAK 

Skole Kapasitet Økonomisk 

effekt 

(2020) 

 Kr.pr. elev 
(budsjett 
2020) 

Skolevei Kompetans
e 

Lokalmiljø 

Alternativ 0: Dagens situasjon 

Sekken  

 

 

280 000 180 000    

Alternativ 1: Flytte ungdomstrinnet ved Sekken oppvekstsenter til sentrum 

Sekken   

 

 
- 730 000 

215 000    

Bekkevoll  

81 000    

Alternativ 2: Nedlegging av Sekken oppvekstsenter 

Sekken  

-3 090 000 

    

Bekkevoll  

81 000    

Barneskol
e sentrum 

 

97 000    

      
 = positiv 
effekt 

  
= nøytral 
effekt 

  
= negativ 
effekt 

  

 


