
 

 

 

 

 

 

 

Rapport om framtidig 

skulestruktur i Sveio kommune 
Bidrag til ein skulebruksplan 

 

  



2  

Innhald 
1. Innleiing ........................................................................................................................... 3 

2. Lovar og forskrifter ......................................................................................................... 4 

3. Statlege føringar for skulen i framtida ............................................................................ 6 

4. Elevtal ............................................................................................................................... 7 

5. Kapasitet i skulane ........................................................................................................... 9 

6. Tilstand for skulebygga ................................................................................................. 10 

7. Utgifter til grunnskulesektoren ..................................................................................... 13 

8. Lokalsamfunn ................................................................................................................ 17 

9. Folkehelse ....................................................................................................................... 20 

10. Samla vurderingar og tilråding ..................................................................................... 21 

Vedlegg 1 – Elevtal ................................................................................................................ 26 

Vedlegg 2 – Lokalsamfunn og skuletilbod ............................................................................ 29 

Vedlegg 3 – Ressursbruksanalyse for grunnskule i Sveio .................................................... 38 

Vedlegg 4 – Driftsutgifter i grunnskulesektoren .................................................................. 40 

Vedlegg 5 – Er små eller store skular best? ......................................................................... 50 

Vedlegg 6 – Komplett rapport frå Multiconsult .................................................................. 53 

 



 

  3 

1. Innleiing 

Ein skulebruksplan tar for seg skulebygga i kommunen. Planen tar opp fire spørsmål: 

• Kor mange skular bør det vere i Sveio kommune? 

• Kor bør skulane ligge? 

• Kva for delar av kommunen og kva for aldersgrupper bør sokne til dei ulike skulane? 

• Kva for rom bør skulebygga innehalde, og korleis bør bygg og uteområde vere utstyrt? 

Planen må ta utgangspunkt i organiseringa i dag og grunngje eventuelle forslag til endringar. Med stor 

kapasitet i skulebygga og venta nedgang i elevtalet vil planen leggje ei hovudvekt på spørsmålet om 

talet på skular. Sveio skule og Førde skule er dei mest sentralt plassera skulene i kommunen. Er det 

trong for skular både i Auklandshamn, Valestrand og Vikse i tillegg til Førde skule og Sveio skule?  

Skulen si hovudoppgåve er opplæring av elevane. Dette går tydeleg fram av formålsparagrafen i 

opplæringslova.1 Det er ein føresetnad at elevane skal ha eit trygt og godt skulemiljø som fremjar 

helse, trivsel i tillegg til læring.2  

Skulen har også andre funksjonar som mellom anna å føre tilsyn med barna. Dette gjeld i særleg grad 

dei yngste elevane som ut over undervisningstida får tilbod om opphald i ei skulefritidsordning, SFO.3 

Skulen er ein viktig møteplass utanom skuletida. Skulen sin plass i lokalsamfunnet bør ein òg ha med i 

ein skulebruksplan. 

Ein plan bør vere oversiktleg både i omfang og utforming. Men planen bør også gje 

bakgrunnsinformasjon for at lesarane skal kunne gå djupare inn på enkeltpunkt. Vi løyser dette ved å 

bruke vedlegg til planen. Det mest omfattande vedlegget er Multiconsults gjennomgang av 

skuleanlegga. 

I første del skildrar vi dei lovene og forskriftene som planen må forankrast i (kapittel 2) samt statlege 

føringar for skulen i framtida (kapittel 3). I kapittel 4 ser vi nærare på historisk og venta framtidig 

utvikling av elevtala i kvar skulekrins. Vidare skildrar vi kapasiteten i skulane (kapittel 5) og den 

tekniske tilstanden og funksjonaliteten til skulebygga (kapittel 6). Kapittel 7 tar for seg utgifter i 

grunnskulesektoren i Sveio kommune. Vidare ser vi nærare på samanhengen mellom skulestrukturen 

og lokalsamfunna (kapittel 8) og folkehelse (kapittel 9). Avslutningsvis vurderer vi ulike alternativ til 

endringar og gjev ei tilråding (kapittel 10).  

 

1
 Opplæringslova § 1-1 

2
 Opplæringslova § 9 A-2. 

3
 Opplæringslova § 13-7 
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2. Lovar og forskrifter 

Opplæringslova (§ 2-1) pålegg barn og unge plikt til grunnskoleopplæring. Dei har rett til kommunal 

opplæring, men dei kan også velje å ivareta opplæringsplikten på ein annan måte. Dette kan skje i 

private skular i eigen kommune eller utanfor, eller ved heimeopplæring.  

Opplæringslova § 13-1 pålegg kommunen «å oppfylle retten til grunnskoleopplæring etter denne lova 

for alle som er busette i kommunen».  

Fylkeskommunen har ansvaret for skuleskyss for elevar som bur meir enn 2 km (1. årstrinn) eller 4 km 

(2.–10. årstrinn) frå skulen. Kommunen har ansvaret for skyss til skulen for elevar med «særleg farleg 

eller vanskeleg skoleveg». Fylkeskommunen skal organisere skoleskyssen (Opplæringslova § 13-4). 

§ 13-7 i opplæringslova pålegg kommunen å «ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid 

for 1.-4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn». 

2.1 Nærskuleprinsippet 

Det er kommunen (kommunestyret) som fastset skulestrukturen. § 8-1 i opplæringslova seier at 

«grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet 

som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen 

soknar til». Slike forskrifter angir skulekretsgrenser. Også desse må ivareta nærskuleprinsippet. 

Utdanningsdirektoratet framheld at ein skal leggje omsynet til «barnets beste» til grunn4: 

Barnekonvensjonen er tatt inn i norsk rett ved menneskerettsloven i 2003, og forplikter 

kommunene til å legge vekt på barnets beste, blant annet i saker om skolestruktur. Artikkel 3 
nr. 1 peker på at barnets beste er et viktig hensyn i saker som gjelder barn. 

Barnekonvensjonens artikkel 3 nr. 1 lyder: 

Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private 
velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende 

organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.” 

Utdanningsdirektoratet har klargjort at det skal særlege grunner til at ikkje kretsgrensene skal gje 

elevane rett til å gå på den skulen som ligg geografisk nærast. Kommunen kan ikkje leggje vekt på 

framtidige kapasitetsproblem. 

2.2 Skulebygg og utemiljø 

Opplæringslova er kortfatta når det gjeld det fysiske miljøet i skulen. § 9-5 seier at «kommunen skal 

sørge for tenlege grunnskolar». Dette blir forklart i kapittel 9A Elevane sitt skolemiljø. Vi tar med dei 

to viktigaste punkta i denne samanhengen: 

• Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn 

til tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane. 

 

4 Nærskoleprinsippet og skolekretsgrenser, en tolkningsuttalelse fra Utdanningsdirektoratet 12. desember 2014 (https://www.udir.no/regel-

verkstolkninger/opplaring/Narskole-og-skolekretsgrenser/Narskoleprinsippet-og-skolekretsgrenser/) 
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• Det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar med dei faglege normene som 

fagmyndigheitene til kvar tid tilrår. Dersom enkelte miljøtilhøve avvik frå desse 

normene, må skolen kunne dokumentere at miljøet likevel har tilfredsstillande verknad 
for helsa, trivselen og læringa til elevane. 

Dei faglege normene vil både vere helsefaglege og bygningsfaglege. I tillegg kjem krav til 

arbeidsmiljøet for dei tilsette.  

Folkehelseloven5 har ei eiga forskrift; nemleg«Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 

skoler m.v». Forskrifta har fått eigen vegleiar i «Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler». Denne spesifiserer m. a. arealnormene for ute- og innemiljøet i skulane. 

Også plan- og bygningsloven6 med byggeforskrift sett krav til det fysiske miljøet og er aktuell 

ved planlegging av nye bygg eller rehabilitering av gamle skular. Arbeidstilsynet har ansvar 

og heimel etter arbeidsmiljølova. Lova regulerer først og fremst arbeidsmiljøet for dei tilsette, 

m. a. størrelsen på kontorarbeidsplassane.  

2.3 Om å leggje ned ein skule 

Ei avgjerd om å leggje ned ein skule er ikkje eit enkeltvedtak etter forvaltningslova7. Saka skal uansett 

vere forsvarleg klarlagt før kommunestyret gjer eit vedtak. I dette ligg m. a. at synspunkta til dei som 

blir påverka av nedlegginga, er kjend. Dette gjeld samarbeidsutval, foreldreråd, skulemiljøutval, 

elevråd, fagforeiningane for dei tilsette ved skulen, grendelag, andre brukarar av skulanesamt andre 

grupper og organisasjonar som kan ha interesse i saken. 

Viss ei endring av skulestrukturen fører til endringar i skyssbehovet, bør også fylkeskommunen få 

høve til å uttale seg i saka. 

Justisdepartementet tilrår ein uttalefrist på to månadar ved ei forskriftsendring8. Det vil vere klokt å 

nytte ein like lang frist ved handsaming av ei skulenedlegging.  

 

5 Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 
6
 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 

7
 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 

8 Forskriftsarbeid for kommuner. Utarbeidet av Justisdepartementets lovavdeling i samarbeid med Statskonsult.  Dato: 30.01.2002 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71?q=plan%20og%20bygningsloven
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3. Statlege føringar for skulen i framtida  

Grunnskulen er i ei fagleg brytningstid. Ein ny læreplan er under innføring. Det er framlegg til ei ny 

opplæringslov, og lærarutdanninga vil gje tilsette med ei lengre, men smalare utdanning.  

Læreplanen, Kunnskapsløftet, som ein tar i bruk frå 2020, legg vekt på djupnelæring og eit 

kompetanseomgrep med stor vekt på å kunne meistre utfordringar og løyse nye oppgåver. I 

djupnelæringa legg ein vekt på både kunnskapar og ferdigheiter. Skulane og lærarane har 

metodefridom, men fagplanane stiller krav til kva elevane skal kunne. I både Mat og helse, Naturfag 

og Kunst og handverk er det kompetansekrav som føreset at noko av undervisninga blir lagt til fagrom.   

Frå 2018 inneheld opplæringslova krav om tidleg innsats på 1. til 4. trinn. 

På 1. til 4. årstrinn skal skolen sørgje for at elevar som står i fare for å bli hengande etter i lesing, 

skriving eller rekning, raskt får eigna intensiv opplæring slik at forventa progresjon blir nådd. Om 

omsynet til eleven sitt beste talar for det, kan den intensive opplæringa i ein kort periode givast 

som eineundervisning. 

I 2018 blei også lærarnorma innført. Frå 2019 skal det gjennomsnittleg ikkje vere meir enn 15 elevar 

per lærar i ordinær undervisning på 1.–4. trinn, og 20 elevar per lærar i ordinær undervisning på 5.–7. 

trinn. For skular med mange elevar i klassen vil dette gje rom for å sette inn ekstra lærarar i intensiv 

opplæring for dei yngste elevane. For små skular gjev ikkje lærarnorma fleire ressursar enn tildeling 

basert på tidlegare klassedelingsreglar. Ressursar til «eigna intensiv opplæring» i små skular krev 

derfor truleg anten ekstra tildeling eller at ein har større klassar i nokon fag eller timar.  

I forslaget til ny opplæringslov vert «intensiv opplæring» erstatta med omgrepet «forsterka innsats», 

som skal gjelde all opplæring og alle trinn. Dette vil gje nye utfordringar i små skular.  

Opplæringslova med forskrift seier at for å undervise i norsk, matematikk eller engelsk på 

barnetrinnet, skal ein ha minst 30 studiepoeng som er relevant for faget. Ein kan gje unntak fram til 

2025. I 2019 var den faglege dekninga best i Auklandshamn, Førde og Sveio skular og mindre god i 

Valestrand og Vikse. Mangelen var særleg stor på engelsklærarar, men òg ein del matematikklærarar 

mangla den ønska kompetansen. Slik er det i heile landet. Ny lærarutdanning for barnetrinnet er 

femårig og kan gje kompetanse i tre til fire fag med 30 eller 60 studiepoeng. Alle skal ha norsk og 

matematikk. Det kan bli ei utfording for dei små skulane å finne engelsklærarar. 
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4. Elevtal 

Elevtalet i Sveio kommune har vakse dei siste åra. Figur 1 viser utviklinga av elevtalet på barnetrinnet 

sidan år 2000. Sum 539 i 2000 og 610 i 2020. I år 2000 hadde kommunen sju skular med barnetrinn9. 

Elevane frå Lid krets reiser nå til Sveio skule, og elevane frå Ørevik skule reiser til Valestrand skule. 

 

Figur 1 Elevtala i dei fem barneskulane frå 2000 til 2020. Kilde: GSI og Sveio kommune 

Vi ser at det er Vikse skule som har hatt den største veksten i elevtalet.  

Veksten er no i ferd med å snu. I Sveio kommune har fødselstalet hatt ein fallande tendens dei siste åra 

– etter ein sterk vekst frå 2004 til 2011. Sjølv om fødselstala er det viktigaste bidraget til framtidige 

elevtal, tel òg mobilitet.  

 

Figur 2 Talet på fødde og på elevar på 1. trinn etter fødselsår. Kilde: SSB og GSI 

Netto tilflytting har gjeve langt fleire fyrsteklassingar enn kva ein skulle vente ut frå fødselstala. I 

gjennomsnitt har det vore ein tilvekst på meir enn 16 barn for kvart årskull, eller 27 %. Veksten i 

årskulla har ikkje vore like stor i skulealder som for dei mindre barna.  

 

9
 Frå 1997 til 2001 gjekk elevane i Ørevik skule dei fire fyrste fire åra og i Valestrand oppvekstsenter dei tre neste. 

2000 2005 2010 2015 2020

Valestrand/Ørevik 82 42 42 40 46

Auklandshamn 55 37 38 49 46

Førde 87 101 95 76 90

Sveio/Lid 247 261 257 280 275

Vikse 68 67 90 122 153
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Dei fleste elevane går på skule i kretsen der dei bur. Frå 2016 til 2020 har 28 elevar søkt seg til ein 

annan skule i Sveio, og 11 elevar går i privat skule i Haugesund.  

Berre ein av kretsane er noko prega av fråflytting i skulealder det siste tiåret, og det er Valestrand. 

Denne skulen har hatt om lag 10 % færre elevar på 7. trinn enn på 1. trinn. Elevtalet i Førde skule har 

vakse mest i løpet av barnetrinnet med om lag 30 %. Frå 2017 er det netto fråflytting i barneskulealder 

for kommunen samla. Fråflyttinga skjer særleg i Sveio, Auklandshamn og Valestrand skular. 

Nedgangen i fødselstala vil venteleg gje færre elevar dei nærmaste åra. Figur 3 viser SSBs prognose 

fram mot 2050. For «mellom-alternativ», MMMM10, vil nedgangen flate ut om tolv år for så å gje 

svak vekst fram mot 2050 og innebere om lag 530 elevar i barneskulealder. Alternativ LLML11 gjev 

nedgang i elevtalet fram mot 2033 for så stabilisere seg på om lag 400 elevar. Med alternativ HHMH12 

vil nedgangen stanse i 2029. Deretter vil talet på elevar auke fram til om lag 630 elevar i år 2050, dvs. 

litt over nivået i dag. Dette store spriket i framskrivingane er ein usikkerheitsfaktor i planlegginga. Det 

er naturleg å ta utgangspunkt i mellom-alternativet (MMMM), og ut frå dette vurdere konsekvensane 

av om det kjem fleire eller færre elevar. 

 

Figur 3 Elevtalsframskrivingar for barnetrinnet fram mot år 2050. Kjelde: SSB 

Kjende tal for barn opp til 6 år gjev om lag den same utviklinga for alle det tre prognosene fram til år 

2026. Tala gjev også grunnlag for ei framskriving for skulekretsane. 

• Auklandshamn skule (46 elevar i 2020) vil venteleg ha om lag 33-36 elevar i 2026/27 

• Førde skule (90 elevar i 2020) vil venteleg ha om lag 100-110 elevar i 2026/27 

• 1.-7. på Sveio skule (275 elevar i 2020) vil venteleg ha om lag 230-250 elevar i 2026/27 

• Skulen på Valestrand (46 elevar i 2020) vil venteleg ha om lag 31-35 elevar i 2026/27 

• Vikse skule (153 elevar i 2020) vil venteleg ha om lag 100-110 elevar i 2026/27 

 

10
 MMMM tyder middels fruktbarhet, middels levealder, middels innenlands flytting og middels innvandring. 

11
 LLML tyder låg fruktbarhet, låg levealder, middels innenlands flytting og låg innvandring. 

12
 HHMH tyder høg fruktbarhet, høg levealder, middels innenlands flytting og høg innvandring. 
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5. Kapasitet i skulane 

Multiconsult sin gjennomgang av skuleanlegga viser at kommunen har kapasitet til langt fleire elevar 

enn dei elevane kommunen kan vente å få innan 2050 (vedlegg 6).  

Sveio skule er den einaste av barneskulane som tilfredsstiller dei vanlege forventningane ein har til 

spesialrom og arbeidsrom for lærarar. Med nedgang i elevtala ved skulane, kan nokre av manglane bli 

retta opp ved alternativ bruk av nokre av klasseromma.  

Tabell 1 Kapasitet i dei fem skuleanlegga i Sveio kommune  

 Vale-

strand  

Auklands-

hamn  

Førde  

 

Vikse  

 

Sveio (1-7) Sum 

Funksjonelt areal* (m2) 1 484 588 2 385 2 669 6 593 13 719 

Elevtal 2020/21 46 47 90 153 275 611 

Elevtal i klassen 14-21 12 12 21 24  

Dagens maksimale 
kapasitet (elevar) 

70 74 192 188 486 1 010 

Dagens funksjonelle 
kapasitet (elevar) 

69 54 168 168 350 809 

Potensiell kapasitet 
(elevar) 

114 45 183 205 507 1054 

*Areala kan avvike sidan skulane ikkje har blitt kontrollmålt, og tala er basert på ulike kjelder og estimat. 

• Maksimal kapasitet baserer seg på maksimal bruk av dagens klasserom, dvs. dersom ein bruker 

kvart klasserom til det maksimale elevtalet som arealnorma gjev løyve til.  

• Funksjonell kapasitet er basert på dagens planløysing, med føresetnad om at skulen har alle 

nødvendig spesialiserte læringsareal som ikkje blir brukt til klasserom, samt har eigen SFO-base. 

Talet føreset ikkje ombygging eller omorganisering av areal. Skulane vil framleis mangle 

funksjonar og areal som ikkje blei etablert ved bygging.  

• Ein reknar ut potensiell kapasitet frå skulen sin totale netto- og bruttoareal ved hjelp av nøkkeltal 

tilrådd for skuleanlegg. Talet for potensiell kapasitet viser skulen sin kapasitet ved betre bruk av 

eksisterande bygg, med ei delvis eller total ombygging. 

Vi ser at Førde skule har funksjonell kapasitet til å ta anten elevane frå Auklandshamn eller frå 

Valestrand, slik elevtalet her er i dag. Sjølv om elevtalet frå desse skulane er venta å minke dei 

nærmaste åra, vil talet på elevar frå Førde skulekrets truleg auke. Med endringar i dagens skulebygg 

vil Førde skule kunne romme elevane frå både Auklandshamn og Valestrand. 

Sveio skule har no funksjonell kapasitet på 350 elevar i 14 klasserom. Skulen har også plass til elevane 

frå Auklandshamn skule. Kapasiteten på 350 elevar er for liten til å ta elevane frå Vikse, slik elevtalet 

her er i dag. Sjølv om elevtala frå desse skulane er venta å minke dei nærmaste åra, vil ein måtte nytte 

den potensielle kapasiteten i Sveio skule for å romme både Auklandshamn skule og Vikse skule. Dette 

vil truleg krevje ombygging av symjehallen til tre klasserom. Med middels elevtalsutvikling kan Sveio 

skule om få år anten romme elevane frå Vikse eller Auklandshamn. Med låg elevtalsutvikling kan 

Sveio skule om få år romme elevane frå både Vikse og Auklandshamn. 
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6. Tilstand for skulebygga 

Detter kapitlet viser samandrag frå Multiconsult sin rapport. Heile rapporten ligg i vedlegg 6. 

Auklandshamn skule 

Om Auklandshamn skule skriv Multiconsult i sitt samandrag: 

Skolen er fullt utnyttet i dag. Det er fortsatt plass til flere elever i klasserom, men mangel på 

elevgarderober, toaletter og spesialiserte læringsarealer er en utfordring. Bygget har god 

logistikk, er UU-utformet og fungerer bra med dagens antall elever. Ut fra BRA, har bygget en 

beregnet kapasitet tilsvarende 45 elever, noe som stemmer godt med dagens antall elever. 

Skolen har store uteområder. Det skal være mulig å utvide skolen og bygge flere rom som er 

mangler i dag. FAU har utredet en løsning med tilbygg med sløydrommet, tilbudt av lokal 

snekker. Det anbefales eventuelt et større tilbygg for å ivareta behovet for garderober, 

elevtoaletter og KH rom, i tillegg til sløyd. Utearealer kan med fordel oppgraderes. Skolen har 

forholdsvis god teknisk tilstand, og med enkle utskiftninger og vedlikehold kan den brukes i 

mange år framover. Dagens skolebygg fungerer bra og er tegnet på en smart og arealeffektiv 

måte. Vi ser derfor liten gevinst i å bygge en ny og større skole her. Isteden kan man velge å 

beholde bygget og eventuelt utvide det med enklere tilbygg for å øke kapasitet og dekke de 

nødvendige funksjonene. 

Tidlegare har skulen hatt meir enn 50 elevar, og fordelinga på trinn ville gjeve fire klasser etter dei 

tradisjonelle reglane. Elevtalet er ikkje større enn at ein i praksis likevel kan dele inn elevane i tre 

klasser. Elevtalet vil venteleg gå ned til om lag 33–36 elevar som får plass i tre klassar. Dette vil i seg 

sjølv ikkje løyse mangelen på elevgarderobar, men kunne gje noko betre plass til kvar elev. Tre klasser 

vil kunne gjere det mogleg igjen å ha eit skulekjøkken og eit stort nok rom til kunst og handverk.  

Førde skule 

Om Førde skule skriv Multiconsult i sitt samandrag: 

Bygget har kapasitet å ta imot flere elever, med forutsetning om at man øker kapasitet på 

elevgarderober, toaletter og eventuelt justerer størrelsen på noen klasserom. Utearealene kan 

med fordel oppgraderes og suppleres med flere leke- og undervisningstilbud. Førde skole 

holder en tilfredsstillende teknisk tilstand på det bygningsmessige og VVS, men El-anlegget 

trenger vedlikehold og oppgradering i løpet av de neste 10 årene. Gamle Førde skole har 

varierende teknisk tilstand på ulike bygningsdeler som følge av utskiftninger over ulike 

tidsperioder. Vinduer og ytterdører, samt det elektriske anlegget behøver oppgradering i nær 

fremtid. Det vil også være behov for utbedringer på innvendige flater, sanitæranlegg og 

svakstrømanlegg (tele og automasjon) i løpet av de neste 10 årene. I tillegg anbefales det 

innkjøp av ny og supplerende innredning på denne skolen. 

