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Høringsbrev, - Skolebruksplan 2021-2030 

Utgangspunkt for arbeidet med revisjon av skolebruksplan for Molde kommune 
Gjeldende skolebruksplan for tidligere Molde kommune ble vedtatt for perioden 2020-2025 
28.03.2019. I punkt 11 i vedtaket står det følgende: 
«Skolebruksplan for Molde kommune må revideres i forbindelse med etablering av nye Molde 
kommune.  Som en del av revisjonen bør følgende elementer inngå: 
Skolebruksplanen for planperioden inneholder en analyse av muligheten for å fordele elevene i 
innføringsklassene til sine nærområder. Skolebruksplanen for planperioden inneholder en 
oversikt over det totale opplæringstilbudet i kommunen.» 
I denne revisjonen tar en som utgangspunkt at gjeldende vedtak om struktur i 
sentrumsområdet for barneskolene blir videreført. Dermed blir struktur for opptaksområdene i 
sentrum for 1.-7.-skoler ikke gjenstand for vurdering. Opptaksområdene for ungdomstrinnet i 
sentrum er presisert i generell del.   
For tidligere Midsund kommune er skolestruktur avklart gjennom utbygging av felles 1.-10. 
skole som ferdigstilles våren 2021. 
For tidligere Nesset kommune vil struktur bli vurdert på lik linje som for tidligere Molde 
kommune, med unntak av 1.-7. barneskoler i sentrumsområdet.  
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Følgende milepæler ble skissert ved oppstart av arbeidet: 

Dato: Tiltak: 

07.10 Utarbeiding av mandat, etablering av samarbeidsarena og skisse til 
framdrift. 
Forslag til mandat drøftes med referansegruppen til rektormøtet, 
tillitsvalgte og andre aktuelle parter. 
 

08.10 Drøfting i referansegruppe/nettverk 

14.10 Drøfting i sektormøte OKV 

19.10 
19.10 

Drøfting i strategisk ledergruppe, utgjør styringsgruppen 
Presentasjon i Hovedutvalg oppvekst og kultur 

21.10 Orientering til aktuelle organisasjoner 

Uke 44 Oppstartsmøte i arbeidsgruppen, videre møteplan skisseres 

Uke 48 Første møte i referansegruppen, videre møteplan skisseres 

01.02.21 Frist for utarbeiding av utkast til plan 

Feb./Mars Høring 

Mars* Frist for politisk behandling 

     *Politisk behandling blir i mai 2021. 
Høringsdokumentet er omfattende med en generell del som skisserer mål og føringer for 
arbeidet og en handlingsdel der ulike forslag til tiltak blir presentert. 
 

Tiltak til vurdering er knyttet til følgende skoler: 

• Bolsøya skole 

• Vågsetra barne- og ungdomsskole 

• Vistdal skole 

• Eresfjord barne- og ungdomsskule 

• Kleive oppvekstsenter 

• Skjevik barne- og ungdomsskole 

• Sekken oppvekstsenter 
 
Høringsdokumentet har ikke prioritert tiltak for gjennomføring.  En har valgt å skissere en bred 
tilnærming av teoretisk mulige tiltak.  I vurderingsarbeidet har arbeidsgruppen vurdert tiltakene 
opp mot felles kriterier.   
 
Sak med Kommunedirektørens innstilling til tiltak legges frem for politisk behandling etter 
høringsperioden. Utvalgsbehandling og sluttbehandling i Kommunestyret gjennomføres i mai 
2021. 
 
Høringsperioden blir fra 22. mars til 19. april.  
Synspunkt og innspill legges i kommunens høringsportal. 
 
Vedlegg: 

• Høringsdokument, generell del med mål og føringer for arbeidet 

• Høringsdokument, handlingsdel med forslag til tiltak 

• Elevtallsprognoser 

• Beregningsgrunnlag for skisserte tiltak 
 