Tidlegare har skulen hatt meir enn 90 elevar, og fordelinga på trinn ville gi fem klassar etter dei 

tradisjonelle reglane. Med 168 elevar vil det vere 24 elevar i gjennomsnitt per årstrinn. Dette inneber 

store klasser som treng store klasserom på om lag 60 m2. Dette har Førde skule. Elevtalet vil venteleg 

gå opp til om lag 100–110 elevar. Skulen manglar naturfagrom. Ein bør forbetre skulekjøkkenet og 

tilkomsten til sløydsalen.  
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Sveio skule 

Sveio skule har både barnetrinn og ungdomstrinn. Om Sveio skule sitt barnetrinn skriv  

Multiconsult i sitt samandrag: 

Skolen er ikke fullt utnyttet i dag, og har fortsatt kapasitet i klasserom. Med dagens antall 

klasserom fungerer skolen som en 2,5- parallell skole. Det finnes tilstrekkelig med 

elevtoaletter, grupperom og garderober for økt antall elever. Bygget har god logistikk og er 

UU-utformet, med unntak av gymgarderober i kjelleretasje. Ved eventuell ombygging av disse 

arealene, må plassering av heis og oppgradering til UU vurderes nærmere. Skolen mangler 

velfungerende uteareal i dag, men planlegging av nye arealer er under arbeid. Vi anbefaler at 

størrelsen på nye utearealer også vurderes mot fremtidig økende elevantall, slik at ved en 

eventuell ombygging av barneskole til 3 parallell har man nok uteareal til lek og fysisk 

aktivitet for alle barna. Dagens skolebygg fungerer bra og er tegnet på en smart og 

arealeffektiv måte. Det er tatt høyde for en eventuell ombygging av svømmehall til 

undervisningsarealer, slik at barneskolen skal ha plass til 3 paralleller med ca. 500 elever (I 

dag ca. 275). Det er viktig at planlegging og oppgradering av utearealer tar hensyn til det 

fremtidige antallet elever også. 

Tidlegare har barnetrinnet på Sveio hatt 297 elevar. Dette gav om lag 21 elevar per klasse med 14 

klasser. 350 elevar ville medført 25 elevar per klasse i gjennomsnitt. Elevtalet vil venteleg gå ned til 

om lag 230–250 elevar. Skulen har tilgang til gode spesialrom. 

Valestrand oppvekstsenter 

Om Valestrand oppvekstsenter sin skule skriv Multiconsult i sitt samandrag: 

Bygget har en krevende logistikk og flere nivåforskjeller med vanskelig adkomst for HC 

brukere, spesielt i underetasjen av det gamle bygget. Skolen er ikke UU utformet og mangler 

heis. Flere rom er kun tilgjengelig gjennom andre rom. Byggets form og størrelse gjør 

arealutnyttelse dårlig. Det finnes flere arealer som ikke er brukbare i dag: 2. og loft etasje i det 

gamle bygget og et stort tilfluktsrom i underetasjen kan nevnes. Skolen er bygget som en halv 

parallell og kan derfor ikke ta imot flere elever. Nærheten til Stord gjør nærliggende områder 

attraktive for barnefamilier. Disse områdene kan vurderes for utvikling. Skolen er generelt slitt 

og holder ikke en tilfredsstillende teknisk tilstand. Den nye delen holder en god teknisk tilstand 

på utvendig kledning, tak, varme, brannslokking og luftbehandling, men har behov for 

oppgraderinger i grunn og fundament, vinduer, sanitæranlegg og el-anlegg i løpet av neste 10 

år. Skolen trenger også en generell oppgradering innvendig i løpet av de neste 10 årene. 

Ventilasjonsanlegget i den gamle delen holder en akseptabel teknisk tilstand. Utover det har 

bygget generelt behov for vedlikehold og oppgraderinger, både teknisk og bygningsmessig, i 

løpet av de neste 10 årene. Dagens bygningsmasse er såpass krevende og lite egnet for bruk at 

ombygning eller eventuelt tilbygg ikke vil være tilstrekkelig for økning av skolens kapasitet. 

Tomten er smal og lang. Et høyere bygg kunne blitt mer arealeffektivt i dette tilfelle. 

Skulen på Valestrand har 46 elevar skuleåret 2020/21. Dette ville medført fire klasser etter 

tradisjonelle klassedelingsreglar, pga. fordelinga på årstrinn. Til vanleg er det tre klasser. Ressursane 

har vore tildelt etter klassetalet. Med berre tre klasserom er ei tredeling å føretrekke. Elevtalet vil 

venteleg gå ned til om lag 31–35  elevar med tre klassar. Det synes vanskeleg å finne plass til gode 

spesialrom.  
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Vikse skule 

Om Vikse skule skriv Multiconsult i sitt samandrag: 

Skolen er godt utnyttet i dag. Det er mulig å øke antall elever per klasserom, men det må ses i 

sammenheng med kapasitet i elevgarderober. Skolen mangler spesialiserte læringsarealer som 

kunst og håndverk. Sløyd og skolekjøkkenet er for små, og disse funksjonene mangler 

støtterom i form av lager etc. I dag finnes det ikke arealer i eksisterende bygg for å dekke disse 

behovene. Logistikk og tilgang til kjelleretasjen er dårlig løst, og enkelte arealene er ikke UU 

tilgjengelig. Utearealer kan med fordel oppgraderes. Mangler grønne arealer, lekeapparater og 

aktivitetsfasiliteter for uteundervisning. Den nye delen av Vikse skole er fra 2013, og har 

dermed god teknisk tilstand på alle komponenter. Den gamle delen har den dårligste tekniske 

tilstanden blant samtlige skoler som er vurdert i denne kartleggingen. Mye av den dårlige 

tekniske tilstanden skyldes tegn til setning i fundamentet, samt TG3 på ventilasjonsanlegget på 

skolen. Utenom brannslokking, varme og vinduer har samtlige bygningskomponenter behov 

for oppgradering i løpet av neste 10 år. En enkel rehabilitering av gammelt bygg vil påvirke 

trivsel på skolen, men vil ikke løse problemet med manglende areal og dårlig logistikk. Det 

kan vurderes å rive den gamle delen i sin helhet, eller delvis å bygge et nytt, mer arealeffektivt 

og UU utformet bygg. Dette vil binde sammen gymsalen og ny skolebygning på en bedre måte 

og gi mulighet til å øke elevkapasiteten på skolen. 

Vikse skule har 153 elevar skuleåret 2020/21. Dette gjev sju klasser etter tradisjonelle 

klassedelingsreglar, med gjennomsnittleg om lag 22 elevar per klasse. Skulen har ikkje hatt fleire 

elevar tidlegare, og elevtalet vil venteleg gå ned til om lag 100–110 elevar med om lag 15 elevar per 

klasse. Skulen har dårlege spesialrom. Redusert elevtal for sju årstrinn frigjer ikkje plass til nye 

spesialrom.  
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7. Utgifter til grunnskulesektoren 

Sveio kommune brukte ca. kr 116 000 

kroner til grunnsektoren per barn i 

alderen 6 til 15 år i 2019. Det er litt 

mindre enn det som er vanleg. 

Forholdsvis mykje blir brukt til 

skuleskyss og lite til lokale og SFO, 

samanlikna med Hordaland, landet utan 

Oslo, og KOSTRA-gruppe 11. 

Grunnskule omfattar undervisning, 

leiing og materiell og har den største 

delen av utgiftene. Litt meir i Sveio enn 

i Hordaland og landet utan Oslo.  

 

7.1 Grunnskule 

I 2019 hadde grunnskulen i Sveio 94,4 årsverk 

utanom drift av bygningane (reinhaldar, 

vaktmeister og liknande). Dette gav noko større 

utgifter enn gjennomsnitta for Hordaland og landet 

utan Oslo. 

Det var ca. 6 årsverk til administrasjon (rektor og 

inspektør), ca. 73 lærarårsverk, ca. 13 

assistentårsverk og ca. 2 årsverk til kontorteknisk 

personale. Talet på lærarårsverk auka med om lag 

fire i 2020.  

Administrasjonsressursar 

Samla sett er administrasjonsressursane noko større i Sveio enn ein kunne vente ut frå elevtalet i 

kommunen. Alle skular må ha ein grunnressurs til administrasjon. Så stig behovet med elevtalet. 

Administrasjonsressursen i Førde skule og Valestrand oppvekstsenter synes knapt tilmålt, mens 

ressursane er romslege i Sveio skule og Vikse skule. Til vanleg kan ein redusere samla 

administrasjonsressursar med om lag 0,3–0,4 årsverk ved å samle to skular13. Med lønskostnader på 

omlag kr 900 000 per rektorårsverk, kan nedlegging av ein skule derfor gje om lag kr 300 000 i 

reduserte utgifter. 

 

13
 Ved skular med uvanleg store administrasjonsressursar kan ein redusere desse uavhengig av strukturendringar. Utgangspunktet for ansla-

get er derfor at alle skulane har vanlege ressursar før ei samling. 

Figur 4 Netto driftsutgifter til grunnskulesektoren per innbyggjar 6-15 år 
i 2019. Kjelde: KOSTRA 
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Undervisningsressursar 

Timar til ordinær undervisning er hovudgrunnlaget for tildeling av lærarressursar. 

Spesialundervisninga er basert på individuelle behov, og det er ingen generelle haldepunkt for om 

desse behova blir større eller mindre ved endring av skulestorleiken.  

«Lærarnorma» frå 2018 tar utgangspunkt i elevtala. I gjennomsnitt skal det ikkje vere meir enn 15 

elevar per lærer i ordinær undervisning for 1.–4. trinn og 20 elevar for 5.–7.trinn.  

Innsparingspotensialet for lærarstillanger til ordinær undervisning ved å slå saman skular er avgrensa 

til ressursar ut over lærarnorma. Vi reknar lønskostnadane per lærarårsverk til å vere om lag kr 

750 000. Dette var innsparingspotensialet for 2019/20:  

• Auklandshamn:  Kr 825 000 (1,1 årsverk) 

• Førde:    Kr 450 000 (0,6 årsverk) 

• Sveio:    Kr 675 000 (0,9 årsverk) 

• Valestrand:   Kr 900 000 (1,2 årsverk) 

• Vikse:    Kr 150 000 (0,2 årsverk) 

Vi ser at dei to minste skulane hadde det største innsparingspotensialet. Grunnen til dette var at dei 

fekk ressursar til fire klassar.  Dette krev større ressursar enn det lærarnorma gir. (Sjå vedlegg 4.)  

7.2 Skyss 

Skysskostnadene er en viktig del av dei kommunale 

utgiftene til skuledrift. Elevar som bur utanfor 

skyssgrensene på 2 km (1. årstrinn) eller 4 km (2.–7. 

årstrinn) har rett på skuleskyss. Det vil dei også ha med 

kortare avstand, om skulevegen er farleg. I 2020 er det 477 

av 820 elevar, eller 58 %, som hadde skuleskyss i Sveio 

kommune. Av desse har 94 elevar skyss etter kommunalt 

vedtak på grunn av farleg skuleveg. Kostnaden i heile 

kommunen var i 2019 kr 19 per tur per elev med rett til 

skyss pga. avstand. For eitt år var dermed kostnadene kr 7 

220, kr 6 446 utan MVA.  

Kostnadene for elevar med rett pga. farleg skuleveg må kommunen betale. Årskostnaden var også kr 

6 446 for elevane som kunne bruke ein buss som likevel var oppsett. For elevar som måtte ha ekstra 

skyssmiddel (gjerne taxi), måtte kommunen betale meir. Dette gjer at skysskostnadene for elevane ved 

Auklandshamn, Valestrand og Vikse blir store, og for to av dei – Auklandshamn og Vikse –  ville 

kommunen komme rimelegare ut om alle elevane trengte skyss på grunn av avstand. 

 

  

Figur 6 Netto driftsutgifter til skyss per innbyg-
gjar 6-15 år 2019. Kjelde: KOSTRA 

kr 0

kr 1 000

kr 2 000

kr 3 000

kr 4 000

kr 5 000

kr 6 000

kr 7 000 Landet
uten Oslo

Sveio

Hordaland

KOSTRA-
gruppe 11



 

  15 

Tabell 2 Skysskostnader knytt til elevane ved Auklandshamn, Valestrand og Vikse skular. Kjelde: Sveio kommune 

Skule Taxi Buss Sum skyss Alternativ 
kostnad (buss 
for alle elevar) 

Meir/mindre-
kostnad ved 
skifte av skule 

Auklandshamn  kr 364 732 kr 70 911 kr 435 643 kr 302 982 kr 132 661 

Valestrand  kr 0 kr 154 714 kr 154 714 kr 296 536 -kr 141 821 

Vikse  kr 596 295 kr 863 821 kr 1 460 116 kr 986 304 kr 473 813 

Det er vanskeleg å kalkulere endringar i energibruken knytt til endringar i skuleskyssen. Det kan bli 

fleire elevar som krev skyss en no, men venteleg vil mange kunne få plass i dagens skulebussar. Noen 

elevar vil få lengre skyss, men truleg vil færre bruke taxi.  Med 15 km skuleveg og 100 g CO2 per 

kjørte km vil ein taxi sleppe ut ca. 3 kg CO2 per tur/retur. Løpet av eit skuleår utgjer dette om lag 1,1 

tonn CO2. Med tre passasjerar blir detteomlag 0,4 tonn per passasjer. Ein skal ha om lag halvfull buss 

for å ha same utslepp per passasjer. Med el-bilar blir utsleppa mindre. 

7.3 Driftsutgifter til skulelokala 

Sveio kommune hadde netto driftsutgifter på 12,4 millionar kroner til skulebygg i 2019. Av dette var 

4,8 millionar kroner avskrivingar.  

 
Figur 7 Netto driftsutgifter til skulelokale per innbyggjar 6-15 år 2019. Kjelde: KOSTRA 

Skulane i Sveio kommune har langt større kapasitet enn elevtalet tilseier. Den daglege drifta gjev 

utgifter av ulike slag. Figur 8 viser fordelinga for 2019 i dei tre skulane Auklandshamn, Valestrand og 

Vikse. Vi ser at dei største postane gjeld løn til reinhaldarar og energi. Det meste av desse utgiftene 

fell bort viss skulen blir nedlagd.  
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Figur 8 Driftsutgifter ved dei tre skulane i 2019. Kjelde: Rekneskapen for Sveio kommune 

Viss ein skule blir nedlagd, vil ein kunne spare utgifter til reinhald og strøm.  

Tabell 3 viser energikostnadene for skulene i Auklandshamn, Valestand og Vikse skular i 2019. I 219 

betalte Sveio kommune gjennomsnittlig kr 0,757 per kWh. Med dette som grunnlag er det kalkulert eit 

forbruk for kvar av dei tre skulane. Dette er forbruk ein kan spare viss skulene bli nedlagd og elevane 

får plass i naboskulane, Førde og Sveio.  

Skulane bruker elektrisk energi til oppvarming. Viss dette er fornybar energi, gir dette knapt CO2-

utslepp. På den anna side kunne denne energien erstatte energibruk andre stader, basert på andre ener-

gikjelder, til dømes bilar. Vi nytter ei omrekning basert på at det meste er fornybar energi. 1 kWh sva-

rer da til 17 g CO2-utslepp14. 

Tabell 3 Energibruk i 2019 og kalkulert CO2-utslepp. 

Skule Energikostnad Forbruk(kalkulert) CO2 ekvivalenter 
(17 g CO2 per kWt) 

Auklandshamn kr    110 734 146 000 kWh 2,5 tonn CO2 

Valestrand  kr    102 477 135 000 kWh 2,3 tonn CO2 

Vikse kr    211 190 279 000 kWh 4,7 tonn CO2 

 

 

14
«Det gjennomsnittlige direkte klimagassutslippet knyttet til å bruke strøm i Norge i 2019 var … kun 17 gram CO2-ekvivalenter per kilo-

wattime. Til sammenligning har EU de siste årene hatt en tilsvarende CO2-faktor for strømforsyningen på rundt 300 g CO2e/kWh.» 

https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-energi/stromforbruk-i-norge-har-lavt-klimagassutslipp/ 
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8. Lokalsamfunn 

Eit lokalsamfunn kan vera ei nemning på ei fellesskapskjensle, gjerne ein felles identitet i ei gruppe. 

Eit lokalsamfunn vert skapt gjennom at deltakarane har eit felles sosialt miljø, som igjen føreset felles 

sosiale arenaer – til dømes ein skule. Ein meir utdjupande gjennomgang av dette temaet ligg i vedlegg 

2. 

Sveio kommune har i Kommuneplanen 2011–2023 ønske om å forsterka tettstadane, ta vare på den 

desentraliserte busetnaden og ha levande bygder. I Planstrategi for Sveio kommune 2020-2023 skriv 

ordføraren følgjande i føreordet:  

For Sveio er det viktig å styrke sentrum, samstundes som me skal legge til rette for vekst i 

bygdene, ved å ha fokus på å stimulera til bustadbygging, sikre gode bumiljø og lokalsamfunn 

(…) 

Intervjua og informasjon frå kommunen viser at lokalsamfunna i Sveio i stor grad fell saman med 

skulekrinsane. 

8.1 Skulen i lokalsamfunnet 

Ein grunnlagsrapport for moglege skulenedleggingar i Steinkjer kommune frå 2012, trekkjer fram 

følgjande funksjonar for skulen: 

• Inkludere tilflyttarar 

• Foreldre vert kjend med kvarandre 

• Fritidsaktivitetar for barn og ungdom 

• Kultur- og idrettsaktivitetar for ulike aldersgrupper 

• Uorganisert møteplass for barn, unge og vaksne 

• Møtelokale og arkiv/lager for lag og foreiningar 

• Arrangementslokale  

• Følgjer for busetjing 

Intervjua med foreldre og tilsett i krinsane kan vise om dette samsvarer med situasjonen i Sveio.  

Lokalsamfunnet rundt Auklandshamn skule 

Informantane meiner at skulen betyr mykje for bygda og at bygda ber preg av eit sterkt engasjement 

og miljø. Foreldre og nærmiljøet/bygdelaget har blant anna satt opp bålhus, kjøkken, sykkelskur, 

fotballbane og klatrestativ i tilknyting til skulen. Skulen bidrar også til lokal arbeidskraft.  

Det er mange aktivitetar i bygda, som dame- og herretrim, sytreff, allidrett, fotball osv. Skulen har eit 

godt samarbeid med organisasjonane i bygda som til dømes idrettslag, bygdelag og kristne 

organisasjonar, og skulen/gymsalen vert ofte brukt av lokalbefolkninga. I tillegg er det mange 

arrangement i bygda, som til dømes 17. mai, som har skulen og butikken som midtpunktet. Ho som 

driv butikken betyr mykje for bygda. Ho sett opp kino, kafé osv. for borna. Skulen hadde eit tilbod om 

SFO, men ingen har nytta seg av det. Skulen har ikkje SFO i dag. Dei elevane som treng ein stad å 

vere på morgonen sender borna til butikken og elevane gjer lekser i lokalbutikken/kafeen på 

ettermiddagen.  
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Informantane uttrykker at dei er stolt av skulen og at skulen har engasjerte og flinke lærarar. Dei 

opplever skulen som trygg og god.  

Det finns mange eldsjeler i bygda. Informantane har høyrt at det er nokon som ønskjer å søke om å få 

starte opp privatskule i dagens skulebygg dersom det blir nedlegging av skulen. 

Auklandshamn har ingen barnehage, men dei fleste borna i bygda går i Bua kultur- og fritidsbarnehage 

(privat). 

Lokalsamfunnet rundt Førde skule 

Informantane meiner nærmiljøet betyr mykje for skulen og motsett. Dei opplever det som fint med 

kort veg til skulen. I tillegg legg dei vekt på fordelen med skule og barnehage i nærmiljøet, noko som 

gir ein fin overgang frå barnehage til skule. 

Elevane bruker skulen og nærmiljøet mykje på ettermiddagen til dømes til fotball i ballbingen, karate 

og allidrett i gymsalen. 17. mai vert feira i bygda. Butikken ligg også i kort gangavstand frå skulen. 

Informantane gir uttrykk for at det ikkje alltid er like lett å trekke på nærmiljøet for tiltak knytt til 

skulen.  

Førde skule har Førde barnehage (kommunal) og Sveio vaksenopplæring i nærleiken. 

Lokalsamfunnet rundt Sveio skule 

Informantane omtalar Sveio skule som ein «byskole på bygda». Dei fleste elevane kjem til Sveio 

sentrum for aktivitetar og elevar frå andre skular reiser også til Sveio sentrum for fritidsaktivitetar. 

Skulen er ein plass barna kjenner og er mykje på ettermiddagane og i helgene.  

17. mai vert feira i Sveio og elevar frå fleire stader i kommunen kjem til Sveio for 17. mai-feiringa.  

Lokalsamfunnet rundt Valestrand oppvekstsenter 

Informantane gir uttrykk for at nærmiljøet er tett knytt til skulen og at skulen og nærmiljøet fungerer 

som ei symbiose. Det er eit aktivt organisasjonsliv og ei rik dugnadsånd i Valestrand. Det er mange lag 

og organisasjonar i bygda og dei engasjerer seg i skulen. Idrettslaget sponsar blant anna utstyr, 

Helselaget har sponsa frukt til elevane, 4H har bygd gapahuk, og gymsal og kjøkken er rehabilitert av 

bygda.  Det har vore sterk mobilisering i bygda ved tidlegare diskusjonar om skulenedlegging.  

Nærmiljøet til skulen spelar og ei stor rolle. Dei nyttar lokale attraksjonar og gardar til undervisning og 

besøk. Næraste gardbrukar til oppvekstsenteret har òg gjennom mange år lagt til rette for at 

oppvekstsenteret kan disponere mykje av marka hans for å lage til kjekke uteområde. 

Skulen fungerer som eit grendehus og vert sett på som sentrum i bygda. Bursdagar, Halloween og 17. 

mai feirast på skulen. Bygda har også korps, 4H og allidrett, som informantane fryktar skal forsvinne 

om skulen forsvinn. Skulens uteområde brukast også av ungane på ettermiddagane og i helgene.  

Barnehagen ligg vegg i vegg med skulen. Dette gir ein trygg overgang frå barnehage til skule.  

Vestland fylke støttar bygdelivet i Valestrand med øyremerka støtte gjennom si «Liv og lyst»-ordning. 

Valestrand har ei treårig støtte for å utvikla næringsliv og kulturliv i denne delen av kommunen. 

Informantane hevdar at utan skulen vil det ikkje vera grobotn for ytterlegare utvikling som for 

eksempel tilflytting, næringsutvikling og kulturtilbod. Viss skulen forsvinn, frykter informantane at 

bygda vil miste tilflytting og at folk flytter vekk.  
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Lokalsamfunnet rundt Vikse skule 

Informantane seier at skulen er viktig for nærmiljøet, men at skulen ikkje fungerer som grendehus. 

Vandaskog skule fungerte som grendehus etter nedlegginga, men den har brent ned. Det finns eit eige 

husstyre for gymsalen. Gymsalen brukast til aktivitetar for barn og unge, men ikkje for selskap. Vikse 

har eit lokalt 4H, men utover det reiser dei fleste ungane til Sveio eller Haugesund for organisera 

aktivitet.  

Elevmassen ved Vikse skule er sosialt delt. Dei som bor i dei nye byggefelta på Rophus og Ekrene har 

mykje sosialt til felles (til dømes Halloween-feiring) samanlikna med dei som bur i smågrendene. Det 

finns også fleire leikeplassar og ballbingar på Rophus og Ekrene. Det finns ingen leikeplass rundt 

Vikse skule med unntak av skulegarden. Skulen blir dermed mykje brukt av ungane på ettermiddagane 

og i helgene. Det finns ingen barnehage rett ved Vikse skule.  

Det er ikkje ein veldig sterk bygdekultur knytt til Vikse skule ettersom mange av elevane kjem frå dei 

nye byggefelta. Det er ingen butikk, kyrkje eller liknande i Vikse. Det er skulen som er 

samlingspunktet.  

8.2 Konsekvensar for lokalsamfunnet av endra skulestruktur 

Samfunnsmessige konsekvensar av ein skulenedlegging  vil avhenga av kva for funksjonar skulen har 

hatt i lokalsamfunnet, og om det finnast alternativ til å fylla dei same funksjonane.  

I debattar om skulestruktur vert det ofte hevda at dersom skulen vert lagt ned, døyr bygda. Vi har hittil 

ikkje funne støtte for dette i forskingslitteraturen. Det ser derimot ut til at skulenedlegging ofte er ein 

konsekvens av at bygda allereie er uttynna. Dersom folkesetnaden vert tynna ytterlegare ut etter ei 

skulenedlegging, er det vanskeleg å påvisa at det er på grunn av nedlegginga eller om det er eit resultat 

av ei utvikling som ville skjedd uansett. 

 

Gjennom intervjua i Sveio kommune kom det fram ei uro i dei ulike bygdene dersom skulen vart lagd 

ned. Enkelte informantar frykta for eksistensen til bygda ved ei nedlegging av skulen og trekte fram 

skulen som den viktigaste brikka i bygda. I Valestrand var det òg ei oppfatning av at barnehagen ville 

forsvinna dersom skulen forsvann.  

Under intervjua vart det òg diskutert verdien til skulen for innflyttarar og integrering i bygda. Enkelte 

av informantane sa at skulen hadde vore eit viktig element i vurderinga om kor ein skulle flytta. Fleire 

gjekk også langt på veg med å seia at dei ikkje ville ha flytta til bygda dersom ikkje skulen hadde vore 

der.   

Informantane i Auklandshamn trakk fram eit eksempel om at det vert lagt ut til saman 59 tomtar i 

bygda. Dette er tomtar som kan tiltrekke seg unge folk. Informantane ga uttrykk for at det er synd 

dersom skulen stenger når det er mange moglegheiter i krinsen.  
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9. Folkehelse 

I folkehelseloven § 4 som gjeld kommunens ansvar for folkehelsearbeid står det følgjande: 

Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og 

bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av 

sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ 
innvirkning på helsen. 

Vidare står det blant anna:  

Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er 
tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting. 

Nærskule gir elevane moglegheit til fysisk aktivitet ved å gå og sykle til skulen framfor ein 

stillesitjande busstur. Ein fysisk aktiv skuleveg kan gjere elevane meir opplagt og konsentrera når 

skuledagen startar, noko som også kan virke positivt inn på læringsmiljøet. 

I tillegg gir nærskule (kort reiseveg) meir tid til fysisk aktivitet og fritidsaktivitetar på ettermiddagane. 

Skulenedleggingar har ført til at færre elevar deltek i aktivitetar på skulen, og dette gjeld spesielt 

elevane med størst auke i avstanden til ny skule.  

Helsedirektoratet anbefaler at barn og ungdom er i aktivitet i minst 60 minutt kvar dag. Direktoratet 

peiker på tre sentrale arenaer for barn og unges fysiske aktivitet: 

• Heim og fritidsmiljø  

• Barnehage, skule og skulefritidsordning  

• Transport  

Nasjonal og internasjonal forsking har vist at det å gå eller sykle til skulen er assosiert med positive 

helseeffektar. Barne- og ungdomsskuleelevar som går eller syklar til skulen har høgare aktivitetsnivå 

og er i betre fysisk form enn elevar som køyrast til skulen (Østergaard et al., 201315; Cooper et al., 

200616; Cooper et al., 200517). I eit folkehelseperspektiv er det mykje som talar for å legge til rette for 

ein skulestruktur med aktiv transport til og frå skulen 

I våre intervju med FAU-representantar har det også kome fram ei bekymring knytt til mobbing på 

skulebussen. Det vert hevda at dette er eit problem, og at det er vanskeleg å ta tak i med berre éin 

vaksen til stade (bussjåføren).  

Gjennom intervju med rektorar, tillitsvalde og FAU-representantar ved alle barneskulene i Sveio 

kommune har det kome fram ulike synspunkt omkring i kva grad elevanes trivsel blir påverka positivt 

eller negativt av storleiken på skulen. Nokon hevdar at større skule vil gi tilgang på eit større sosialt 

miljø og at sjansen for å finne nokon ein trivst med aukar. Andre hevdar at ein stor skule er 

uoversiktleg, og det kan opplevast tryggare på ein mindre skule der «alle kjenner alle». Sjå meir 

utfyllande om skilnaden på små og store skuler i vedlegg 5. 

 

15 Østergaard L, Kolle E, Steene-Johannessen J, Anderssen SA, Andersen LB (2013) Cross sectional analysis of the association between 

mode of school transportation and physical fitness in children and adolescents. Int J Behav Nutr Phys Act.  

16 Cooper AR, Wedderkopp N, Wang H, Andersen LB, Froberg K, Page AS (2006). Active travel to school and cardiovascular fitness in 

danish children and adolescents. Med. Sci. Sports Exerc.  

17 Cooper AR, Andersen LB, Wedderkopp N, Page AS, Froberg K. (2005). Physical activity levels of children who walk, cycle, or are driven 

to school. Am. J. Prev. Med.  
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10. Samla vurderingar og tilråding 

Sveio skule og Førde skule er dei mest sentralt plassera skulene i kommunen. Er det trong for skular 

både i Auklandshamn, Valestrand og Vikse i tillegg til Førde skule og Sveio skule? I vurderinga av 

framtidig skulestruktur blir Auklandshamn, Valestrand og Vikse vurdert kvar for seg. Ved overføring 

til andre skular gjeld dette til Førde for Valestrand og til Sveio for Vikse. Auklandshamn ligg slik til at 

både Førde og Sveio truleg kan vere moglege alternativ. Dei fleste elevane bur nærast Førde skule. 

Avstanden frå Auklandshamn skule til Førde skule er om lag 2,4 km kortare enn til Sveio skule. Med 

dagens elevtal og med prognosane for middels utvikling av elevtalet, har Førde skule potensiell 

kapasitet til både elevane frå Valestrand og Auklandshamn. Ved høg elevtalsutvikling kan det bli 

vanskeleg med plassen. Sveio skule har potensiell kapasitet til alle elevane frå Vikse og 

Auklandshamn.  

I den nye læreplanen blir det lagt vekt på praktiske ferdigheiter. Skulane bør derfor i tillegg til 

gymnastikksal ha spesialrom for heimkunnskap, naturfag og kunst og handverk. Dette er særleg viktig 

for 5.–7. trinn. Med unntak av Sveio skule viser rapporten frå Multiconsult at det er manglar ved alle 

skulane. Rapporten har ikkje gitt ein kostnadsvurdering av ønskelege tiltak for kvar av skulane. I små 

skular blir spesialromma nytta få timar per veke. Det er nok grunnen til at skulane har mangla 

spesialrom, og at tidlegare spesialrom no blir nytta til klasserom. Med små klassar kan ein ha 

spesialrom som ein også nytter som heimeklasserom. Eit fullt sett av spesialrom på fem skular vil 

måtte krevje store investeringar. Eit alternativ i skulebruksplanen kan derfor vere å samle elevane på 

færre skular frå 5. trinn.  

Kort avstand frå heimen til skulen er å føretrekke. Då blir færre avhengig av skuleskyss, og tida i 

bussen blir kortare. Dette er nok særleg viktig for dei yngste elevane. For elevar som brukar SFO er 

det også viktig for foreldra å unngå lang køyring til og frå skulen om morgonen og om ettermiddagen. 

Eit alternativ vil derfor vere å behalde elevane på 1.–4. trinn i flest mogleg skular. 

• Alternativ 0: Behalde skulen, men med bygningsmessige endringar med omsyn til 

spesialrom. 

• Alternativ 1: Behalde 1.–4. trinn i skulen, men å flytte 5.–7. trinn. Dermed vil det bli få eller 

ingen endringar med omsyn til spesialrom. 

• Alternativ 2: Flytte 1.–7. trinn, dvs. leggje ned skulen.  
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10.1  Vurdering av Auklandshamn skule 

Auklandshamn skule vil venteleg ha 33 til 36 elevar i 2026/27. Dette vil gi tre klassar; 1.–2. trinn, 3.–

4. trinn og 5.–7. trinn. Det vil vere 3,0 årsverk til ordinær undervisning, noko som om lag 0,9 årsverk 

over lærarnorma. Elevtalet vil venteleg gå litt meir ned dei neste åra etter 2026/27, men etter ei 

middels elevtalsutvikling vil elevtalet vere om lag 30-40 om 30 år. Høg elevtalsutvikling kan gje 

elevtal på 40-50 elevar. Færre elevar aukar ressursbruken over lærarnorma fordi dei ville krevje færre 

ressursar i ein større skule. 

I 2020 har 53 % av elevane ved Auklandshamn skule skyss til skulen. Det er store kostnader til skyss 

pga. farleg skuleveg. Det ligg derfor eit innsparingspotensiale for kommunen om elevane gjekk på ein 

annan skule. Anslagsvis ville kommunen med eit mindre elevtal og med brukte satsar  i 2019 kunne 

spare kr 57 000 (1.– 4.) og kr 43 000 (5.–7.) i skyss ved å flytte elevane. Dette gir om lag 10 fleire 

skysselevar på 1.– 4. trinn og 7 fleire på 5.–7. trinn. 

Auklandshamn skule har i 2020 administrasjonsressurs på 0,7 årsverk. Venteleg kan ein spare ca. 0,3–

0,4 årsverk ved å flytte alle elevane til ein annan skule. Flytting av berre 5.–7. trinn gir inga 

innsparing. 

Auklandshamn skule brukte i 2019 om lag kr 420 000 til drift av skulelokala. Skulen hadde eit 

sløydrom som no er heimeklasserom. Heimkunnskapsrommet er også heimeklasserom for ei lita 

klasse. Venteleg kan ein spare ca. kr 380 000 ved å flytte alle elevane til ein annan skule.  Flytting av 

berre 5.–7. trinn gir inga innsparing. Det er ikkje gjort noko overslag over kostnader for å gi skulen 

naudsynt oppgradering.  

Energiforbruket i dagens skule er vurdert til å gi eit klimaavtrykk på 2,5 tonn CO2 årleg. Ei nedlegging 

av skulen vil redusere avtrykket i kommunen med  2,5 tonn CO2 årleg. 

Tabell 4 Sparepotensial, Auklandshamn skule 

Auklandshamn 
skule 

Ordinær 
undervisning 

Skyss Admini-
strasjon 

Lokale Sum 

Alt 1: Flytte 5.-7.  kr 225 000 kr 43 000   kr 268 000 

Alt 2: Flytte 1.-7. kr 675 000 kr 100 000 kr 300 000 kr 380 000 kr 1 455 000 

Hovudtilrådinga: Behalde skulen, men med små endringar med omsyn til spesialrom. Elevane blir 

inndelt i tre klassar. Tidlegare sløydrom vert igjen teke i bruk til dette. Ein brukar framleis 

heimkunnskapsrommet som heimeklasserom for ei klasse, og ein finn ei liknande løysing for naturfag. 

Denne løysinga støttar omsynet til lokalsamfunnet og aukar ikkje talet på elevar med behov for 

skuleskyss.  

Alternativ tilråding: Leggje ned skulen. Dei fleste elevane har kortast veg til Førde skule, men nokre 

vil nok bu nærast Sveio. Begge desse skulane har god plass til elevane frå Auklandshamn, og vil til 

vanleg vere fulldelte skular. 

Dette gir venteleg ei innsparing på kr 1,4-1,5 millionar kroner årleg. Lokalsamfunnet missar eigen 

skule, og om lag 17 fleire elevar får behov for skyss. 
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10.2 Vurdering av Valestrand oppvekstsenter 

Skulen i Valestrand oppvekstsenter vil venteleg ha 31 til 35 elevar i 2026/27. Dette vil gje tre klassar; 

1.–2. trinn, 3.–4. trinn og 5.–7. trinn. Det vil vere 3,0 årsverk til ordinær undervisning, noko som er om 

lag 0,9 årsverk over lærarnorma. Elevtalet vil venteleg gå litt meir ned dei neste åra etter 2026/27, men 

etter ei middels elevtalsutvikling vil elevtalet vere om lag 30-40 om 30 år. Høg elevtalsutvikling kan 

gje elevtal på 40-50 elevar. Færre elevar aukar ressursbruken over lærarnorma fordi dei ville krevje 

færre ressursar i ein større skule. 

I 2020 har 54 % av elevane ved Valestrand oppvekstsenter skyss til skulen. Det er få elevar som har 

skyss pga. farleg skuleveg. Skysskostnadene ville auke ved overføring til ein annan skule med ca. kr 

64 000 for  1.-4. trinn og ca. kr 46 000 for 5.-7. trinn. Dette gir om lag 10 fleire skysselevar på 1.-4. 

trinn og 7 fleire på 5.-7. trinn. 

Skulen i Valestrand oppvekstsenter har i 2020 administrasjonsressurs på 0,53 årsverk. Venteleg kan 

ein spare ca. 0,3–0,4 årsverk ved å flytte alle elevane til ein annan skule. Flytting av berre 5.–7. trinn 

gir inga innsparing.  

Viss ein legg ned skulen, kan barnehagen drive vidare i sin del av bygget. Barnehagen har si eiga 

grunnbemanning, og ein ressurs til administrasjon på om lag 0,4 årsverk er på nivå med andre like 

store barnehagar. 

Skulen i Valestrand oppvekstsenter brukte i 2019 om lag kr 440 000 til drift av skulelokala. Venteleg 

kan ein spare ca. kr 390 000 ved å flytte alle elevane til ein annan skule. Flytting av berre 5.–7. trinn 

gir inga innsparing. Skulen manglar spesialrom, og treng dessutan store bygningsmessige tiltak i løpet 

av få år. Det er ikkje gjort noko overslag over kostnader for å gi skulen naudsynt oppgradering. Med 

eit funksjonelt areal på 1 484 m2 og ein kostnad på kr 10 000 per m2 vil dette krevje ei samla 

investering på om lag 15 millionar kroner. Kapitalutgifter på 4 % ville medført kr 600 000 årleg. 

Energiforbruket i dagens skule er vurdert til å gi eit klimaavtrykk på 2,3 tonn CO2 årleg. Ei nedlegging 

av skulen vil redusere avtrykket med  2,3 tonn CO2 årleg. 

Tabell 5 Innsparingspotensial, Valestrand oppvekstsenter 

Valestrand 
oppvekstsenter 

Ordinær 
undervisning 

Skyss Admini-
strasjon 

Lokale Sum 

Alt 1: Flytte 5.-7.  kr 225 000 -kr 46 000   kr 179 000 

Alt 2: Flytte 1.-7. kr 675 000 -kr 110 000 kr 300 000 kr 390 000 kr 1 255 000 

Hovudtilråding: Leggje ned skulen og sende elevane til Førde skule. Dette gir tilgang til spesialrom og 

eit skulebygg i god stand. Førde skule har god plass til elevane frå Valestrand. Skulen vil til vanleg 

vere fulldelt. Utanom kapitalutgifter som følgje av ombygging og opprusting, vil kommunen venteleg 

spare driftsutgifter på om lag 1,2 til 1,3 millionar kroner årleg. Lokalsamfunnet misser eigen skule og 

om lag 17 fleire elevar får behov for skyss.  



24  

10.3  Vurdering av Vikse skule 

Vikse skule vil venteleg  ha 100 til 110 elevar i 2026/27. Dette vil gi sju klassar, ein for kvart  trinn. 

Det vil vere 7,0 årsverk til ordinær undervisning, noko som er om lag 0,8 årsverk over lærarnorma. 

Færre elevar aukar ressursbruken over lærarnorma fordi dei ville krevje færre ressursar i ein større 

skule. Elevtalet vil venteleg gå litt meir ned dei neste åra etter 2026/27, men etter ei middels 

elevtalsutvikling vil elevtalet vere om lag 100 om 20 år. Høg elevtalsutvikling kan gi elevtal på 140-

160 elevar.  

I 2020 har alle  elevane ved Vikse skule skyss til skulen pga. farleg skuleveg. Det ligg derfor eit 

innsparingspotensiale for kommunen om elevane gjekk på ein annan skule. Anslagsvis ville 

kommunen med eit mindre elevtal og med brukte satsar i 2019 kunne spare kr 186 000 (1.–4.) og kr 

139 000 (5.–7.) i skyss ved å flytte elevane. Dette gir ikkje fleire skysselevar. 

Vikse skule har i 2020 administrasjonsressurs på 1,52 årsverk. Venteleg kan ein spare ca. 0,3–0,4 

årsverk (ca. kr 300 000) ved å flytte alle elevane til ein annan skule.  Flytting av berre 5.–7. trinn gir 

inga innsparing. 

Vikse skule bruka i 2019 om lag kr 500 000 til drift av skulelokala. Venteleg kan ein spare ca. kr 

400 000 ved å flytte alle elevane til ein annan skule. Flytting av berre 5.–7. trinn gir inga innsparing. 

Det er ikkje gjort noko overslag over kostnader for å gi skulen spesialrom. Eit tilbygg med spesialrom 

kan vanskeleg bli på mindre enn 300 m2. Med kapital- og driftsutgifter på ca. kr 1 500 per m2 vil dette 

gi minst kr 450 000 i ekstra driftsutgifter årleg, det meste i form av kapitalutgifter til bygget er 

nedbetalt. 

CO2-avtrykket av nybygg kan vere frå 10 til 15 kg per m2 årleg, avhengig av byggemåte.18 Eit tilbygg 

på 300 m2 vil gi eit klimaavtrykk på minst 3 tonn CO2 årleg. Energiforbruket i dagens skule er vurdert 

til 4,7 tonn CO2 årleg. Med fortsatt sju årstrinn på skulen vil derfor klimaavtrykket auke med ca. 3 

tonn CO2 årleg. Overføring av 5.-7. trinn til Sveio skule vil venteleg gi eit uforandra avtrykk, medan 

nedlegging av skulen vil redusere avtrykket med  4,7 tonn CO2 årleg. 

Tabell 6 Innsparingspotensial, Vikse skule 

Vikse skule Ordinær 
undervisning 

Skyss Admini-
strasjon 

Lokale Sum 

Alt 1: Flytte 5.-7.  kr 600 000 kr 139 000   kr 739 000 

Alt 2: Flytte 1.-7. kr 600 000 kr 325 000 kr 300 000 kr 400 000 kr 1 625 000 

Hovudtilråding: Flytte 5.-7. trinn til Sveio skule. Dette gir tilgang til spesialrom for desse elevane. 

Krava til spesialrom blir då mindre i Vikse skule, og ein bør kunne få ei løysing utan tilbygg. Det vil 

bli plass på skulen sjølv med høg vekst i elevtala. Dette gir venteleg ei innsparing på kr 700 000 til kr 

800 000 årleg. Omsynet til lokalsamfunnet blir støtta, og ingen fleire elevar får behov for skyss. Sveio 

skule vil med overføring frå Vikse i 2026 venteleg får om lag 300 elevar. Det er det god plass til. 

Alternativ tilråding: Behalde 1.-7. trinn på Vikse skule. Utvide med ca. 300 m2 til spesialrom. Elevane 

blir inndelt i sju klassar. Driftsutgiftene til den nye delen vil venteleg gi årlege utgifter på om lag kr 

 

18
 HENT: Klimagassregnskap Bjørkelangen skole 
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450 000. Denne løysinga støttar omsynet til lokalsamfunnet og aukar ikkje talet på elevar med behov 

for skuleskyss. 

Ved eventuelt å leggje ned skulen og sende elevane til Sveio skule, ville dette gjeve tilgang til 

spesialrom og elles eit skulebygg i god stand. Utanom kapitalutgifter som følgje av ombygging ved 

Vikse, ville kommunen venteleg spart driftsutgifter på om lag 1,6 millionar kroner årleg. 

Lokalsamfunnet ville missa eigen skule, men ingen fleire elevar ville hatt behov for skyss.  

10.4 Samla tilråding 

Basert på vurderingane over er tilrådinga slik i prioritert rekkefølgje: (Årskostnaden for investering 

ved Vikse skule inngår ikkje i estimatet for innsparing, dvs. er ikkje trekt i frå. For tilråding 3 kan 

derfor samla positiv effekt mot netto driftsresultatet stipulerast til om lag 2,25 mill. kr. Kapitalutgifter 

stipulert til 600.000 kr årleg for å gje Valestrand skule ei naudsynt oppgradering, må ein elles teke 

høgde for viss det framleis skal vera skuledrift der.)  

 Vikse skule Auklandshamn 
skule 

Valestrand opp-
vekstsenter 

Estimat 
for inn-
sparing  

Investering 
(års- 
kostnad)  

Tilråding 1  Flytte elevane på 5.-
7. trinn ved Vikse 
skule til Sveio skule 
og la Vikse skule ha  
1.-4. trinn 

Oppretthalde 
Auklandshamn 
skule som i dag 

Leggje ned skulen 
og flytte elevane til 
Førde skule 

Ca. 2,0 
mill. 

 

Tilråding 2 Flytte elevane på 5.-
7. trinn ved Vikse 
skule til Sveio skule 
og la Vikse skule ha  
1.-4. trinn 

Leggje ned skulen 
og flytte elevane til 
Førde skule/Sveio 
skule 

Leggje ned skulen 
og flytte elevane til 
Førde skule 

Ca. 3,4 
mill. 

 

Tilråding 3 Oppretthalde Vikse 
skule som i dag 

Leggje ned skulen 
og flytte elevane til 
Førde skule/Sveio 
skule 

Leggje ned skulen 
og flytte elevane til 
Førde skule 

Ca. 2,7 
mill. 

Ca. 0,45 
mill. 
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Leggje ned skulen og 
flytte elevane til 
Sveio skule 

Oppretthalde 
Auklandshamn 
skule som i dag 

Leggje ned skulen 
og flytte elevane til 
Førde skule 

Ca. 2,9 
mill. 

 

Leggje ned skulen og 
flytte elevane til 
Sveio skule 

Leggje ned skulen 
og flytte elevane til 
Førde skule/Sveio 
skule 

Leggje ned skulen 
og flytte elevane til 
Førde skule 

Ca. 4,3 
mill. 

 

Oppretthalde Vikse 
skule som i dag 

Oppretthalde 
Auklandshamn 
skule som i dag 

Leggje ned skulen 
og flytte elevane til 
Førde skule 

Ca. 1,25 
mill. 

Ca. 0,45 
mill. 

 

Me finn det ikkje unaturleg om kommunen sett som vilkår at elevtalet ved Auklandshamn skule skal 

vere på minst 35, målt som eit gjennomsnitt over dei til ei kvar tid siste tre skuleåra, for at skulen skal 

halde fram som eigen skule.19  

 

19
 Teljedato per 1.10 i tråd med GSI-rapporteringa. 
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Vedlegg 1 – Elevtal 

Elevtalet i Sveio kommune har vakse dei siste åra, med 830 elevar i kommunal grunnskule i 2020. 

Figur 9 viser utviklinga av elevtalet på barnetrinnet sidan år 2000. I år 2000 hadde kommunen sju 

skular med barnetrinn20. Elevane frå Lid krets reiser nå til Sveio skule, og elevane frå Ørevik skule 

reiser til Valestrand skule. 

 

Figur 9 Elevtala i dei fem barneskulane frå 2000 til 2020. Kjelde: GSI og Sveio kommune 

Vi ser at det er Vikse skule som har hatt den største veksten i elevtalet.  

Veksten er no i ferd med å snu. I Sveio kommune har fødselstalet hatt ein fallande tendens dei siste åra 

– etter ein sterk vekst frå 2004 til 2011. Sjølv om fødselstala er det viktigaste bidraget til framtidige 

elevtal, tel òg mobilitet. Netto tilflytting har gitt langt fleire fyrsteklassingar enn kva ein skulle vente 

ut frå fødselstala. I gjennomsnitt har det vore ein tilvekst på meir enn 16 barn for kvart årskull, eller 27 

%. Veksten i årskulla har ikkje vore like stor i skulealder som for dei mindre barna.  

 

Figur 10 Talet på fødde og på elevar på 1. trinn etter fødselsår. Kjelde: SSB og GSI 

 

20
 Frå 1997 til 2001 gjekk elevane i Ørevik skule dei fire fyrste fire åra og i Valestrand oppvekstsenter dei tre neste. 

2000 2005 2010 2015 2020

Valestrand/Ørevik 82 42 42 40 46

Auklandshamn 55 37 38 49 46

Førde 87 101 95 76 90

Sveio/Lid 247 261 257 280 275

Vikse 68 67 90 122 153
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Dei fleste elevane går på skule i kretsen der dei bur. Frå 2016 til 2020 har 28 elevar søkt seg til ein 

annan skule i Sveio, og 11 elevar går i privat skule i Haugesund. Bakgrunnen for søknadene er ikkje 

kjent for Telemarksforsking. I andre kommunar er det ofte slik at ein søkjer barna til større skular. 

Tilveksten per år har vore større i førskulealder enn i skulealderen. For nokre årskull har det vore 

nedgang i løpet av barneskulen. 

 

Figur 11 Fødselstal og tilvekst i førskulealder og i løpet av barneskulen. Kjelde: SSB og GSI 

Berre Valestrand er noko prega av fråflytting i skulealder desse åra. Denne skulen har hatt om lag 10 

% færre elevar på 7. trinn enn på 1. trinn. Elevtalet i Førde skule har vakse mest i løpet av barnetrinnet 

med om lag 30 %.  

Frå 2017 er det netto fråflytting i barneskulealder for kommunen sett samla. Figuren under viser netto 

flytting i barneskulen i løpet av fem år. Vi ser at Førde og Vikse har hatt elevtilgang, medan det – 

særleg dei siste åra – har vore netto fråflyttinga i Sveio og Valestrand skular.  

 

Figur 12 Netto flytting i barneskulane i løpet av fem år. Kjelde: GSI 
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Nedgangen i fødselstala vil venteleg gi færre elevar dei nærmaste åra. Figur 13 viser SSBs prognose 

fram mot 2050. For eit «midt-alternativ», MMMM21, vil nedgangen flate ut om tolv år for så å gi ein 

svak vekst fram mot 2050, og gi om lag 530 elevar i barneskulealder.  Alternativ LLML22 gir nedgang 

i elevtalet fram mot 2033 for så stabilisere seg på om lag 400 elevar. Med alternativ HHMH23 vil 

nedgangen stanse i 2029. Deretter vil talet på elevar auke fram til dagens nivå på om lag 630 elevar i 

år 2050. Dette store spriket i framskrivingane vil kunne gi usikkerheit i planlegginga. Det er naturleg å 

ta utgangspunkt i midt-alternativet, og ut frå dette vurdere konsekvensane av om de kjem fleire eller 

færre elevar. 

 

Figur 13 Elevtalsframskrivingar for barnetrinnet fram mot år 2050. Kjelde: SSB 

Kjende tal for barn opp til 6 år gir om lag den same utviklinga for alle tre prognosane fram til år 2026. 

Tala gir også grunnlag for ei framskriving for skulekretsane. Det er her lagt inn ei forventa tilflytting. 

• Auklandshamn skule (47 elevar i 2020) vil venteleg ha om lag 33-36 elevar i 2026/27.  

• Førde skule (90 elevar i 2020) vil venteleg ha om lag 100-110 elevar i 2026/27.  

• 1-7 på Sveio skule (275 elevar i 2020) vil venteleg ha om lag 230-250 elevar i 2026/27.  

• Skulen på Valestrand (46 elevar i 2020) vil venteleg ha om lag 31-35 elevar i 2026/27.  

• Vikse skule (153 elevar i 2020) vil venteleg ha om lag 100-110 elevar i 2026/27.  

Ei framskriving for skulekretsane framover mot 2050 vil ver svært usikker. Kraftige endringar i 

flyttemønsteret viser det. Vi legger derfor til grunn om lag den same utvikling av elevtalet etter 2026 i 

alle krinsane. 

 

 

  

 

21
 MMMM tyder middels fruktbarhet, middels levealder, middels innenlands flytting og middels innvandring. 

22
 LLML tyder låg fruktbarhet, låg levealder, middels innenlands flytting og låg innvandring. 

23
 HHMH tyder høg fruktbarhet, høg levealder, middels innenlands flytting og høg innvandring. 
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Vedlegg 2 – Lokalsamfunn og skuletilbod 

Innleiing 

Kva er eit lokalsamfunn? 

Ifølgje Store Norske Leksikon er definisjonen på eit lokalsamfunn følgjande: 

 «Lokalsamfunn, betegnelse for sted og sosialt miljø innenfor et mindre område. Tidligere var 

det vanlig å regne lokalsamfunn som kulturelt ensartet og preget av sosial likhet (…) Det siste 

er ikke alltid tilfelle i moderne lokalsamfunn med sammensatt næringsgrunnlag, der folk 

treffes gjennom et handelssenter, en skole eller andre organiserte tilbud.» 

Eit lokalsamfunn vert altså skapt gjennom at deltakarane har eit felles sosialt miljø, som igjen føreset 

felles sosiale arenaer – til dømes ein skule. Vi ser vidare at eit lokalsamfunn òg vert definert ut frå eit 

geografisk avgrensa område, men lokalsamfunn kan òg vera uavhengig av fysiske grenser. Eit 

lokalsamfunn kan vera ei nemning på ei fellesskapskjensle, gjerne ein felles identitet. 

I mange tilfelle er definisjonen av eit lokalsamfunn det same som skulekretsgrensa. Eit grunnlagsnotat 

for endring av skulestruktur i Steinkjer kommune i 2012 peikar på at ei endring av kretsgrenser i slike 

tilfelle kan føre til at ein må omdefinere lokalsamfunnet, og at det nærast oppstår ei identitetskrise 

blant innbyggjarane: 

 «Det kan enten innebære at lokalsamfunn går fra å være en selvstendig enhet (skolekrets) til å 

bli en periferi i en større enhet, at to (eller flere) likeverdige lokalsamfunn slås sammen til en 

større enhet, eller at lokalsamfunnet splittes på flere enheter (fordeles på flere kretser).» 

(Steinkjer kommune 2012:20). 

Det finst lokalsamfunn både i byar, bydelar og bygder. Skulen har tradisjonelt vore ein viktig 

institusjon og ein bærebjelke i lokalsamfunnet. Men ein har av fleire grunnar behov for å revidera dei 

tradisjonelle oppfatningane av lokalsamfunn og nærmiljø. Dei fleste yrkesaktive held store delar av 

tida si til utanfor lokalsamfunnet – på jobb, fritidsaktivitetar osv. (NOU 1998:18).  

Er dei etablerte og tradisjonelle definisjonane av lokalsamfunnet som ein geografisk avgrensa stad i 

ferd med å verta utdaterte? Betre infrastruktur og kommunikasjon minskar avstanden mellom folk, og 

dei fysiske grensene spelar ei mindre rolle enn før. Det er ikkje lenger naudsynt å bu og jobba eller ta 

utdanning same stad. Det er ofte både ein geografisk og sosial avstand mellom staden folk bur, og 

staden dei arbeider eller tek utdanning. Det er derfor ikkje naudsynt at lokalsamfunnet er den staden du 

søv. Det kan like gjerne vera den staden der du oppheld deg mest. Dei ovannemnde tendensane viskar 

ut tradisjonelle grenser for lokalsamfunn, og kan tappa det for ressursar og høve til å vera viktig for 

alle som bur der (NOU 1998:18). 

Kven lokalsamfunnet består av, endrar seg òg med nye former for samhandling og kommunikasjon, 

spesielt blant den yngre generasjonen. Eksempelvis er sosiale medium ein kommunikasjonsform som 

bidreg til at definisjonen av lokalsamfunn endrar seg.  
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Lokalsamfunna i Sveio kommune 

Sveio kommune har i Kommuneplanen 2011-2023 ønske om å forsterka tettstadane, ta vare på den 

desentraliserte busetnaden og ha levande bygder. I Planstrategi for Sveio kommune 2020-2023 skriv 

ordføraren følgjande i føreordet:  

«For Sveio er det viktig å styrke sentrum, samstundes som me skal legge til rette for vekst i 

bygdene, ved å ha fokus på å stimulera til bustadbygging, sikre gode bumiljø og lokalsamfunn 

(…)» 

Sveio og Rophus er definert som tettstader i følgje SSB. Førde var i følgje SSB tettstad til for nokre år 

sidan, men den statusen mista bygda truleg grunna fråflytting eller at bustader som går i arv ikkje blir 

tekne i bruk til bustader, men blir brukt som fritidsbustader (kommunen har ikkje buplikt). Valevåg, 

Auklandshamn og Førde er omtala som grendesenter i Regional plan for areal og transport på 

Haugalandet. Ekrene er ikkje oppført som grendesenter men fekk status som utbyggingsområde som 

kommunen kunne satsa vidare på i Hordaland fylkesting ved vedtak av planen. Området er såleis å 

vurdera som framtidig utviklingsområde og høyrer tett saman med Rophus. Skulekretsane fell i stor 

grad saman med tettstadene og grendesentra.   

Auklandshamn har Auklandshamn barneskule. Bygda har ingen barnehage, men fleire av borna i 

Auklandshamn går i Bua kultur- og fritidsbarnehage (privat) som held til i gamle Bua skule sine 

lokalar på Bua. 

Førde har Førde barneskule og Førde barnehage (kommunal). Sveio vaksenopplæring held også til ved 

Førde skule. Ungdomsskulen i Førde vart lagt ned i 2012.  

Sveio sentrum har Sveio barne- og ungdomsskule, Sveio barnehage (kommunal) og Gjermundshaugen 

FUS barnehage (privat). I tillegg ligg Bråtveit natur- og kulturbarnehage (privat) på Bråtveit, 5 km 

køyring nord for Sveio sentrum. Sveio skule fekk elevane frå Bua skule og Lid skule då dei vart lagt 

ned i høvesvis 1999 og 2014. I tillegg fekk Sveio ungdomsskule elevane frå Førde ungdomsskule då 

den vart lagt ned i 2014. 

Valevåg har Valestrand oppvekstsenter som består av kommunal barnehage, barneskule og SFO. 

Skulen heitte tidlegare Einstadbøvoll skule, men endra namn til Valestrand skule då dei vart slått 

saman med Ørevik skule (nedlagt i 2002).  

Ekrene og Rophus har ikkje eige skule, men tilhøyrar Vikse barneskule. I 1999 fekk Vikse skule også 

elevane frå Vandaskog skule som då vart lagt ned. Læringsverkstedet Ekrene Natur og gårdsbarnehage 

(privat) og Espira Solkroken barnehage (privat) ligg på Ekrene. 

Funksjonen til skulen i lokalsamfunnet 

Vi vil i dette delkapitelet sjå på tidlegare forsking knytt til skulens rolle i lokalsamfunnet. Deretter vil 

vi beskrive lokalsamfunna knytt til kvar skule i Sveio kommune.   

I Stortingsmelding nr. 21 «Hjarte for heile landet» (2005-2006), vert det trekt fram at skulen spelar ei 

sentral rolle i lokalsamfunna – som møteplass og arena for frivillig aktivitet og kulturformidling.  
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Ein grunnlagsrapport for moglege skulenedleggingar i Steinkjer kommune frå 2012, trekkjer fram 

følgjande funksjonar for skulen: 

1. Inkludere tilflyttarar 

2. Foreldre vert kjend med kvarandre 

3. Fritidsaktivitetar for barn og ungdom 

4. Kultur- og idrettsaktivitetar for ulike aldersgrupper 

5. Uorganisert møteplass for barn, unge og vaksne 

6. Møtelokale og arkiv/lager for lag og foreiningar 

7. Arrangementslokale 

 

Solstad (2010) og Rønning et al. (2003) peikar på at lokalsamfunn og skule kan samhandle på ulike 

måtar. Den samfunnsignorante skulen tilpassar ikkje arbeidet sitt til lokal kontekst, og kan difor i 

prinsippet vera lik frå eitt lokalsamfunn til eit anna. Den samfunnspassive skulen samhandlar med 

lokalsamfunnet på eit nivå som kan påverka læringa til elevane, medan den samfunnsaktive skulen tek 

det eit skritt lenger. Det er fire ulike samfunnsfunksjonar ein samfunnsaktiv skule optimalt sett kan 

fylla i samspel med lokalsamfunnet. Desse handlar om å yta tenester til lokalsamfunnet utover det å 

tilby grunnskuleopplæring: 

1. Skulen som ein utvida undervisings- og omsutsaktør:  

Til dømes som studiestad for vaksenopplæring, eventuelt òg studiestad for vaksne som følgjer 

desentraliserte opplegg for vidaregåande eller høgare utdanning. 

2. Skulen som lokalt bygde- og servicesenter: 

Skulen fungerer som informasjonssentral og kontaktledd ovanfor andre etatar enn skule-sektoren, 

der det er lange avstandar til kommunesenteret. Denne funksjonen vert svekkja når 

kommunikasjonsløysingane vert betre og betre. Det meste kan i aukande grad ordnast via internett. 

3. Skulen som sosialt fellesskap: 

17. mai-feiring, idrettslokale, selskapslokale, eldretreff, basarar, bygdekafé, danselokale, 

revylokale, øvingslokale for diverse kulturaktivitetar osb. Det er mange døme på ulike 

bruksområde for ein skule, som ein møteplass og ein samlingsstad utanom skuletid. 

4. Skulen som kulturberar: 

Skulen fungerer som formidlar av lokal kultur, ved eksempelvis å kartleggje sider ved kulturarven, 

som stadnamn og segn o.l. 

Pettersen et al. (2001) finn at barneskulane er viktige på lokalsamfunnsnivå, medan ungdomsskule er 

viktig på kommunenivå.  

Følgjer for busetjing 

Forskinga til Hagen (1992) viser at skulen vert vurdert som viktigare for ei bygd eller krets enn det å 

ha mat-varebutikk. Småbarnsforeldre nemner skule og barnehage som dei viktigaste kommunale 

tenestetilboda i ei undersøking gjort av Pettersen (2002). Men tyder det at skule er avgjerande for om 

folk vel å flytta frå eller til ein stad? 

Val av bustad skjer ut frå ei vurdering av ulike faktorar. Bu- og flyttemotivundersøkinga frå 2008 viser 

at familie, arbeid og bustad er dei viktigaste flyttemotiva. Arbeid er vorte noko mindre viktig som 

flyttemotiv sidan den førre store bu- og flyttemotivundersøkinga i 1972 av ulike årsaker 

(høgkonjunktur og fleire valhøve, betre kommunikasjon og infrastruktur/fleire kan pendla), men er 

framleis eit viktig motiv for å flytta. Stad/miljø vert også trekt fram som eit viktig motiv både for å 

verta buande og for å flytta. I denne boksen inngår kvalitetar som aukar livskvaliteten ved å bu på 
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staden, slik som eit godt samhald, kultur/identitet, aktivitetar, element der skulen spelar ei viktig rolle. 

Stad/miljø består av attraktivitetsfaktorar som gjev utteljing når arbeid og bustad er «under kontroll», 

som aukar bulyst og livskvalitet og «det gode liv». Stadmotiva består i tilgjenge på varer, tenester, 

aktivitetar, gode kommunikasjonar, fysiske tilhøve ved nærmiljøet, sosiale tilhøve ved nærmiljøet, og 

dessutan stadstilhøyrsle og identitet. 

Ifølgje nyare attraktivitetsteori (Vareide et al. 2013) er skule ein av fleire amenitetar, dvs. fysiske 

kvalitetar og tilbod som påverkar ein stad sin attraktivitet. Døme på andre amenitetar kan vera 

kulturtilbod, kafear, parkar og friluftstilbod m.m. Det er vanskeleg å seia i kor stor grad skule, 

samanlikna med andre amenitetar, påverkar attraktiviteten, og det er truleg andre element som 

påverkar meir enn skule. Førebelse analysar i samband med utvikling av ein programteori for 

attraktivitet (Vareide et al. 2013) finn ikkje noko som skulle tyda på at ein stad aukar attraktiviteten 

ved å oppretthalda skular, eller at sentralisering av skular aukar attraktiviteten. Sannsynlegvis er andre 

tenester og tilbod vel så effektfulle dersom det er snakk om attraktivitet. 

Skulen som møteplass 

Skulane kan vera viktige møteplassar og er i mange tilfelle eit naturleg samlingspunkt i 

lokalsamfunnet: for både barn og vaksne, organisert og uorganisert aktivitet, møteverksemd og 

kulturaktivitetar (Pettersen et al. 2001, Steinkjer kommune 2012). Verdien til skulen som sosial arena 

vert gjerne viktigare dess færre andre naturlege samlingspunkt det finst i bygda (Pettersen et al. 2001). 

Skulen som identitetsskapar 

På eit symbolsk nivå har skular i mindre lokalsamfunn ei viktig rolle som identitetsskapar og samlande 

element i bygda. Rønning et al. (2003) peikar på at skulen i bygdene har hatt ei tett tilknyting til 

lokalsamfunnet fordi det er vorte arrangert ulike aktivitetar som 17. mai, juletrefestar og ulike 

idrettsarrangement.  

Skulen vert oppfatta som viktig på lang sikt, fordi han byggjer identitet til staden, noko som seinare får 

elevane til å vilja flytta «heim igjen» når dei vert vaksne. I ei undersøking gjort av Hagen (1992), 

meiner informantane, foreldra, at det er viktig at unge i bygda får gå på ein lokal skule, slik at dei får 

ei forankring til heimstaden, noko som i sin tur vil auka sjansen for at dei flyttar tilbake. Dette antydar 

at skulen spelar ei viktig rolle i å forma identiteten til bygda. På den andre sida er det ikkje sikkert at 

elevane har ei positiv oppleving av tida på skulen. Det kan oppstå negative assosiasjonar og kjensler 

knytt til skulen og nærmiljøet, og heimstaden kan verta nettopp den plassen ein ikkje ynskjer å flytta 

tilbake til.  

Informantane frå intervjua trekkjer òg fram rolla til skulen når det gjeld at folk flyttar tilbake i bygda. 

Ifølgje fleire av informantane er dette eit naudsynt gode for at folk skal flytta dit. Fleire av 

innflyttarane trekkjer òg fram at dei ikkje ville busett seg i bygda viss skulen var lagt ned. 

Kvalsund (2009) meiner at skular må vera stadmedvitne og ha eit innhald som er forankra i lokal 

kultur, natur og næringsliv. Slik vil skulen vera med på å forma identiteten til lokalsamfunnet, og 

dermed òg bidra til at borna vil flytta tilbake til heimstaden etter endt utdanning. Dei vesle skulane har, 

i følgje Kvalsund, lettare for å ta i bruk lokalmiljøet på denne måten. 

Lokalsamfunnet rundt Auklandshamn skule: 

I intervju med informantane kom det fram at skulen betyr mykje for bygda og at bygda ber preg av eit 

sterkt engasjement og miljø. Foreldre og nærmiljøet/bygdelaget har blant anna satt opp bålhus, 
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kjøkken, sykkelskur, fotballbane og klatrestativ i tilknyting til skulen. Skulen bidrar også til lokal 

arbeidskraft.  

Det er mange aktivitetar i bygda, som dame- og herretrim, sytreff, allidrett, fotball osv. Skulen har eit 

godt samarbeid med organisasjonane i bygda som til dømes idrettslag, bygdelag og kristne 

organisasjonar og skulen/gymsalen vert ofte brukt av lokalbefolkninga. I tillegg er det mange 

arrangement i bygda som til dømes 17. mai som har skulen og butikken som midtpunkt. Ho som driv 

butikken betyr mykje for bygda. Ho sett opp kino, kafé osv. for borna. Skulen hadde eit tilbod om 

SFO, men ingen nytta seg av det. Skulen har ikkje SFO i dag. Dei elevane som treng ein stad å vere på 

morgonen sender borna til butikken og elevane gjer lekser i lokalbutikken/kaféen på ettermiddagen.  

Informantane uttrykker at dei er stolt av skulen og at skulen har engasjerte og flinke lærarar. Dei 

opplever skulen som trygg og god.  

Det finns mange eldsjeler i bygda. Informantane har høyrt at det er nokon som ønsker å søke om å få 

starte opp privatskule i dagens skulebygg dersom det blir nedlegging av skulen. 

Auklandshamn har ingen barnehage, men dei fleste borna i bygda går i Bua kultur- og fritidsbarnehage 

(privat). 

Lokalsamfunnet rundt Førde skule 

Informantane meiner nærmiljøet betyr mykje for skulen og motsett. Dei opplever det som fint med 

kort veg til skulen. I tillegg legg dei vekt på fordelen med skule og barnehage i nærmiljøet, noko som 

gir ein fin overgang frå barnehage til skule. 

Elevane bruker skulen og nærmiljøet mykje på ettermiddagen til dømes til fotball i ballbingen, karate 

og allidrett i gymsalen. 17. mai vert feira i bygda. Butikken ligg også i kort gangavstand frå skulen. 

Informantane gir uttrykk for at det ikkje alltid er like lett å trekke på nærmiljøet for tiltak knytt til 

skulen.  

Førde skule har Førde barnehage (kommunal) og Sveio vaksenopplæring i nærleiken. 

Lokalsamfunnet rundt Sveio skule 

Informantane omtalar Sveio skule som ein «byskole på bygda». Dei fleste elevane kjem til Sveio 

sentrum for aktivitetar og elevar frå andre skuler reiser også til Sveio sentrum for fritidsaktivitetar. 

Skulen er ein plass barna kjenner og er mykje på ettermiddagane og i helgene.  

Sveio er ein av to tettstader i Sveio kommune og det kan synes som at Sveio ikkje ber preg av ei like 

sterk patriotisme som dei mindre bygdene.  

17. mai vert feira i Sveio og elevar frå fleire stader i kommunen kjem til Sveio for 17. mai-feiringa.  

Lokalsamfunnet rundt Valestrand oppvekstsenter 

Informantane gir uttrykk for at nærmiljøet er tett knytt til skulen og at skulen og nærmiljøet fungerer 

som ei symbiose. Det er eit aktivt organisasjonsliv og ei rik dugnadsånd i Valestrand. Det er mange lag 

og organisasjonar i bygda og dei engasjerer seg i skulen. Idrettslaget sponsar blant anna utstyr, 

Helselaget har sponsa frukt til elevane, 4H har bygd gapahuk og gymsal og kjøkken er rehabilitert av 

bygda.  Det har vore sterk mobilisering i bygda ved tidlegare diskusjonar om skulenedlegging.  
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Nærmiljøet til skulen spelar og ei stor rolle. Dei nyttar lokale attraksjonar og gardar til undervisning og 

besøk. Næraste gardbrukar til oppvekstsenteret har og gjennom mange år lagt til rette for at 

oppvekstsenteret kan disponere mykje av marka hans for å lage til kjekke uteområde. 

Skulen fungerer som eit grendehus og vert sett på som sentrum i bygda. Bursdagar, Halloween og 17. 

mai feirast på skulen. Bygda har også korps, 4H og allidrett – som informantane fryktar skal forsvinne 

om skulen forsvinn. Skulens uteområde brukast også av ungane på ettermiddagane og i helgene.  

Barnehagen ligg vegg i vegg med skulen. Dette gir ein trygg overgang frå barnehage til skule.  

Vestland fylke støttar bygdelivet i Valestrand med øyremerka støtte gjennom si «Liv og lyst»-ordning. 

Valestrand har ei treårig støtte for å utvikla næringsliv og kulturliv i denne delen av kommunen. 

Informantane hevdar at utan skulen vil det ikkje vera grobotn for ytterlegare utvikling som for 

eksempel tilflytting, næringsutvikling og kulturtilbod. Viss skulen forsvinn frykter informantane at 

bygda vil miste tilflytting og at folk flytter vekk.  

Lokalsamfunnet rundt Vikse skule 

Informantane seier at skulen er viktig for nærmiljøet, men at skulen ikkje fungerer som grendehus. 

Vandaskog skule fungerte som grendehus etter nedlegginga, men den har brent ned. Det finns eit eige 

husstyre for gymsalen. Gymsalen brukast til aktivitetar for barn og unge, men ikkje for selskap. Vikse 

har eit lokalt 4H, men utover det reiser dei fleste ungane til Sveio eller Haugesund for organisera 

aktivitet.  

Elevmassen ved Vikse skule er sosialt delt. Deis om bor i dei nye byggefelta på Rophus og Ekrene har 

mykje sosialt til felles (til dømes Halloween-feiring) samanlikna med dei som bur i smågrendene. Det 

finns også fleire leikeplassar og ballbingar på Rophus og Ekrene. Det finns ingen leikeplass rundt 

Vikse skule med inntak av skulegarden. Skulen blir dermed mykje brukt av ungane på ettermiddagane 

og i helgene. Det finns ingen barnehage rett ved Vikse skule.  

Det er ikkje ein veldig sterk bygdekultur knytt til Vikse skule ettersom mange av elevane kjem frå dei 

nye byggefelta. Det er ingen butikk, kyrkje eller liknande i Vikse. Det er skulen som er 

samlingspunktet.  

Konsekvensar for lokalsamfunnet av endra skulestruktur 

Vi vil i dette delkapitelet sjå på forsking rundt kva som har skjedd andre stadar der skular er vorte lagd 

ned,  

i tillegg til kva innbyggjarane trur vil skje i Sveio kommune.  

Samfunnsmessige konsekvensar av ein skulenedlegging  vil avhenga av kva for funksjonar skulen har 
hatt  

i lokalsamfunnet, og om det finnast alternativ til å fylla dei same funksjonane. Hagen et al. (2010) 

peikar på at konsekvensar av ei skulenedlegging ofte er avhengig av kor robust samfunnet er: I kva 

grad vil sosiale og kulturelle aktivitetar halda fram sjølv om skulen ikkje er der?  

Som nemnd tidlegare, finst det lite forsking på kva som skjer når ein skule vert lagd ned. Kvalsund 

(2009) peikar på at forskinga som er gjort på kor mykje skulen har å seie i lokalsamfunn (spesielt 

grendeskular), er utdatert, og at det er behov for nye, systematiske og samanliknande studiar på dette. 



 

  35 

Vi er ikkje kjend med nyare forsking innan dette. Det finst likevel nokre eldre undersøkingar som tek 

for seg problematikken.  

Amundsveen og Øines (2003) undersøkte 71 tilfelle av skulenedleggingar mellom 2000 og 2003 og 

såg blant anna på korleis skulenedlegging og auka skuleskyss påverkar velferda til elevane. Forskarane 

fann at fleirtalet av foreldra var motstandarar av skulenedlegging i forkant, men i ettertid hadde ca. ein 

fjerdedel av desse endra meining. For tidlegare motstandarar av skulenedlegging som endra syn, var ei 

viktig årsak at dei såg verdien av eit større sosialt miljø. For dei som i forkant var for nedlegging, men 

endra syn, tyder det på at mobbing ved den nye skulen hadde vorte eit større problem enn dei hadde 

føresett. 

Pettersen et al. (2001) finn i ei skulestrukturutgreiing at informantar ved dei fådelte skulane gjev meir 

utfyllande svar på spørsmål om verdien skulen har for lokalsamfunnet. Han tolkar det som at skulen 

tyder meir i mindre samfunn som har få andre samlande arenaer. Det kan òg vera eit uttrykk for at 

desse er meir redde for at deira eigen skule skal leggjast ned, enn informantane ved dei større skulane. 

Pettersen et al. (2001) stiller og spørsmål om informantane ved dei fådelte skulane vil kunna svara 

taktisk, for å unngå at skulen skal leggjast ned. Pettersen et al. (2001) tolkar svaret til informantane 

som at skulen har stor verdi for levande bygder og livskvalitet blant innbyggjarane, spesielt der det er 

få andre eller ingen andre sosiale møteplassar. 

I debattar om skulestruktur vert det ofte hevda at dersom skulen vert lagt ned, døyr bygda. Vi har hittil 

ikkje funne støtte for dette i forskingslitteraturen. Det ser derimot ut til at skulenedlegging ofte er ein 

konsekvens av at bygda allereie er uttynna. Dersom folkesetnaden vert tynna ytterlegare ut etter ei 

skulenedlegging, er det vanskeleg å påvisa at det er på grunn av nedlegginga eller om det er eit resultat 

av ei utvikling som ville skjedd uansett. 

 

Dette vert stadfest av Pettersen et al. (2001:129):  

«I bygder der skulen vert lagt ned, og der det er lang veg til skulen, stagnerer gjerne 

befolkningsutviklinga. Slike bygder vert gjerne prega av utflytting, lite tilflytting og etter kvart 

forgubbing og uttynning. Ein slik utvikling vert likevel sjeldan skulda nedlegginga av skulen i 

bygda, men har samanheng med andre tilhøve knytt til prosessar i arbeidsmarknaden, 

strukturendringar i næringar, endringar i befolkningssammensetninga etc. Skulenedlegginga  

kjem på toppen, og kan bidra til å forsterka nedgangen i folkesetnaden.» 

 

Det finst dessverre lite forsking på området. Ei undersøking blant 981 foreldre med barn i grunnskulen 

(Hagen 1992) såg på konsekvensar av skulenedlegging for busetjing, og fann at ei skulenedlegging, på 

kort sikt, vil ha små konsekvensar for busetjingsmønsteret. Blant innflyttarar var skule ein av fleire 

faktorar som påverka flyttevalet. Det var få foreldre som sa dei ville flytta som følgje av nedlegging. 

Ei skulenedlegging ville ikkje ha mykje å seie for 90 % av respondentane. Årsaker som er oppgjeve, er 

at bindingane deira til staden er sterke, og at mottakarskulen låg såpass nært (nærare enn 10 km) at 

skyss ikkje ville verta eit stort problem. Denne undersøkinga fann at innbyggjarane ikkje trudde 

skulenedlegging  ville ha mykje å seie for fråflytting, men det vart peikt på at ein større del trudde det 

ville ha verknad for tilflytting i framtida. Dei langsiktige konsekvensane for busetjingsmønsteret såg 

dermed dystrare ut.  

Egelund og Laustsen (2006) gjennomførde ein kvalitativ studie av 30 skulenedleggingar i Danmark i 

perioden 1990-1999 . Konklusjonen er at skulenedlegging er resultat av at bygda er i ferd med å døy – 

ikkje motsett: 
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«The main problem for local societies is a lack of people and thus lack of human capital, and 

in remote areas and on small islands school closure is a sign of a community in the final phase 

of the death process, not a cause. » (Egelund og Laustsen 2006:429). 

 

Østlandsforskning ved Alnes og Lauritzen utarbeida i 2015 eit notat for Lillehammer commune i 

forbindelse med utreiing av barnehage- og skulestrukturen i kommunen. Dei skriv at mykje av 

identiteten i eit lokalsamfunn kan oppretthaldast ved vidareføring av aktivitetar i og rundt den 

tidlegare skulens lokalar, til dømes barnehage, grendehus og private skuler. Sjølv om skulebygget 

nyttas til nye formål, kan lokale aktivitetar og arrangement oppretthalde lokalsamfunnet. Dette vil ofte 

avhenge av frivillig initiativ. I slike tilfelle kan skulenedlegging bidra til mobilisering i grenda, danne 

grunnlag for auka engasjement og styrke den lokalt forankra ansvarskjensla.  

Gjennom intervjua i Sveio kommune kom det fram ei bekymring i dei ulike bygdene dersom skulen 

vart lagd ned. Enkelte informantar frykta for eksistensen til bygda ved ei nedlegging av skulen og 

trekte fram skulen som den viktigaste brikka i bygda. Dette er i tråd med det som er presentert ovanfor 

av Hagen og Pettersen (2002). Skulen vert omtalt av fleire som «hjartet i bygda», «ryggmargen til 

bygda», eller «han som held bygda samla». Det er difor tydeleg at respondentane vektlegg verdien til 

skulen for bygda. I Valestrand var det òg ei oppfatning av at barnehagen ville forsvinna dersom skulen 

forsvann.  

Under intervjua vart det òg diskutert verdien til skulen for innflyttarar og integrering i bygda. Enkelte 

av informantane sa at skulen hadde vore eit viktig element i vurderinga om kor ein skulle flytta. Fleire 

gjekk også langt på veg med å seia at dei ikkje ville ha flytta til bygda dersom ikkje skulen hadde vore 

der.   

Informantane i Auklandshamn trakk fram eit eksempel om at det vert lagt ut til saman 59 tomtar i 

bygda. Dette er tomtar som kan tiltrekke seg unge folk. Informantane ga uttrykk for at det er synd 

dersom skulen stenger når det er mange moglegheiter i krinsen.  

Informantane ved dei fådelte skulane (Auklandshamn og Valestrand) ga meir utfyllande svar på 

spørsmål om verdien skulen har for lokalsamfunnet. Det kan vera eit uttrykk for at desse er meir redde 

for at deira eigen skule skal leggjast ned, enn informantane ved dei større skulane. Ein kan stille 

spørsmål om informantane ved dei fådelte skulane svarar taktisk, for å unngå at skulen skal leggjast 

ned. Pettersen et al. (2001) stiller same spørsmål i si skulestrukturutgreiing. Ein annan grunn kan vere 

at desse rett og slett har reflektert meir over kor mykje skulen har å seie som følgje av at dei opplever 

skulen deira som nedleggingstruga. Foreldre og andre som bur i område der dei ikkje opplever skulen 

som truga, kan ta verdien til skulen meir som ei sjølvfølgje/ein del av dagleglivet ein ikkje 

nødvendigvis reflekterer så veldig over. 
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Vedlegg 3 – Ressursbruksanalyse for grunnskule i Sveio 

 

Figur 14 Mer-/mindreutgift for Sveio kommune i 2019 (mill. kr). Kilde: KOSTRA/beregninger ved TF 

Tabell 7 Beregnet utgiftsbehov på ulike sektorer for Sveio kommune i 2019. Kilde: KMD/beregninger ved TF 

 

Beregnet ut-
giftsbehov 2019 

Mer-/mindreutgifter 2019 (mill. kr) sammenlignet med 

Landet "Normert nivå" 

"Normert og inn-
tektsjustert nivå«* 

Barnehage 1,1311 6,4 -0,4 4,0 

Administrasjon 1,0941 -1,6 -4,3 -2,1 

Landbruk 3,0099 0,6 -0,7 -0,6 

Grunnskole 1,2523 16,9 -3,7 3,2 

Pleie og omsorg 0,9678 -7,1 -3,5 5,8 

Kommunehelse 1,1145 1,9 -0,1 1,2 

Barnevern 1,0006 -2,1 -2,1 -0,9 

Sosialtjeneste 0,7571 -5,3 -1,5 0,1 

Sum 1,0783 9,7 -16,3 10,7 

Tabell 8 Beregnet utgiftsbehov på grunnskole. Sveio kommune 2019. Kilde: KMD/beregninger ved TF 

Kriterier Vekter Utgiftsbehovsindeks Bidrag kostnads-indeks 

Innbyggere 6-15 år 0,9196 1,2132 19,6 % 

1.gen innvandrere 0,0276 1,2477 0,7 % 

Sonekriteriet 0,0188 1,9917 1,9 % 

Nabokriteriet 0,0188 1,8064 1,5 % 

Basiskriteriet 0,0152 2,0295 1,6 % 

Kostnadsindeks 1,0000 1,2523 25,2 % 
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Tabell 9 Ressursbruk på grunnskole (fordelt på ulike KOSTRA-funksjoner) for Sveio kommune i 2019. Kilde: 

SSB/KMD/beregninger ved TF 

 

Beregnet utgifts-
behov 2019 

Mer-/mindreutgifter 2019 (mill. kr) sammenlignet med 

 Landet "Normert nivå" 

"Normert og inn-
tektsjustert nivå" 

202 Grunnskole 1,2523 15,9 -0,3 5,4 

215 Skolefritidstilbud 1,2523 -1,0 -1,4 -1,4 

222 Skolelokaler 1,2523 -1,7 -5,3 -4,4 

223 Skoleskyss 1,2523 3,7 3,3 3,6 

Sum 1,2523 16,9 -3,7 3,2 
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Vedlegg 4 – Driftsutgifter i grunnskulesektoren 

Figuren under viser at dei samla driftsutgiftene per elev i grunnskulesektoren i Sveio gjekk ned frå 

2015 til 2017. Frå å ha større gjennomsnittsutgifter enn Hordaland og landet utan Oslo i 2015, hadde 

Sveio mindre utgifter i 2017. Utgiftsveksten frå 2017 til 2019 har vore på nivå med 

samanlikningsgrunnlaget, slik at sektoren framleis har eit låg utgiftsnivå. Gjennomsnittet alle åra er 

høgst for KOSTRA-gruppe 11. 

 

Figur 15 Driftsutgifter per barn i alderen 6–15 år i grunnskulesektoren. Kjelde: KOSTRA 

Grunnskolesektoren er delt inn i fire funksjonar; grunnskule, SFO, skuleskyss og skulelokale. 

Grunnskule 

I tabellen under ser vi at funksjonen grunnskule har den same tendensen som heile sektoren når det 

gjeld kostnadsutvikling. Denne funksjonen utgjer om lag 80 % av dei samla utgiftene til sektoren og 

har dei fleste lønsutgiftene, som til leiarar, undervisningspersonalet, assistentar og sekretærar. Sveio 

bruker framleis større ressursar på grunnskule enn gjennomsnittet for Hordaland  og  landet utan Oslo. 

Gjennomsnittet for KOSTRA-gruppe 11 er høgst alle åra. 
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Figur 16 Driftsutgifter per barn i alderen 6–15 år til grunnskule. Kjelde: KOSTRA 

I 2019 hadde grunnskulen i Sveio 94.4 årsverk utanom drift av bygningane (reinhaldar, vaktmeister og 

liknande). Dette gav noko større utgifter enn gjennomsnitta for landet utan Oslo og Hordaland. 

Det var ca. 6 årsverk til administrasjon (rektor og inspektør), ca. 73 lærarårsverk, ca. 13 

assistentårsverk og ca. 2 årsverk til kontorteknisk personale. Talet på lærarårsverk auka med om lag 4 i 

2020.  

Administrasjonsressursar 

Samla sett er administrasjonsressursane noko større enn ein kunne vente ut frå elevtalet i kommunen. 

Alle skular må ha ein grunnressurs til administrasjon. Så stig behovet med elevtalet.  

Tabell 10 Administrasjonsressurs i skulane i Sveio, 2020. Kjelde: Sveio kommune 

Skule Elevtal Administrasjonsressurs 

(årsverk) 

Auklandshamn 1-7 51 0,7 

Førde 1-7 og SFO 88 0,6 

Sveio 1-10 og SFO 500 3,0 

Valestrand 1-7 og SFO 48 0,53 

Vikse 1-7 og SFO 149 1,39 

 

Administrasjonsressursen i Førde skule og Valestrand oppvekstsenter verker knapt tilmålt, mens 

ressursane er romslege i Sveio skule og Vikse skule. Til vanleg kan ein redusera samle 

administrasjonsressurs med om lag 0,3–0,4 årsverk ved å samle to skular24. Med lønskostnader på 

omlag kr 900 000 per rektorårsverk, kan nedlegging av ein skule gi om lag kr 300 000 i reduserte 

utgifter. 

 

24
 Ved skular med uvanleg store administrasjonsressursar kan ein redusere desse uavhengig av strukturendringar. Utgangspunktet for ansla-

get er derfor at alle skulane har vanlege ressursar før ei samling. 
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Undervisningsressursar 

Timar til ordinær undervisning er hovudgrunnlaget for tildeling av lærarressursar. 

Spesialundervisninga er basert på individuelle behov, og det er ingen generelle haldepunkt for om 

desse behova blir større eller mindre ved å flytte frå ein liten til ein stor skule.  

Det er to normer for tildeling av minimumsressursar til skulen: 

1. Ein kan finne ut talet på «minimums årsverk» til skulen ved å dele skulen i klassar etter dei 

tradisjonelle klassedelingsreglane. Viss kvar klasse får éin lærar i kvar time, gir dette ein 

minsteressurs. På barnetrinnet gir det ganske nær eitt lærarårsverk per klasse. Denne norma 

gjaldt til innføring av lærarnorma,  

2. «Lærarnorma» frå 2018 tar utgangspunkt i elevtala. I gjennomsnitt skal det ikkje vere meir en 

15 elevar per lærer i ordinær undervisning for 1.–4. trinn og 20 elevar for 5.–7.trinn. I figurane 

under illustrerer vi ressursbruken ved også å samanlikne med dagens lærarnorm før den blei 

innført. Utrekninga tar ikkje omsyn til fråtrekk for spesialundervisninga, slik at den kan vise 

eit litt for høgt tal. 

Figurane under gir bilete av ressursane dei elleve siste åra for kvar av skulane. Linja for ordinær 

undervisning (raud) viser talet på årsverk avsett til dette. Denne linja skal normalt ligge øvst. Den 

nedste linja (grå) viser resursane til deling av klassane. Den grøne og den blå linja viser normkrava 

gjevne med lærarnorma og behovet for ein lærer per klasse i alle timar. 

I små skular med små klassar gir den tradisjonelle reknemåten den største minimumsressursen. I store 

skular, med stor klassar, gir lærarnomen den største minimumsressursen. Store skular vil få 

«delingstimar» som ein brukar til å styrke undervisninga i store klassar. Fordi lærarnorma følgjer 

elevtalet, er det ressursar ut over denne norma som ein kan spare ved å overføre elevar til ein større 

skule. 

Auklandshamn skule 

Auklandshamn skule hadde elevtal til tre klassar tom. 

2015. I 2016–2019 var det elevar til fire klassar, og i 

2020 var det igjen elevar til tre klassar. Figuren viser at 

den tradisjonelle minimumsnorma gir ressursbehov 

over lærarnorma. Skulen hadde ressursar etter begge 

normene både i 2019 og 2020. I 2020 har skulen to 

årsverk meir til ordinær undervisning enn normkrava. 

Auklandshamn skule hadde i 2019 1,1 årsverk over 

lærarnorma. 

 

 

 

 

 

 

Figur 17 Ordinær undervisning Auklandshamn 

-2

0

2

4

6

Minimum årsverk Lærarnorm

Delingstimar Ordinær undervisning



 

  43 

Førde skule 

Førde skule har hatt elevtal til vekselvis fire eller fem 

klassar. Figuren viser at den tradisjonelle 

minimumsnorma gir ressursbehov om lag som 

lærarnorma. Skulen har hatt ressursar etter begge 

normene alle år. Det har gitt rom for delingstimar. 

Førde skule hadde i 2019 0,6 årsverk over 

lærarnorma. 

 

 

Sveio skule 

Barnetrinnet ved Sveio skule har hatt elevtal til 14 

klassar sidan 2014. Figuren viser at den tradisjonelle 

minimumsnorma gir ressursbehov som er mindre enn 

lærarnorma. Skulen har hatt varierande ressursar til 

delingstimar. Barnetrinnet ved Sveio skule hadde i 

2019 0,9 årsverk over lærarnorma. 

 

 

Valestrand skule 

Skulen på Valestrand har hatt elevtal til vekselvis tre 

eller fire klassar. Figuren viser at den tradisjonelle 

minimumsnorma gir ressursbehov over lærarnorma. 

Skulen hadde ressursar etter begge normene i 2019, 

men berre etter lærarnorma i 2020. Skulen på 

Valestrand hadde i 2019 1,2 årsverk over lærarnorma. 

 

Vikse skule 

Vikse skule har hatt elevtal til eit veksande klassetal. 

Figuren viser at den tradisjonelle minimumsnorma gir 

ressursbehov som er mindre enn lærarnorma sidan 

2014. Skulen har hatt veksande ressursar til 

delingstimar. Vikse skule hadde i 2019 0,2 årsverk over 

lærarnorma. 

 

 

 

  

Figur 18 Ordinær undervisning, Førde 
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Figur 19 Ordinær undervisning: Sveio skule, barnetrinnet 
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Figur 21 Ordinær undervisning, Vikse 
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Innsparingspotensialet for lærarstillanger til ordinær undervisning ved å slå saman skular er avgrensa 

til ressursar ut over lærarnormen. Vi anslår at lønskostnadane per lærarårsverk er om lag kr 750 000. 

Dette er tala for 2019/20.  

Tabell 11 Innsparingspotensial i ordinær opplæring 2019 

Skule 1.-4. trinn 5.-7. trinn 1.-7. trinn 

 Årsverk 

over 

lærarnorma 

Kostnader Årsverk 

over 

lærarnorma 

Kostnader Årsverk 

over 

lærarnorma 

Kostnader 

Auklandshamn 0,8 Kr 600 000 0,3 Kr 225 000 1,1 Kr 825 000 

Førde 0,3 Kr 225 000 0,3 Kr 225 000 0,6 Kr 450 000 

Sveio 0,9 Kr 675 000 0 0 0,9 Kr 675 000 

Valestrand 0,5 Kr 375 000 0,7 Kr 525 000 1,2 Kr 900 000 

Vikse 0 0 0,2 Kr 150 000 0,2 Kr 150 000 

Vi ser at dei to minste skulane har det største innsparingspotensialet, i hovudsak som følgje Ressursar 

til fire klassar. 

Ein nedgang i elevtal dei neste seks åra ville kunne gi eit anna innsparingspotensial. Talet på årsverk 

ut over lærarnorma er differansen mellom ein minimumsressurs med ein lærar per klasse og 

lærarnorma. Gjennomsnittleg mindre enn 15 elevar i klassene for 1.-4. trinn og med mindre enn 20 

elevar for 5.-7 trinn vil utløyse tilleggsressursar ut over lærarnorma.  

Tabell 12 Anslått innsparingspotensial i ordinær opplæring 2026.  

Skule 1.-4. trinn 5.-7. trinn 1.-7. trinn 

 Årsverk 

over 

lærarnorma 

Kostnader Årsverk 

over 

lærarnorma 

Kostnader Årsverk 

over 

lærarnorma 

Kostnader 

Auklandshamn, 

35 elevar 

0,6 Kr 450 000 0,3 Kr 225 000 0,9 Kr 675 000 

Førde, 105 

elevar 

0,0 Kr 0 0,8 Kr 600 000 0,8 Kr 600 000 

Sveio, 238 

elevar 

0,0 Kr 0 0,9 Kr 675 000 0,9 Kr 675 000 

Valestrand, 35 

elevar 

0,6 Kr 450 000 0,3 Kr 225 000 0,9 Kr 675 000 

Vikse, 105 

elevar 

0,0 Kr 0 0,8 Kr 600 000 0,8 Kr 600 000 
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SFO 

Sveio skil seg frå samanlikningsgrunnlaget når det gjeld skulefritidsordninga, SFO. Netto utgifter per 

barn i alderen 6–15 år ligg om lag på det halve av samanlikningsgrunnlaget. 

 

Figur 22 Netto driftsutgifter per barn i alderen 6–15 år til SFO. Kjelde: KOSTRA 

Medan grunnskulen skal vere gratis, har SFO betydelege inntekter i form av brukarbetaling. I 

prinsippet kan kommunen krevje at brukarbetalinga skal dekke alle utgifter utanom overordna leiing 

(rektor) og lokalleige. Dei fleste kommunane har berre delvis brukarbetaling. Sveio har vedtektsfesta 

at utgiftene til den ordinære skulefritidsordninga skal dekkast av foreldrebetalinga. Unntaket er barn 

med særlege behov på 5.–7. trinn.  

Figuren under viser at kommunen i praksis ikkje krev full dekning av utgiftene gjennom 

foreldrebetaling.  I Sveio dekker foreldra nesten 80 % av utgiftene. Dette er litt meir enn i Hordaland 

og landet utan Oslo. Brutto utgifter per brukar i Sveio ligg også lågt, ca. kr 28 000 per år, mot ca. kr 

32 000 i samanlikningsgrunnlaget. 

 

Figur 23 Fordeling av brutto driftsutgifter til SFO i 2019. Kjelde: KOSTRA 
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Forklaringa på små utgifter for Sveio kommune finn ein delvis i oppslutninga om SFO. Berre litt over 

30 % av elevane i alderen 6–9 år bruker SFO-tilbodet mot nesten det doble i Hordaland og landet utan 

Oslo.  

 

Figur 24 Andel barn i alderen 6–9 år i kommunal SFO. Kjelde: KOSTRA 

Skuleskyss 

Skysskostnadene er ein viktig del av dei kommunale utgiftene til skuledrift. Elevar som bur utanfor 

skyssgrensene på 2 eller 4 km har rett på skuleskyss. Det vil dei også ha med kortare avstand, om 

skulevegen er farleg. I 2020 er det 477 av 820 elevar som hadde skuleskyss. Av desse har 94 elevar 

skyss etter kommunalt vedtak på grunn av farleg skuleveg. Kostnaden var kr 19 per tur i heile Sveio 

kommune i 2019 per elev med rett til skyss pga. avstand. I løpet av eit år var dermed kostnadene per 

elev kr 7 220.  

 

Figur 25 Netto driftsutgifter til skuleskyss per barn 6-15 år. Kjelde: KOSTRA 
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Kostnadane for elevar med rett til skyss pga. farleg skuleveg må kommunen betale. Årskostnaden var 

også kr 7 220 for elevane som kunne bruke ein buss som likevel var oppsett. For elevar som måtte ha 

ekstra skyssmiddel (gjerne taxi), måtte kommunen betale meir.  Dette gjer at skysskostnadene for 

elevane ved Auklandshamn, Valestrand og Vikse blir store, og for to av dei ville kommunen kommer 

rimelegare ut om alle elevane trengte skyss på grunn av avstand (alternativ kostnad). 

 

Figur 26 Prosentvis del av elevane som har skuleskyss. Kjelde: KOSTRA 

Tabell 13 Oversikt over skyssordninga for Auklandshamn, Valestrand og Vikse skular. Kjelde: Sveio kommune 

  Tal på 
elevar  

Ordinær 
skyss (O) 

Kommunalt 
vedtak (KV) 

Sum 
skyss 

Andel O Andel KV  Andel 
skyss 

Auklandshamn  47 11 14 25 23 % 30 % 53 % 

Valestrand 46 24 1 25 52 % 2 % 54 % 

Vikse  153 85 68 153 56 % 44 % 100 % 

 Sum 246 120 83 203 49 % 34 % 83 % 

Tabell 14 Skysskostnader knytt til elevane ved Auklandshamn, Valestrand og Vikse skular. Kjelde: Sveio kommune 

Skule «Taxi» Buss Sum skyss Alternativ 
kostnad 

Meir/mindre-
kostnad 

Auklandshamn  kr 408 500 kr 79 420 kr 487 920 kr 339 340 kr 148 580 

Valestrand   kr 173 280 kr 173 280 kr 332 120 -kr 158 840 

Vikse  kr 667 850 kr 967 480 kr 1 635 330 kr 1 104 660 kr 530 670 

Lovverket setter ingen klare grenser for reiseveg eller reisetid til for elevane til skulen. Tradisjonelt 

har ein brukt 45 minutt for dei miste elevane, 60 minutt for mellomtrinnet og 75 minutt for 

ungdomstrinnet. Dette er normer frå tida før seksåringane skulle i skulen.  

Avstandane i Sveio kommune er ikkje større enn at dei fleste anten kan nå til Førde skule eller Sveio 

skule innanfor ei reisetid på 30 minutt i buss. Gangtid til og frå bussen kjem i tillegg. Unntaket kan 

vere elevar som bur lengst vest i kommunen, i Vikse skulekrets. Ungdomsskuleelevane brukar 42 

minutt på denne reisa på ca. 15 km til Sveio. Då er det mange stopp undervegs og en omveg om Tveit. 

Meir enn 100 elevar bur i Vikse skulekrets. Det betyr at ein måtte ha fleire bussar. Den som hentar 
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elever frå Mølstervåg bør då kunne køyre mest mogleg direkte på denne reisa på ca. 15 km til Sveio 

skule og truleg halde samla tid på skulevegen på under 45 minutt.  

Dei store skysskostnadene til den lokale skulen gjer at det for Auklandshamn skule og Vikse skule 

ikkje ville føre til ekstra skysskostnader for kommunen om elevane blei overført til ein annan skule. 

Ved Auklandshamn skule er det skuleåret 2020/21 47 elevar, og 25 av desse har skuleskyss (53 %). 14 

av desse igjen har skyss pga. farleg skuleveg. Ei overføring anten til Førde eller Sveio ville i 2019 gitt 

ei innsparing på ca. kr 150 000. Kjente barnetal tyder på at elevtalet går ned med om lag ein tredel i 

løpet av få år. Innsparinga vil da venteleg bli om lag kr 100 000. 

Ved Valestrand oppvekstsenter er det skuleåret 2020/21 46 elevar, og 25 av desse har skuleskyss (54 

%). Ein av desse igjen har skyss pga. farleg skuleveg. Ei overføring til Førde eller Sveio ville i 2019 

gitt ei meirutgift på ca. kr 160 000. Kjente barnetal tyder på at elevtalet går ned med om lag ein tredel i 

løpet av få år. Meirutgifta  vil da venteleg bli om lag kr 110 000. 

Ved Vikse skule er det skuleåret 2020/21 153 elevar, og alle har skuleskyss. 68 av desse igjen har 

skyss pga. farleg skuleveg. Ei overføring til Sveio ville i 2019 gitt ei innsparing på ca. kr 530 000. 

Kjente barnetal tyder på at elevtalet går ned med om lag ein tredel i løpet av få år. Innsparinga vil da 

venteleg bli om lag kr 350 000. 

Driftsutgifter for skulelokala 

Sveio kommune har samla 12,4 millionar kroner til drift av skulebygg. Av dette var 4,8 millionar 

kroner avskrivingar. Ei samanlikning med KOSTRA-gruppe 11 Hordaland og landet utan Oslo viser at 

kostnadene per elev i Sveio er små, og dei har vekse mindre enn i samanlikningsgrunnlaget.  

 

Figur 27 Netto driftsutgifter til skulelokale per innbyggjar 6- 15 år. Kjelde: KOSTRA 

Dei direkte utgiftene for drift av Auklandshamn, Valestrand og Vikse viser at lønsutgifter og energi er 

dei største postane. Ein kan truleg spare det mest av desse utgiftene om skulene blir lagt ned.  
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Figur 28 Driftsutgifter ved dei tre minste skulane i 2019, Kjelde: Rekneskapen for Sveio kommune 
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Vedlegg 5 – Er små eller store skular best? 

Mange har synspunkt på om små eller store skular er best for elevane. Det er lite forsking på dette om-

rådet, og dei rapportane som ein finn, gjer ikkje klare svar. Forskinga skjer i eit gitt samfunn og med 

gitte føresetnader for skuledrifta. Dermed vil det vere vanskeleg å trekke slutningar over tid med endra 

rammer og på tvers av landegrensene.  Eldre forsking i Norge er basert på skulesystemet slik det har 

fungert, naturleg nok ikkje slik det er i dag.  

Det er gjort fleire undersøkingar på om lærartettleik enn om små og store skular. Tidlegare har reglane 

vore slik at det har vore færre elevar per lærarårsverk i små og fådelte skular enn i større og fulldelte 

skular. Utdanningsdirektoratet skriv i «Utdanningsspeilet frå 2019: 

Vanskelig å finne direkte sammenhenger mellom lærertetthet og elevprestasjoner 

Selv om det finnes forskning som undersøker den kausale effekten av økt lærertetthet på elev-

prestasjoner, er det liten konsensus i litteraturen. Resultatene varierer mellom trinn, elevgrup-

per, land og hvor stor forskjell i klassestørrelse man studerer. Det er satt i gang flere større 

forskningsprosjekter som skal undersøke disse sammenhengene nærmere. 

Forskinga er gjort vanskeleg ved innføringa av lærarnorma. Med lærarnorma er skilnaden i lærartett-

leik langt mindre som følgje av at det er blitt fleire lærarar i dei stor skulane. 

På Udir.no skriv Utdanningsdirektoratet meir generelt dette. 

Fordeler og ulemper med et mer sentralisert skoletilbud 

Det er både fordeler og ulemper ved å sentralisere skoletilbudet. Det kan være enklere å re-

kruttere lærere ved en mer sentralisert skole, samtidig er det ulemper for elevene som får lang 

reisevei 

Spredt bosetning gir høyere utgifter per elev i grunnskolen. Lavt elevtall per trinn og små sko-

ler fører til høyere utgifter per elev. Også når utgifter til skyss holdes utenfor, har kommuner 

med små skoler høyere utgifter per elev enn kommuner med større skoler (Utdanningsdirekto-

ratet 2017). 

Kvalifiserte lærarar 

For eit godt skuletilbod er kvalifiserte lærarar det viktigaste. Med unntak av Auklandshamn har barne-

skulane i Sveio kommune berre hatt kvalifiserte lærarar dei siste åra. I Auklandshamn skule har det to 

år vore lærar i ein deltidsstilling som ikkje tilfredsstiller kompetansekrava til fast tilsetting.   

Det er ei ålmenn erfaring at små skular kan ha noe større vanskar enn store skular med å rekruttere læ-

rarar. Ein gjennomgang av skular med 30 til 70 elevar i Rogaland og Hordaland viser at 6,6 % av læra-

rane i 2019 ikkje tilfredsstilte kompetansekrava til fast tilsetting. For alle barneskulane var det 1,8 % i 

Hordaland og 3,2 % i Rogaland som ikkje tilfredsstilte krava. Ut frå desse tala vil det kunne vere ein 

liten ekstra risiko for ikkje å kunne fylle alle lærarstillingane med kvalifiserte lærarar om ein fortsatt 

har små skular i kommunen. 
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Lærarane støtter kvarandre i utviklinga av gode undervisningstilbod. I små skular er det færre lærarar å 

samarbeide med. Dette kan vere krevjande særleg ved innføring av nye læreplanar. Kan hende er dei 

små miljøa noko av grunnen til at 7. trinn i Sveio kommune har hatt låge skårar på elevundersøkinga 

når det gjeld korleis elevane opplever fagleg utfordring og vurdering for læring. 

På barnetrinnet vil kvar klasse normalt utløyse ei trong for eitt lærarårsverk til ordinær undervisning. I 

små skular med tre eller fire klassar vil dette gi tre eller fire lærarårsverk. Lærarane har også andre 

oppgåver enn ordinær undervisning. Spesialundervisning krev normalt mest ressursar. Gjennomsnitts-

tal for reine barneskular i Sveio, Hordaland og landet viser eit tillegg på ca. 30 til 40 % i lærarressur-

sar. Medrekna administrasjonstid til rektor vil det dermed være ca. 1,4–1,5 pedagogårsverk for kvar 

klasse. Såleis vi ein skule med tre klassar til vanleg ha 4–5 pedagogårsverk, og ein skule med fire klas-

sar har 5–6 pedagogårsverk. 

Psykososiale tilhøve 

Små skular er forskjellige, og store skular er forskjellige. Er det systematiske skilnader mellom små og 

store skular når det gjeld psykososiale tilhøve?  

Små skular er meir oversiktlege, og det kan vere ei føremon for noen elevar, kanskje særleg dei 

minste. Men i eit lite miljø kan sårbare elevar ha få andre barn å spille på. Når elevar søker seg til 

større skular, kan vanskar med å finne vener på ein mindre skule vere ei grunngjeving.  

Med lærarnorma er lærartettleiken blitt nær den same i små og stor skular. I store skular kan ein gjerne 

ha betre tilgang til helsesjukepleiar og miljøarbeidar.  

Når det gjeld mobbing i skulen, er det vanskeleg å finne data som skil små skular frå dei store. Men 

med store skular fleire elevar køyre buss til skulen. Skulebussen har vere en arena for mobbing.  

Spesialrom 

Kunst og handverk 

Om kunst og handverk skriv Utdanningsdirektoratet at «faget dreier tilbake til verkstedet og et ønske 

om å sikre praktisk arbeid i materialer.» faget har fire kjerneelement. Det er særleg eitt av desse som 

ein vanskeleg kan leggje til eit vanleg klasserom. I fagplanen står det: 

Kjerneelementet håndverksferdigheter innebærer at elevene skal utvikle håndlag, praktiske 

ferdigheter og utholdenhet ved å bruke ulike redskaper og materialer. Elevene skal utvikle for-

ståelse for materialers egenskaper, funksjonalitet og uttrykk gjennom eget skapende arbeid. De 

skal bruke harde, plastiske og myke materialer og digitale verktøy på en etisk, miljøbevisst og 

trygg måte gjennom hele skoleløpet. 

 

Mål for opplæringa er at eleven etter 4. trinn (mellom anna) skal kunne: 

• Bruke håndverktøy og sammenføyningsteknikker i tre, leire og tekstil på en miljøbevisst og 
trygg måte 

• Prøve ut ulike ideer og muligheter i gjenbruksmaterialer og formidle til andre hvordan man i 

egen hverdag kan bidra til å ivareta natur og miljø. 

Mat og helse 

 

Mål for opplæringa er at eleven etter 7. trinn (mellom anna) skal kunne: 



52  

• Bruke ulike håndverktøy og elektriske verktøy for å bearbeide og sammenføye harde, plastiske 

og myke materialer på en trygg og miljøbevisst måte 

• dersøke materialene i ulike gjenstander og vurdere funksjon, holdbarhet og muligheter for re-

parasjon og gjenbruk 

I mat og helse vil undervisninga i hovudsak skje i eit skulekjøkken. Dette heng saman med fagets inn-

hald. Viktige mål for undervisninga syner dette. 

Mål for opplæringa er at eleven (mellom anna) skal kunne: 

Etter 4. trinn  

• Følgje prinsipp for god hygiene i samband med matlaging 

• bruke reiskap, rom- og vektmål og enkle teknikkar i samband med matlaging 

• lage enkle måltid og bidra til å skape ei triveleg ramme rundt måltid saman med andre 

Etter 7. trinn 

• bruke reiskap, grunnleggjande teknikkar og matlagingsmetodar til å lage trygg og berekraftig 

mat som gir grunnlag for god helse 

• bruke oppskrifter i matlaging og rekne ut og vurdere mengda i porsjonane både med og utan 
bruk av digitale ressursar 

• lage måltid frå ulike kulturar og fortelje om og utforske korleis sosialt fellesskap og samhand-

ling kan vere med på å styrkje god helse 

 

I små skular med små klasser kan ein òg nytte eit skulekjøkken til vanleg undervisning. 

Naturfag 

I den nye læreplanen for naturfag står det at elevane skal oppleve naturfag som eit praktisk og utfors-

kande fag.  

For barnetrinnet vil mykje av opplæringa kunne skje ute i naturen. Også lærebok og ulike media kan 

danne grunnlag for arbeidet med faget. Tradisjonelt har likevel mykje av den praktiske og utforskande 

delen lagt til rom med egne innreiing utstyr. Sjølv om det òg i den gamle læreplanen var det rom for 
ein praktisk tilnærming, var måla gjerne gitt med orda som at elevane skal kunne «beskrive, forklare 

og gjøre rede for». Den gamle planen hadde likevel som mål at elevane skal kunne gjennomføre forsøk 

med kjemiske reaksjonar.  

Den nye læreplanen legg større vekt på utforsking. I kompetansemål etter 7. trinn står det at eleven 

skal kunne  

• utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen 

• utforske faseoverganger og kjemiske reaksjoner og beskrive hva som kjennetegner dem 

• utforske elektriske og magnetiske krefter gjennom forsøk og samtale om hvordan vi utnytter 

elektrisk energi i dagliglivet 

I små skular med små klasser kan ein òg nytte eit naturfagrom til vanleg undervisning. 
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SAMMENDRAG 

Multiconsult og Link Arkitektur har gjennomført en mulighetsstudie for 5 skoleanlegg (Valestrand, Aukelandshamn, Førde, Vikse 
og Sveio barneskole) i Sveio kommune. Sveio barneskole er av nyere dato, dermed har den tekniske tilstanden ikke blitt vurdert 
for denne skolen. Tabellen under viser en oppsummering av areal og kapasitet på skolene.  

  
Valestrand 
Skule 

Auklandshamn 
barneskole Førde skule 

Vikse 
barneskole 

Sveio 
barneskole 

Funksjonelt areal* (m2) 1484 588 2385 2669 6593 

Antall Elever (i dag) 47 47 90 153 500 

Antall elever i klassen 14-21 12 12 21 24 

Dagens maksimale 
kapasitet (elever) 70 74 192 188 486 

Dagens funksjonelle 
kapasitet (elever) 69 54 168 168 350 

Potensiell kapasitet 
(elever) 114 45 183 205 507 

*Arealene kan avvike siden skolene ikke har blitt kontrollmålt og tallene er basert på ulike kilder og estimater 

Dagens maksimale kapasitet baserer seg på maksimal utnyttelse av dagens klasserom, dvs. dersom man bruker hvert klasserom 

til det maksimale antall elever som arealnormen tillater 

Dagens funksjonelle kapasitet er basert på dagens planløsning, med forutsetning om at skolen har alle nødvendig spesialiserte 

læringsareal som ikke blir brukt til klasserom, samt har egen SFO base. Tallet forutsetter ikke ombygning eller omorganisering av 

arealer. Skolene vil fortsatt mangle funksjoner og arealer som ikke ble etablert ved bygging.  

Potensiell kapasitet beregnes ut fra skolens totale netto og brutto areal ved hjelp av nøkkeltall anbefalt for skoleanlegg. Tallet for 

potensiell kapasitet viser skolens kapasitet ved en bedre utnyttelse av eksisterende bygg, med forutsetning om delvis eller total 

ombygning 

Skole Bygg VVS EL 
Tele og 

auto 

Andre 

inst. 
Utendørs 

Samlet 

TG 

Valestrand ny del 1,8 1,2 2 2 - 1,5 1,72 

Valestrand gammel 

del 

1,9 1,4 2,0 1,0 - 1,5 1,79 

Auklandshamn Skule 1,0 1,6 1,0 2,0 - 1,5 1,15 

Førde skule 1,4 1,3 2,0 1,0 1,0 1,5 1,38 

Gamle Førde skule 1,8 1,2 2,3 2,0 - 1,5 1,77 

Vikse Skule Ny del 0,5 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,63 

Vikse Skule gammel 

del 
2,3 1,9 2,0 2,0 - 2,0 2,18 

 

 

 

 

Basert på vurderingene som er gjort i mulighetsstudien er oppsummeringen følgende: 

Valestrand skole: 
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Bygget har en krevende logistikk og flere nivåforskjeller med vanskelig adkomst for HC brukere, spesielt i underetasjen av det 

gamle bygget. Skolen er ikke UU utformet og mangler heis. Flere rom er kun tilgjengelig gjennom andre rom. 

Byggets form og størrelse gjør arealutnyttelse dårlig. Det finnes flere arealer som ikke er brukbare i dag: 2. og loft etasje i det 

gamle bygget og et stort tilfluktsrom i underetasjen kan nevnes.  

Skolen er bygget som en halv parallell og kan derfor ikke ta imot flere elever. Nærheten til Stord gjøre nærliggende områder 

attraktive for barnefamilier. Disse områdene kan vurderes for utvikling.  

Skolen er generelt slitt og holder ikke en tilfredsstillende teknisk tilstand. Den nye delen holder en god teknisk tilstand på 

utvendig kledning, tak, varme, brannslokking og luftbehandling, men har behov for oppgraderinger i grunn og fundament, 

vinduer, sanitæranlegg og el-anlegg i løpet av neste 10 år. Skolen trenger også en generell oppgradering innvendig i løpet av de 

neste 10 årene. Ventilasjonsanlegget i den gamle delen holder en akseptabel teknisk tilstand. Utover det har bygget generelt 

behov for vedlikehold og oppgraderinger, både teknisk og bygningsmessig, i løpet av de neste 10 årene.  

Dagens bygningsmasse er såpass krevende og lite egnet for bruk at ombygning eller eventuelt tilbygg ikke vil være tilstrekkelig 

for økning av skolens kapasitet. Tomten er smal og lang. Et høyere bygg kunne blitt mer arealeffektivt i dette tilfelle.  

Auklandshamn barneskole: 

Skolen er fult utnyttet i dag. Det er fortsatt plass til flere elever i klasserom, men mangel på elevgarderober, toaletter og 

spesialiserte læringsarealer er en utfordring. Bygget har god logistikk, er UU-utformet og fungerer bra med dagens antall elever. 

Ut fra BRA, har bygget en beregnet kapasitet tilsvarende 45 elever, noe som stemmer godt med dagens antall elever.   

Skolen har store uteområder. Det skal være mulig å utvide skolen og bygge flere rom som er mangler i dag. FAU har utredet en 

løsning med tilbygg med sløydrommet, tilbudt av lokal snekker. Det anbefales eventuelt et større tilbygg for å ivareta behovet 

for garderober, elevtoaletter og KH rom, i tillegg til sløyd.  

Utearealer kan med fordel oppgraderes. Skolen har forholdsvis god teknisk tilstand, og med enkle utskiftninger og vedlikehold 

kan den brukes i mange år framover.  

Dagen skolebygg fungerer bra og er tegnet på en smart og arealeffektiv måte. Vi ser derfor liten gevinst i å bygge en ny og større 

skole her. Isteden kan man velge å beholde bygget og eventuelt utvide det med enklere tilbygg for å øke kapasitet og dekke de 

nødvendige funksjonene.   

Førde skule: 

Byggets har kapasitet å ta imot flere elever, med forutsetning om at man øker kapasitet på elevgarderober, toaletter og 

eventuelt justerer størrelsen på noen klasserom.  

Utearealene kan med fordel oppgraderes og suppleres med flere leke- og undervisningstilbud. 

Førde skole holder en tilfredsstillende teknisk tilstand på det bygningsmessige og VVS, men El-anlegget trenger vedlikehold og 

oppgradering i løpet av de neste 10 årene.  

Gamle Førde skole har varierende teknisk tilstand på ulike bygningsdeler som følge av utskiftninger over ulike tidsperioder. 

Vinduer og ytterdører, samt det elektriske anlegget behøver oppgradering i nær fremtid. Det vil også være behov for utbedringer 

på innvendige flater, sanitæranlegg og svakstrømanlegg (tele og automasjon) i løpet av de neste 10 årene. I tillegg anbefales det 

innkjøp av ny og supplerende innredning på denne skolen.  

Vikse barneskole: 

Skolen er godt utnyttet i dag. Det er mulig å øke antall elever per klasserom, men det må ses i sammenheng med kapasitet i 

elevgarderober.  

Skolen mangler spesialiserte læringsarealer som kunst og håndverk. Sløyd og skolekjøkkenet er for små, og disse funksjonene 

mangler støtterom i form av lager etc. I dag finnes det ikke arealer i eksisterende bygg for å dekke disse behovene.   

Logistikk og tilgang til kjelleretasjen er dårlig løst, og enkelte arealene er ikke UU tilgjengelig.  

Utearealer kan med fordel oppgraderes. Mangler grønne arealer, lekeapparater og aktivitetsfasiliteter for uteundervisning.  

Den nye delen av Vikse skole er fra 2013, og har dermed god teknisk tilstand på alle komponenter. Den gamle delen har den 

dårligste tekniske tilstanden blant samtlige skoler som er vurdert i denne kartleggingen. Mye av den dårlige tekniske tilstanden 

skyldes tegn til setning i fundamentet, samt TG3 på ventilasjonsanlegget på skolen. Utenom brannslokking, varme og vinduer har 

samtlige bygningskomponenter behov for oppgradering i løpet av neste 10 år.  
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En enkel rehabilitering av gammelt bygg vil påvirke trivsel på skolen, men vil ikke løse problemet med manglende areal og dårlig 

logistikk. Det kan vurderes å rive den gamle delen i sin helhet, eller delvis å bygge et nytt, mer arealeffektivt og UU utformet 

bygg. Dette vil binde sammen gymsalen og ny skolebygning på en bedre måte og gi mulighet til å øke elevkapasiteten på skolen.   

Sveio skole: 

Skolen er ikke fullt utnyttet i dag, og har fortsatt kapasitet i klasserom. Med dagens antall klasserom fungerer skolen som en 2,5-

parallell skole. Det finnes tilstrekkelig med elevtoaletter, grupperom og garderober for økt antall elever.   

Bygget har god logistikk og er UU-utformet, med unntak av gymgarderober i kjelleretasje. Ved eventuell ombygging av disse 

arealene, må plassering av heis og oppgradering til UU vurderes nærmere.  

Skolen mangler velfungerende uteareal i dag, men planlegging av nye arealer er under arbeid. Vi anbefaler at størrelsen på nye 

utearealer også vurderes mot fremtidig økende elevantall, slik at ved en eventuell ombygging av barneskole til 3 parallell har 

man nok uteareal til lek og fysisk aktivitet for alle barna.  

Dagens skolebygg fungerer bra og er tegnet på en smart og arealeffektiv måte. Det er tatt høyde for en eventuell ombygging av 

svømmehall til undervisningsarealer, slik at barneskolen skal ha plass til 3 paralleller med ca. 500 elever (I dag ca 275). Det er 

viktig at planlegging og oppgradering av utearealer tar hensyn til det fremtidige antallet elever også.   
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1 Innledning  

1.1 Bakgrunn 

Multiconsult har i samarbeid med Link Arkitektur gjennomført en mulighetsstudie av skoleanlegg i Sveio 

kommune. Mulighetsstudien inkluderer:  

- Vurdering av arealutnyttelse og funksjonsanalyse inkludert uteområder (kapasitetsvurderinger) 

- Vurdering av skolenes funksjonalitet og egnethet 

- Vurdering av teknisk tilstand av skoleanleggene 

Totalt har 5 skoler blitt vurdert i arbeidet. Sveio barneskole er en ny skole, og derfor har ikke teknisk 

tilstand blitt vurdert på denne skolen. Øvrige skoler som har vært evaluert er Valestrand skule, 

Auklandshamn barneskole, Førde skule, Vikse barneskole.  

1.2 Formålet med mulighetsstudien 

Mulighetsstudien er et ledd i arbeidet med skolebehovsplanen i Sveio kommune.  

2 Metode   

Det er tatt i bruk en tjenestedesign-tilnærming i mulighetsstudien. Tilnærmingen betrakter skolen som en 

tjeneste, der man sørger for en helhetlig forståelse av skolens funksjoner og koblingen mellom bygg og 

kjernevirksomhetens aktiviteter ved å ha fokus på brukernes behov.  

Det bygningsmessige er vurdert ut fra et arkitektonisk perspektiv og et teknisk perspektiv. I den 

forbindelse har skolens egnethet, kapasitet og teknisk tilstand blitt vurdert.  

Innsamling av grunnlagsdata ble gjennomført ved hjelp av dokumentstudier av grunnlagsdokumenter som 

plantegninger, skolens timeplaner, samt egnethetsvurdering gjennom undersøkelse, befaring og 

registrering.   

2.1 Kategorisering av arealer og funksjoner 

For å gjøre arealbruken sammenlignbar mellom skolene og tydeliggjøre plassering av funksjoner og deres 

prosentandel per skole, har vi sortert disse etter et felles begrepsapparat. Videre i rapporten fines det 

plantegninger og diagrammer for hver skole som følger disse arealkategoriene.  
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Tabell 1 Arealkategorier i skoleanlegg 

Farge Arealkategori Beskrivelse 

 Klasserom Rom utformet for generell undervisning, ofte elevenes faste tilholdssted på 

skolen.  

 Grupperom Mindre rom for undervisning og elevarbeid i små grupper. Inkluderer også 

rom for særskilt tilrettelagt opplæring, der disse er generelle i utformingen.  

 Spesialisert 

læringsareal 

Areal som krever en særskilt tilpasning på grunn av faglig aktiviteter. For 

eksempel: naturfag, musikk, mat og helse, kunst og håndverk, bibliotek, etc. 

 Gymsal m/ 

støtterom 

Gymsal med tilstøtende rom: garderober, scene, lagerrom for utstyr. 

 Elevgarderobe Egne rom/arealer som er innredet for garderober tiltenkt elevene.  

Gangarealer innredet med garderober inngår ikke i denne kategorien. 

Elevtoaletter medtas i egen kategori under.  

 SFO Rom som hovedsakelig brukes av SFO og er innredet ift det. Klasserom som 

brukes som SFO medregnes ikke i denne kategorien, men er markert med 

sambruk. 

 Adm. - og 

personalarealer 

Areal til personales arbeidsplasser, møter, pause/bespising, garderober, kopi 

og rekvisita rom, etc. Helsesøster og drifts kontorer er også medtatt i denne 

kategorien.  

 Toalett Alle toalettanlegg i bygget.  

 Lager Alle arealer som brukes som generelt lager. Lagerrom tilknyttet ulike fagrom 

som verksted, skolekjøkken etc. inngår i spesialiserte læringsarealer. 

 Drifts- og 

tekniske rom 

Arealer brukt av tekniske installasjoner og driftsfunksjoner, som bøttekott, 

renholdsrom, søppelrom, etc. 

 Kantine Elevkantine med tilstøtende rom.  

 Ungdomsklubb Arealer avsatt til ungdomsklubb. 

 Trapp / heis Vertikal kommunikasjon i bygget.  

 

Sambruk  

Kategorisering av rom kan være en utfordring, spesielt når rommet brukes til flere funksjoner. 

Eksempelvis kan et naturfagrom brukes som vanlig klasserom og til elevgarderobe.  Der dette har vært 

tilfelle, er disse arealene markert med begge farger på tegningene for å synligjøre sambruk. Hovedfargen 

representerer hovedfunksjon, dvs. hva rommet opprinnelig er innredet for. Sekundærfargen 

representerer hvilke andre funksjoner rommet brukes til i dag. Rommets hovedfunksjon kalkuleres i 

totalarealet for denne funksjonen.  
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Figur 1 Fargekoder for rom med flere funksjoner 

Figur 1 viser to rom med respektive hovedfunksjoner. Naturfagrom brukes også som et klasserom, og er 

derfor markert med to farger.  

2.2 Kapasitetsvurdering 

Et hovedelement i arbeidet har vært å belyse skolenes kapasitet og potensiale. Det finnes ulike 

tilnærminger for beregning av elevkapasiteten på skolene for å anslå hvor mange elever skolen kan ha 

plass til.  

Beregningsmetoder: 

I denne rapporten bruker vi fire metoder for beregning av kapasitet. Beregningen bidrar til å skape en 

generell forståelse av skolens kapasitet og kan brukes som sammenligningsgrunnlag.  

Metode 1: 

Kapasitet ut fra skolens bruttoareal (BTA) tar utgangspunkt i skolens samlede bygningsareal – utregnet 

fra ytterveggene dividert på erfaringstall for skoleanlegg som er praktisert blant andre kommuner i Norge. 

Erfaringstall for barneskole med flere paralleller ligger på 13 m2 per elev inkludert idrettsarealer. 

Erfaringstall for ungdomskoler med flere paralleller ligger på 15 m2 per elev inkludert idrettsarealer. Siden 

ungdomskolen som er evaluert i denne rapporten ikke har idrettsarealer, er erfaringstallet justert til 13 m2 

per elev. Bruttoarealkapasiteten sier noe om arealeffektiviteten til skoleanlegget. Svakheten ved metoden 

er at den ikke tar hensyn til at eksempelvis nye skoler har store areal til tekniske installasjoner, og at eldre 

skolebygg kan inkludere store ikke-nyttbare areal i kjeller og loft, samt ikke har tilfredsstillende areal til 

tekniske installasjoner i henhold til dagens forskrifter ved en eventuell ombygging.  

Metode 2: 

Kapasitet ut fra funksjons nettoareal tar utgangspunkt i skolens samlede funksjonsareal dividert med 

referansetall for skolebygg angitt i «Presentasjon av arealnormer for grunnskoler i fem kommuner» 

utarbeidet av Norconsult for Utdanningsdirektoratet i 2015. Normen for barneskoler ligger på 7,5m2 og 

ungdomskoler på 8,1m2. I beregningen av normen inngår ikke idrettsarenaer, tekniske rom og sjakter, 

trafikkareal og veggtykkelser. Samtlige lagerrom inkludert loft og kjeller er tatt med i beregningen. På 

denne måten blir forholdet mellom brutto- og nettoareal mer realistisk, og byggets potensiale i form av 

dårlig utnyttelse av arealer som kan bygges om til funksjonelle rom kommer tydeligere frem.  Derfor blir 

denne metoden brukt for vurdering av byggets potensielle kapasitet og forutsetter en form for 

ombygning. 

Metode 3: 

Klasseromkapasitet beregnes for samlet nettoareal for alle klasserom og er basert på arealnormen på 

2m2 per elev forutsatt at alle klasser også disponerer tilleggsarealer (grupperom, formidlingsrom eller 

andre rom) i nærheten av klasserommet. Dersom klassen ikke disponerer tilleggsarealer i nærheten, bør 

2,5 m² per elev legges til grunn. Denne metoden illustrerer eventuelle manglende samsvar mellom 

størrelse på klasserom, antall elever og kapasitet i forhold til andre viktige elevarealer på skolen. For 
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eksempel kan klasserommene ha plass til mange flere elever enn det som er praktisk mulig i forhold til 

andre funksjoner, eller med hensyn til hva som er anbefalt for god læring.     

Metode 4: 

Kapasitet ut fra antall klasserom gjøres ved å telle rom som er opprinnelig tiltenkt som klasserom 

multiplisert med et teoretisk antall elever i hvert klasserom (satt til 25 elever). Dette er et gjennomsnittlig 

maksimalt antall elever per klasse som de tre skolene bruker i dag. Det er viktig å presisere at denne 

beregningen ikke tar i betraktning klasserommenes maksimale kapasitet i henhold til arealnorm eller 

anbefalt antall elever per lærer med hensyn til ny lærenorm. Antall klasserom bør også stemme med 

antall paralleller per trinn. En 1- 7 skole bør ha enten 7 eller 14 eller 21 klasser, avhengig av antall elever 

per trinn. 

Ulike kapasitetskategorier: 

Dagens arealutnyttelse er ikke optimal med hensyn til skolenes behov og elevantall. Derfor er det valgt å 

kartlegge skolens kapasitet fra tre ulike perspektiv som hovedsakelig er av interesse. De to første 

perspektivene bruker metode 3 og 4 som ble beskrevet i kapitlet over og forutsetter ikke ombygging av 

arealene. Disse uttrykker en kapasitet som ansees å være av mer teoretisk art enn anbefalt kapasitet i 

praksis. I denne rapporten tas det stilling til dagens maksimale kapasitet ved å bruke beregningsmetode 3, 

dagens funksjonelle kapasitet ved å bruke beregningsmetode 4, og potensiell kapasitet som er en 

kombinasjon av metode 1 og 2.  

Dagens maksimale kapasitet baserer seg på maksimal utnyttelse av dagens klasserom ved å ta i bruk 

skolens bruttoareal (metode 3). Spesialiserte læringsarealer som er gjort om til klasserom inngår i dette 

regnestykket og teller som vanlige klasserom. Det er viktig å presisere at dette ikke er en anbefalt 

kapasitet sett fra et optimalt undervisningsperspektiv. Kapasitetstallet tar ikke hensyn til størrelsen eller 

antall spesialiserte læringsarealer, SFO arealer, elevgarderober, toaletter og personalarealer og kapasitet 

på skolens tekniske anlegg.  

Dagens funksjonelle kapasitet er beregnet basert på dagens planløsning, med forutsetning om at skolen 

har alle nødvendig spesialiserte læringsareal som ikke blir brukt til klasserom, samt har egen SFO base. 

Det tas også hensyn til antall klasserom basert på naturlig trinninndeling og et gjennomsnittlig maksimalt 

antall elever per klasse som praktiseres i dag (metode 4). Løsningen forutsetter ikke ombygging eller 

omorganisering av arealer. Skolen kan fortsatt mangle funksjoner og arealer som ikke ble etablert ved 

bygging, som for eksempel designerte arealer for elevgarderober, toaletter, grupperom etc.  

Potensiell kapasitet beregnes ut fra skolens totale netto og brutto areal ved hjelp av nøkkeltall anbefalt 

for skoleanlegg (metode 1 og 2). Tallet for potensiell kapasitet kan vise skolens kapasitet ved en bedre 

utnyttelse av eksisterende bygg med forutsetning om delvis eller total ombygning. Det er flere 

usikkerhetsmomenter tilknyttet denne beregningen, da byggets tilpasningsdyktighet kan vanskeligjøre 

den optimale utnyttelse av arealer.  

Disse definisjonene omtaler hvor mange elever skolen har plass til ved 100 % utnyttelse av hvert enkelt 

klasserom. Det er viktig å peke på at en slik kapasitetsutnyttelse er rent teoretisk, og vil sjeldent samsvare 

med faktisk elevtallsfordeling. Variasjon i elevtallet på de ulike trinnene, hensyn til ny lærenorm, 

pedagogisk forsvarlig gruppestørrelse, byggets egnethet/tilpasningsdyktighet og kapasiteten til byggets 

tekniske anlegg vil ha påvirkning på hva den reelle kapasiteten kan være. 

2.3 Teknisk tilstand og oppgraderingsbehov 

Kartleggingsverktøyet multiMap er brukt i forbindelse med vurdering av skolenes tekniske tilstand og 

tilpasningsdyktighet. MultiMap er et verktøy som er utviklet av Multiconsult, for enkelt å samle og 
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analysere relevant bygningsinformasjon. Ved kartlegging av bygningsmassen er prinsippene i Norsk 

Standard 3424 «Tilstandsanalyse av byggverk» lagt til grunn og kartleggingen er tilsvarende Analysenivå 1 

ihht. standarden. Det innebærer angivelse av tilstandsgrader fra 0 til 3, hvor tilstandsgrad 0 er best og 3 er 

dårligst. 

I NS 3424 opereres det med 4 tilstandsgrader (TG), fra 0 til 3, som kort kan oppsummeres som: 

• TG 0: Ingen avvik 

• TG 1: Mindre eller moderate avvik 

• TG 2: Vesentlig avvik 

• TG 3: Stort eller alvorlig avvik 

Kartleggingen er gjennomført av tekniske rådgivere ved befaring på skolene der fagområdene Elektro, VVS 
og Bygg har vært presentert. Resultater fra kartleggingen er lagt inn i multiMap for beregning av vektet 
teknisk tilstandsgrad.  

I kartleggingen er tilstandsgrader registrert for i alt 18 grupperinger av bygningsdeler (omtalt som 
bygningskomponenter). Oppdelingen i bygningskomponenter er basert på Norsk Standard 3451 
Bygningsdelstabellen. Error! Not a valid bookmark self-reference. under viser disse 18 komponentene. 

Tabell 2 Gruppering av bygningsdeler for registrering av teknisk tilstand. 
Gruppering av bygningsdeler/bygningskomponenter 

Bygningskropp 1. Grunn, fundamenter og bæresystem 

 2. Vinduer, ytterdører 

 3. Utvendig kledning og overflate 

 4. Yttertak, takrenner, nedløp 

 5. Innvendig kledning, overflater (gulv, vegg, himling) 

 6. Fast inventar 

VVS 7. Vann og sanitær 

 8. Varme 

 9. Kjøling 

 10. Brannslokking 

 11. Luftbehandling / ventilasjon 

Elkraft 12. Generelle anlegg/fordeling 

 13. Lys, el-varme, driftsteknikk 

Tele og auto 14. Generelle anlegg, svakstrømanlegg 

Andre 15. Heiser 

installasjoner 16. Avfall 

Utendørs 17. Utendørs VAR og el-tekniske anlegg 

 18. Drenasje, terrengbehandling 

Teknisk oppgraderingsbehov er estimert av verktøyet multiMap. Kostnadsestimeringsmetoden i multiMap egner seg 
best til større porteføljer da store talls lov kan redusere usikkerheten i de estimerte totalkostnadene for 
oppgraderingsbehovet i porteføljen. Kostnadsestimatene er synliggjort for hele porteføljen da estimatene per skole er 
for usikre. Estimatene viser oppgraderingsbehovet for å få en tilfredsstillende teknisk tilstand på skolene. 

En mer nøyaktig kostnadsestimering for skolebruksplanen kan finne sted når tiltakene som skal gjennomføres på 
skolene er besluttet.  
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3 Forutsetning og rammer 

3.1 Lover og forskrifter  

Arealnorm for klasserom 

Det foreligger ikke statlige arealkrav for skoleanlegg, slik som det f.eks. gjør for barnehager. Arealnormer 

for grunnskoler vedtas av den enkelte kommune, men skal være i henhold til lover og forskrifter. Sentralt i 

denne sammenheng er forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, forskrifter vedrørende 

byggetekniske krav (TEK 10) og krav til universell utforming, samt opplæringsloven og arbeidsmiljøloven. 

I veileder til forskrift om miljørettet helsevern er størrelsen på innearealene til grunnskoler og 

videregående skoler presisert (Helsedirektoratet 2014) Helsedirektoratet (2014). Miljø og helse i skolen. 

Hentet fra http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/miljo-og-helse-iskolen/Publikasjoner/IS-2073-

Veileder.pdf 6  

«Undervisningsrom/Klasserom: Ved beregning av maksimale elevtall i et undervisningsrom, bør det tas 

hensyn til hele læringsarealet som klassen/elevgruppen disponerer. Det må også tas hensyn til rommenes 

utforming, innhold og ventilasjonsforhold. Læringsarealet til en klasse/elevgruppe skal legges til rette for 

varierte arbeidsformer og tilhørende utstyr.  

Når en klasse/elevgruppe disponerer tilleggsarealer (grupperom, formidlingsrom eller andre rom) i 

nærheten av klasserommet/hovedrommet, må klasserommet/hovedrommet planlegges etter en 

arealnorm på minimum 2 m² per elev. Så lenge inneklimaet er tilfredsstillende og aktiviteten i rommet er 

tilpasset, kan elevtallet i enkeltrom (som f.eks. formidlingsrom og auditorier) gjerne være høyere enn 

normen på 2 m² per elev tilsier.  

Dersom klassen/elevgruppen ikke disponerer tilleggsarealer i nærhet til klasserommet/hovedrommet, bør 

arealet være større, helst opp mot 2,5 m² per elev. Areal for ansatte kommer i tillegg til arealnormen.  

Spesialiserte læringsareal: Spesialiserte læringsarealer er rom som krever en særskilt tilpasning med 

hensyn til innredning og brukerteknisk utstyr hvor det foregår andre faglig aktiviteter enn i de som foregår 

i klasserommet/hovedrommet. For eksempel: naturfag, musikk, mat og helse, kunst og håndverk, 

bibliotek, etc. Det kan ikke settes et bestemt arealkrav til slike rom fordi det vil variere etter hvilket utstyr 

og inventar som er nødvendig og hvilke aktiviteter som skal foregå. Vurderingene av disse arealene må 

basere seg på om sikkerheten og krav til inneklima som luft, lys og akustikk er ivaretatt (jf. § 14).» 

(Helsedirektoratet 2014, s. 18-19).  

Ny lærenorm 

«Siden 2015 har regjeringen sammen med KrF sikret flere lærere for de minste barna. Den nye normen 

som iverksettes fra skolestart i 2018 vil bety at det i gjennomsnitt skal være maksimalt 16 elever for hver 

lærer fra 1. til 4. trinn, og 21 elever for hver lærer på 5. til 10. trinn i ordinær undervisning. Fra august 2019 

skjerpes normen ytterligere. Da skal det maksimalt være 15 elever for hver lærer på 1.–4. trinn, og fra 5.–

10. trinn blir tallet 20 elever per lærer. 

Normen styrer hvor høy lærertettheten skal være på hovedtrinnene, det vil si 1. til 4. trinn sett under ett, 5. 

til 7. trinn sett under ett, og 8. - 10. trinn sett under ett. Organiseringen av selve undervisningen er 

imidlertid opp til skolen. Det betyr at det for eksempel på 1.- 4. trinn kan være flere enn 16 elever i timene 

noen ganger, og færre elever andre ganger.» (Regjeringen.no) 

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/miljo-og-helse-iskolen/Publikasjoner/IS-2073-Veileder.pdf%206
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/miljo-og-helse-iskolen/Publikasjoner/IS-2073-Veileder.pdf%206
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4 Valestrand skule 

4.1 Fakta om skolen  

Areal BTA: 1484 m2 

Antall elever i 2020/2021: 47 

Antall ansatte: 9 

Byggeår: 1922/1980 

Tomteareal: 4695 m2 

 

 

 

 

 

 

Valestrand oppvekstsenter ligger på nordsiden av Sveio kommune, med kort reiseavstand til Stord. Skolen 

er omringet av jorder og naturområder, med fin utsikt mot sjøen og små lokale bebyggelser. Uteområder 

består delvis av en asfaltert del, grusbelagt areal til lek, fotballbane og et lite naturområde med lavvo.  

Skolen har en ny og en gammel del. Den eldste bygningen er fra 1922. Nyere del ble bygget i 1980 og 

rommer gymsal/samfunnshus med støtterom, 3 klasserom og personalarealer.  

I 2007 ble barneskolen omgjort til oppvekstsenter med barnehage og SFO i samme bygg. Barnehage og 

skole disponerer samme utearealer, men har sine designerte plasser.  Barnehage har en avdeling med 

plass til 27 barn og bruker første etasje av det eldste bygget som sin base. Andre etasje i det gamle bygget 

er ikke godkjent for bruk grunnet manglende rømningsveier, bratt trapp og dårlig tilstand.   

Det asfalterte området er ujevnt, slitt og mangler grønt areal og parkeringsplasser.  

 

4.2 Utomhus og arealutnyttelse 

Tomtearealet til Valestrand oppvekstsenter er ganske lite og fordelt på flere nivåer. Øvre nivå ved veien 

brukes til hovedinngang, parkeringsplass og lekeområde for barnehagen. Nedre nivå brukes til skolebarn 
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og består av grusareal med fotballbane, lekestativer og en lavvo.  Skolen har fått tillatelse til å bruke noe 

av nærliggende jordområde som kjøkkenhage og naturareal for lek.  

Totalt tomteareal er 4695 m2. Netto lekeareal for skoleelever utgjør ca. 1600 m2 (arealet markert i grønt 

inkludert en lavvo). Delt på 50 elever blir det i gjennomsnitt 32 m2 netto lekeareal per elev.  Normtall for 

uteareal per elev varierer fra kommune til kommune, og ligger mellom 20 m2 og 50 m2 (50 m2 er 

anbefalt av Sosial- og helsedirektoratet). Hvis man skulle øke elevantall på skolen, bør utearealer utvides 

tilsvarende.   

  

4.3 Arealutnyttelse og funksjonsanalyse 

Valestrand skole har ca. 50 elever organisert i 3 grupper som disponerer egne klasserom: 1-2, 3-4 og 5-7.  

Det er et gjennomsnitt av 7 elever per trinn, så hver gruppe består av 14 – 21 elever. Ifølge rektor er 

dagens klasseromskapasitet godt utnyttet, og undervisning i grupper med flere trinn fungerer bra, men er 

selvfølgelig ikke optimal.  Logistikken i bygget er også noe utfordrende siden den nye og den gamle delen 

er koblet sammen kun gjennom gymsalen og bygget generelt ikke er universelt utformet.   

Tegningen under viser dagens bruk av skolen og plassering av ulike funksjoner. Skolen har flere innganger, 

både i øvre nivå ved veien og nedre nivå i underetasjen. Elevinngang og skolegarderobe ligger på baksiden 
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av skolen i underetasjen. Samtidig ligger garderober til gymsalen på andre siden av gymsalen slik at 

elevene må gå ut av bygningen for å komme inn til dem. Kjelleretasje til gammelt bygg brukes som SFO og 

kunst- og håndverksrom. Etasjen har adkomst kun utenfra, noe som gjør bruken mer utfordrende. Siden 

skolen ikke disponerer heis, blir de ulike nivåene i bygget kun universelt tilgjengelige utenfra.   

Klasserom varierer i størrelse, og flere funksjoner er kombinert: bibliotek og naturfag, SFO og kunst og 

håndverk rom etc. Elevgarderobene er plassert i korridorer, noe som gjør det umulig å etablere ren og 

uren sone.  SFO har for lite areal og mangler eget kjøkken og spiserom for elever. Skolekjøkken er laget 

mest for bruk av samfunnshusets arrangementer og egner seg dårlig for elevundervisning.   

 

Illustrasjon 1 Plantegning Valestrand oppvekstsenter 
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Figur 2 Arealfordeling Valestrand oppvekstsenter 

Figur 2 illustrerer prosentfordeling av arealer på skolen. Barnehage i 1 etg. er ikke medregnet her.  

2. etg i gammelt bygg, som i dag brukes som lager, er tatt med i beregningen, for å illustrere den reelle 

arealutnyttelsen av hele bygget.   

Diagrammet viser at gymsalen med støttende rom og lager utgjør den største andelen i forhold til 

totalarealet på skolen. Klasserom og spesialisert læringsareal opptar ganske likt areal siden det kun er tre 

klasserom i bygget. Det er kun ett grupperom i bygget som brukes i dag, noe som er for lite i forhold til 

behovet.  

4.4 Elevkapasitet  

Dagens maksimale elevkapasitet er beregnet ut fra det totale netto arealet i alle klasserom som er i bruk 

i dag, delt på arealnormen. Arealnormen på 2,5m2 per elev er brukt, siden skolen ikke disponerer nok 

grupperom og ikke besitter andre arealer som kan brukes til undervisning.  Slik det fremstår i tabellen har 

skolen store klasserom som potensielt kan gi plass til flere elever enn det det er i dag.  Men det er viktig å 

påpeke at denne metoden ikke tar stilling til størrelse på andre viktige funksjoner i skolen, som 

garderober, toaletter, spesialiserte læringsarealer etc. Denne metoden kan derfor ikke brukes for å vise 

skolens kapasitet i henhold til optimal bruk.  

Dagens funksjonelle kapasitet forutsetter at skolen har alle nødvendige spesialiserte læringsareal som 

ikke blir brukt som vanlig klasserom og en egen SFO-base for 1.-4. klasse. På en skole med en halv parallell 

kan antall rom for spesialundervisning fort bli større enn antall klasserom, derfor praktiserer man 

sambruk og utnytter samme areal for flere funksjoner. Det blir derfor vanskelig å beregne funksjonell 

kapasitet på denne skolen med utgangspunkt i norm for en tradisjonell skole med flere paralleller.  

Dagens bruk av rom ser fornuftig ut og derfor funksjonelle, kapasiteten er lik dagens kapasitet.  

Potensiell kapasitet beregnes med utgangspunkt i skolens bruttoareal ekskludert 1. etg. i gammelt bygg 

som brukes som barnehage. Areal i 2. etg. og tilfluktsrom er tatt med i denne beregningen for å vise hvor 

dårlig bygget er utnyttet i dag.  Beregninger viser at i forhold til gjennomsnittsnormen skulle et skolebygg 

av denne størrelsen hatt rom for 114 elever, og kunne fungert som en vanlig en-parallell skole. Dårlig 

arealutnyttelse gjør imidlertid at skolen kun har plass til 3 klasserom og kan ikke brukes av mer enn 

maksimalt 70 elever.  

 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Fordeling av areal i Valestrand skole

Klasserom Grupperom

Spesialiserte læringsarealer Gymsal

Elevgarderober SFO

Admin. og personalarealer Toalett

Lager Drift og teknisk rom
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Tabell 3: Beregning av elevkapasitet for Valestrand skole. 

VALESTRAND BARNESKOLE 

Dagens elevantall 47 

 
Dagens maksimale 

kapasitet 

Dagens funksjonelle 

kapasitet 

Potensiell 

kapasitet 

Antall klasserom 3 3 7 

Antall elever per klasserom 23 23 16 

Maksimal kapasitet ift beregning 70 69 114 

 

Beregningsmetode Antall elever  Antall elever 

1. BTA delt på referanseverdi: 

13m2/ elev 

  1484 m2/13m2 

114 

2. Klasseromkapasitet  177m2/2,5m2 

70 

  

3. Antall klasserom multiplisert 

med antall elever per rom.  

 3 x 23 

69 

 

 

Slik det forekommer av tabellen, kan elevkapasitet beregnes på ulike måter. På gamle skoler med flere 

tilbygg og utvidelser, slik som Valestrand skole, blir det vanskelig å beregne en optimal elevkapasitet som 

både tar hensyn til elevenes behov og en effektiv arealutnyttelse. Stor variasjon i beregningen viser 

følgende:  

Skolens klasseromstørrelse gir mulighet for flere elever enn det er i dag, men mangel på støttefunksjoner, 

garderober, grupperom, WC etc. kan gjøre det vanskelig å få det til. Samtidig er bygningsmassen egentlig 

beregnet for dobbelt så mange elever.  Byggets struktur setter begrensninger for å kunne realisere dette 

potensialet. 

4.5 Skolens funksjonalitet og egnethet  

Skolens funksjon og egenhet er vurdert basert på spørreundersøkelse og befaring. Tabellen under viser en 

generell vurdering med kommentarer av dagens situasjon observert på stedet. Det er viktig å presisere at 

dette er en overordnet vurdering gjort på kort tid med lite involvering av skolens personale og elever.  
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FUNKSJONALITET / EGNETHET RAPPORT 

  

SKOLE:  
Valestrand 
DATO: 28.10.20 

0 - NYTT 
1- God tilstand og godt egnet 
2- Trenger oppussing, men fortsatt egnet / i god stand men lite egnet ift. dagen behov 
3- I dårlig stand og uegnet ift. dagens behov 

  
FUNKSJON 

ANTALL 
ROM 

EGNETHET 
MANGLER  

I DAG 
KOMMENTARER 

(spesifiser behovet eller tilstand) 

  0 1 2 3   

  

UNDERVISNINGSROM               

  

Klasserom     X       3 klasserom av ulik størrelse, men tilstrekkelig areal for 
dagens antall elever.  Bibliotek også brukes som klasserom 
ved behov fro inndeling av klasser f.e. til eksamen. 

  
Grupperom            x Ingen grupperom i nærheten av klasserom.  

  
Undervisning i store grupper           x Gymsal brukes til det 

  
Auditorium           X Gymsal brukes til det 

  
Samhandlings areal for elever           X Ingen areal til dette. Elevene er alltid ute i friminutter.  

  

Oppbevaring skolemateriell       x     Tilstrekkelig med lager, men upraktisk tilgang gjennom et 
klasserom 

  

ELEVGARDEROBER               

  
Garderobe grov/ fin        x     I gangen. Ikke mulig å etablere ren og uren sko sone. 

  
Bokskap     X       I klasserom 

  

Ladestasjoner for digital utstyr      X       Brukes lite. Utstyr lades hjemme. 

  

SPESIALISERT LÆRINGSAREAL               

  

Mat og helse         x   Rommet er innredet som anretningskjøkken for 
Samfunnshuset og er lite egnet for undervisning. Mangler 
stasjoner for at elevene kan jobbe i grupper.  

  

Natur og miljøfag/ realfag         x   I kombinasjon med bibliotek 

  
Kunst og håndverk     x       I kombinasjon med SFO rom, tilgang utenfra.  

  
Sløyd / treverksted     x       Tilgang gjennom SFO/ Kunst og håndverk rom  

  
Teknologi og design           x I klasserom 

  Musikk           x I klasserom 

  

Spes. Ped       x     Eget grupperom ved barnehage delen. Eller vanlig klasserom 
brukes.  

  Kantine / Allrom           x Ikke behov, lite skole. 

  

Bibliotek / Mediatek           x I kombinasjon med Natur og miljøfag. Rommet ofte brukes 
for undervisning og lite tilgjengelig til elever utenfor planlagte 
biblioteks timer.  

  

SFO               

  

Aktivitetsrom for SFO       x     I kombinasjon med kunst og håndverk. Lavvo også ofte 
benyttes for SFO aktiviteter og matlaging. 

  
Kjøkken            x Skolekjøkken benyttes.  
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Spiserom            x Mangler i dag. Ofte bruker Lavvo for bespising og matlaging.  

  
Lager       x     Mangler eget lager for SFO  

  

TRENINGS OG FORSAMLINGS AREALER               

  

Gymsal / Idrettshall     x       Brukes også som samfunnshus for lokal befolkning.  

  
Garderobe m/ dusj     X       Tilgang utenfra. Badstue i en av garderober som ikke brukes i 

dag. 

  
Svømmehall             Ikke aktuelt 

  
Garderobe m/ dusj           Ikke aktuelt 

  
Aula / forsamlingsareal     x       Gymsal 

  Scene     x       Gymsal 

  
Lager     x       Eget lager bakk scene. 

  

ADMINISTRASJON OG PERSONALAREALER               

  

Arbeidsrom for lærere     x       Et rom for alle lærere. Trangt og manglende plass for 
oppbevaring av faglig materiale. Lite vindu. Muligens krav for 
dagslys og arealnorm er ikke oppretthold  

  

Kontor - administrasjon     x       Egen rektor kontor som brukes også til møterom.  

  
Møterom           x Rektor kontor brukes som møterom 

  
Stillerom/ grupperom           x Mangler i dag, rektor kontor kan brukes.  

  Pauseareal m/ kjøkken     x       Innredet med nye møbler. Fungerer bra.  

  
Garderobe ansatte       x     Mangler. Gangen brukes til det. 

  

Kopirom / rekvisita / arkiv     x       I gangen. Har ikke eget rom for rekvisita/ arkiv.  

  

Helsesøster og leger kontor     x       Eget kontor i underetasjen i nærheten av skolekjøkken.  

  
Venterom for helsetjeneste           x Mangler 

  

TOALETTER               

  

Elev toaletter  4     x     Toaletter kun ved elevgarderober. Lang avstand til garderober 
når barna er på SFO. Noen toaletter også tilgjengelig fra 
utearealer til barnehage.  

  
HC WC elever 1   x       Et toalett kun i U etg.  

  
Ansatte toaletter 2   x         

  

LAGER               

  

Hoved lager        x     Tilfluktsrommet brukes som lager. Dårlig tilgang, kun gjennom 
et klasserom.  

  
Boklager       x     Dårlig tilgang, kun gjennom et klasserom.  

  

DRIFT                

  

Rengjøringssentral           x Mangler. Teknisk rom brukes til det 

  Bøttekott           x Mangler 

  
Vaktmester/ verksted     x         

  IKT / Serverrom     x         

  

UTEAREALER               
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  Uteundervisning / amfi           x Mangler 

  
Kroppsøving fasiliteter     x       Fotballbane, en del gamle klatrestativer mm. 

  
Lek og rekreasjon     x       En del eldre lekeapparater og husker. 

  

Utearealer under takk       x     Mangler. Kun noe overbygget arealer med sittebenker. 

  Utebod      x         

  Beplantet areal/ grønt areal       x       

  

PARKERINGSPLASSER               

  
Ansatte parkering       x     Ikke tilstrekkelig med plasser 

  
HC Parkering       x       

  Besøksparkering        x     Ikke tilstrekkelig med plasser 

  Sykkelparkering     x         

  

UNIVERSELL UTFORMING OG HC - 
TILGHENGELIGHET 

              

  
HC toaletter - antall     2       1 i skolen og 1 i barnehagen.  

  

Heis - antall           x Ingen heis. Bygge har to etasjer og en halvetasje under 
barnehage som er i bruk av skolen i dag.  

  

HC tilgengelig inngangsparti     2       Inngang i 1 etg er lett tilgjengelig. For å komme til inngangen i 
U etg med rullestol må man gå rund bygget gjennom 
barnehage sine utearealer.  

  HC utilgjengelig arealer     1       SFO og kunst og håndverk, sløyd, og scene.  

  

LOGISTIKK               

  

Vurdering av byggets logistikk       
 

     Bygget bærer preg av å ble bygget i flere omganger uten en 
overordne planlegging av funksjonsplassering. Det mangler 
UU tilgjengelig interne koblinger i bygget og plassering av 
funksjoner er ganske tilfeldig ut fra tilgjengelig areal.  

  
  

  

Har skolen en eller flere hovedinnganger?  Ja/Nei Ja, men innganger på det laveste nivå er ikke godt synlig og 
ikke lett tilgjengelig med rullestol.  

  

Har alle trinn egnene innganger?  Ja/Nei Nei, alle bruker felles inngang.  

  

Er fellesfunksjoner plassert sentralt og lett tilgjengelig i bygget?  Ja/Nei Ja, biblioteket og gymsalen ligger ganske sentralt. Men 
inngang til gymgarderober ligger på andre siden av 
bygningen. 

  

Er spesialiserte læringsarealer plassert samlet og sentralt i bygget?  Ja/Nei Nei, flere arealer ligger lang fra klasserom og er tilgjengelig 
kun utefra.  

  

Er administrasjons og personal arealer samlet og plassert sentralt i 
bygget?  

Ja/Nei Ja, ligger i 1 etg ved hovedinngangen. 

  

I er skolen universell utformet og i hvilken grad?  Ja/Nei Nei. Det mangler heis i bygget og flere funksjoner er ikke litt 
tilgjengelig for rullestolbrukere. For å bevege seg mellom 
etasjen uten å bruke trapper må man gå ut og rund hele 
bygget.  

  

Andre kommentarer:  
Skolen er liten, mangler viktige funksjoner, har dårlig logistikk og er preget av stor slitasje. Både ute- og innearealer krever oppgradering. Byggets 
form, plassering på tomten og teknisk tilstand av enkelte områder gjør det samtidig vanskelig å tilpasse skolen for fremtidig bruk uten vesentlig 
ombygging. 
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4.6 Teknisk tilstand  

Dette kapittelet oppsummerer vurderingen av skoleanleggets tekniske tilstand. Skolen er vurdert i to 

deler. Ny del er den delen av bygget som er bygget i 1980. Gammel del refererer til delen av bygget som 

er fra 1922.  

Bygg 

Ny del har kjellervegger som er fundamentert på natursteinsmur som er delvis under terreng. Basert på 

foto fremvist på befaring, antas deler av fløyen lengst sør å være fra tidligere byggeår. I disse 

kjellerveggene er det observert flere riss/sprekker som kan indikere armeringskorrosjon eller setninger. 

Påføring av puss feltvis på veggen tyder på at omfanget av riss/sprekker er stort. Taket bæres av 

limtrebjelker og antatt takstoler på kalde loft. Gammel del har kjellervegger delvis under terreng. Det er 

observert riss i puss ved vindushjørner. Overliggende etasjer antas å være utført i reisverk, trebjelkelag og 

taksperrer fra byggeår. På befaringen ble det opplyst om mistanke om setninger/skjeve gulv. Det er 

registrert at gulvet er ujevnt i den øverste etasjen. Utover dette er det ikke registrert tegn til setninger. 

Ny del har i hovedsak vinduer med karm og ramme i tre, 2-lags glass og avstandslist i aluminium. Det er 

registrert vinduer med åpningsfelt som er vanskelig å åpne. Flere vinduer har større skader i form av råte 

og avskalling i karm, og må skiftes ut. Ytterdører er av tre og har glassfelt og sparkeplater. Dørene har en 

del slitasje i form av merker og sår. Gammel del har i de to nederste etasjene primært helt nye vinduer 

med karm og ramme i tre, 3-lags glass og varmkant. I øverste etasje, samt på loft, er det flere trevinduer 

med store skader i form av råte, oppsprekking, punktert rute og avskalling. 

Utvendig kledning i den nye del antas å være malt puss på kjellervegger, samt trekledning i overliggende 

etasjer. Kjellervegger har som nevnt noe riss/sprekker. Trekledning har ingen kjente eller synlige skader, 

men er generelt tilsmusset og har malingsavflassing flere steder. Den gamle delen har kjellervegger med 

pusset, utvendig overflate med noe riss ved vindushjørner. Overliggende etasjer har trekledning med 

stedvis tegn til begynnende råte. 

Yttertak i den nye delen er sammensatte, skrå takflater med tekning av asfaltbelegg og utvendige 

takrenner og -nedløp. Tekning, beslag, renner og nedløp har god stand, og fremstår som tilnærmet nytt. 

Enkelte takrenner og -nedløp er skadd. Dette gjelder overbygget mot skoleplassen. Yttertak i gammel del 

er saltak med takopplett, og er tekket med skifer. Det er registrert knuste takstein og mosevekst på tak. 

Det er opplyst om at det har falt ned steiner fra taket tidligere. Det er registrert fuktskade etter 

vanninntrengning ved pipe, og pipen har skader som er godt synlig fra bakkenivå. 

Innvendige overflater i den nye delen bærer generelt preg av bruksslitasje. Gulvoverflater er i hovedsak 

belegg som er slitt, spesielt i trafikkerte soner som inngang og trapp. Fliser i garderober til gymsalen har 

flere sprekker/hakk. Noen steder mangler gulvbelegg kontakt med underlaget. Innvendige veggoverflater 

er malte strier, malte lettklinkerblokker, ulike typer plater, baderomsplater i blant annet garderober, og 

brystningspanel i gymsal. Baderomsplater er slitte og har stedvis skader. Himling består av malte 

treullsementplater og annen platehimling. Sistnevnte antas å være av gips, og har stedvis et større 

omfang av skader og perforeringer. Innerdører av laminat har moderat slitasje og antas å være fra 

byggeår. I gammel del har byggets to nederste etasjer samme type overflater som den nye delen, men 

stedvis er det pusset opp. Barnehagen har nyere gulvbelegg. Øverste etasje, som ikke er i bruk, har 

primært overflater som antas å være fra byggeår, med stort preg av slitasje. 

Av fast inventar i ny del er kjøkken i kjelleretasje av nyere standard. Ellers vurderes fast inventar å ha 

normal slitasje med hensyn til byggeår. I gammel del er det i kjelleren fast inventar i form av skap som er 

noe slitt. Kjøkken i barnehagen er nyere og har tilfredsstillende stand. 
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Terrengoverflaten er asfalt rundt hele bygget, med stedvis manglende fall utover. Det er opplyst om at 

det legger seg dammer i overflaten på oppsiden av bygget, men ikke direkte inntil bygget. Utover dette er 

det ikke registrert eller opplyst om problemer med drenasje i tilknytning til bygget. Stedvis er det kort 

avstand mellom terrengoverflaten og kledning 

Elektro ny del (1980) 

Bygget har i hovedsak skjulte installasjoner, supplert med føringskanaler. Installasjoner utført som åpent 

forlagt i deler av kjeller og tilfluktsrom. Installasjoner har jording ihht. krav fra byggeår. Det er avdekket 

noe blanding av jordet og ujordet på stikkontakter i anlegget. 

Inntak kommer via luftlinjer til skolens tomt. 2//240mm2AL forlagt i grunn som inntakskabel til 

hovedsikring. Hovedsikring som knivsikring 3x425A NH0. Spenningssystem er 230V TT-nett. 

Hovedfordeling inneholder knivsikringer, NH00 til underfordelinger for sløyd/barnehage, teknisk og 

ventilasjonsanlegg. Det er montert fasevender i tavle for indikasjon på jordfeil. Stigekabler er stort sett 

som PFSP fra byggeår.  

Underfordelinger er fra byggeår og utført med UZ elementer. Enkelte fordelinger kunne hatt en bedre 

avdekning for berøringssikkerhet. Fordelingsanlegg bestående av kursopplegget og en del av tilkoblet 

utstyr er fra byggeår, dvs. fra 1980. 

Belysning er delvis oppgradert i 2006, men noe belysning fra byggeår gjenstår. De eldste armaturene har 

oppnådd teknisk levetid på 20 år og bør byttes da det vil bli problemer med å skaffe reservedeler. 

Belysning er basert på innfelt, utenpåliggende og nedhengte løsninger med ulike lyskilder som T8, PL-C, 

PL-S, ulike E27 glødelamper/sparepærer og LED. 

Nød og ledelys har en blanding av etterlysende skilter, desentraliserte armatur med 1t backup og et 

sentralisert 24Vsystem fra Eltek. Ingen rutine for ladning av etterlysende skilt. For de eldre armaturer og 

nødlyssentral er teknisk levetid nådd og modent for utskifting.  

Varmeovner er i hovedsak fra 1980, men deler av varmeanlegget er skiftet i senere år. Varmeanlegg er 

utført med en blanding av panelovner og strålepanel. Varmeovner fra byggeår er modne for utskifting i 

henhold til oppnådd teknisk levetid. Ovner er styrt med lokale romfølere og ETN termostat med 

nattsenking montert i respektive tavler, varmekabler er styrt over reguleringsbrytere.  

Ventilasjon/varmebatteri styres med lokalautomatikk fra TAC. 

Teletekniske anlegg  

Liten vegghengt IKT fordeling er montert i et kott i administrasjon. Kabling for IKT er utført med både Cat5 

og Cat6. Nyere anlegg for aksess punkt til trådløst nettverk som Cat 6. 

Det er montert automatisk brannalarmanlegg fra Autronica i bygget. Anlegget er sammenkoblet med 

skolens eldre del fra 1922. Varsling med klokker lokalt og med overføring til brannvesenet. 

Skolen har innbruddsalarmanlegg som dekker skolens administrasjon fra Stanley Security. Klasserom er 

utstyrt med prosjektorer i tak for interaktiv læring, eldre lydanlegg i gymsal. 

Elektro gammel del (1922) 

I hovedsak er installasjoner i dette bygget utført som åpen forlagt i ulike tidsperioder. Installasjoner er 

utført med blanding av jordet og ujordet på stikkontakter og utstyr i anlegget. Bygget er forsynt fra 

hovedtavle i nyere bygg fra 1980. Stigekabel er som PFSP 3x50AL fra 1980.  

Underfordelinger er fra byggeår og utført med UZ elementer. Enkelte fordelinger kunne hatt en bedre 

avdekning for berøringssikkerhet. Fordelingsanlegg, bestående av kursopplegg og en del av tilkoblet utstyr 



Skulebruksplan for Sveio kommune multiconsult.no 

Mulighetsstudie for skoleanlegg 4 Valestrand skule 

 

10221153-01-001-RAP-1 06. november 2020  Side 24 av 75 

er fra byggeår dvs. 1922 og 1980. I de eldste deler av bygget er kursopplegget med utstyr modent for 

utskifting i henhold til oppnådd/overgått teknisk levetid.  

Belysningsanlegg delvis utskiftet i 2006. Armaturer basert på utenpåliggende og nedhengte løsninger med 

ulike typer lyskilder som T5, T8, PL-C og PL-S og glødepærer. 

Nød og ledelys er installert som en blanding av etterlysende skilt og desentralisert 230V system 1t backup. 

Ingen rutine for ladning av etterlysende skilt. De eldste armaturene har oppnådd teknisk levetid på 20 år 

og bør byttes da det vil bli problemer med å skaffe reservedeler.  

Varmeovner er fra ulike årstall, utført med blanding av panelovner, strålepanel og varmepumpe. 

Varmeovner er av eldre dato og dermed modne for utskifting i henhold til oppnådd teknisk levetid.  

Ovner er styrt med lokale romfølere og ETN termostat med nattsenking montert i respektive tavler. 

Ventilasjon/varmebatteri styres med lokalautomatikk fra TAC. 

Teletekniske anlegg  

IKT fordelingen for bygget er montert i administrasjon i skolens nyere del fra 1980. Kabling for IKT er 

utført med både Cat5 og Cat6. Nyere anlegg for aksess punkt til trådløst nettverk som Cat 6. 

Det er montert automatisk brannalarmanlegg fra Autronica i bygget som er sammenkoblet med anlegget 

fra skolens nyere del. Varsling med klokker lokalt og med overføring til brannvesenet. 

VVS 

Den tekniske tilstanden for VVS-anlegget er evaluert separat for deler av bygningen med ulike byggeår, 

slik at det for denne skolen foreligger to tilstandsvurderinger. Teksten refererer til hvilken del av bygget 

beskrivelsen gjelder. 

Sanitær 

Sanitærutstyr, spillvannsledninger og bunnledninger i eldre del ble trolig byttet ut i 1980 samtidig som 

oppføringen av nybygget. Bunnledninger bør kamerakontrolleres for å verifisere tilstand. Videre tiltak vil 

avhenge av funnene på kontrollen. Sanitærutstyret i byggene er av varierende tilstand, med noe nytt 

utstyr og noe eldre. Noe fremstår i god stand, mens andre deler er modne for utskifting. 

Det er en blanding av togreps- og ettgrepsarmaturer. Det er montert ekstra servanter med 

ettgrepsarmatur i 2020 som et kavoronatiltak. Det benyttes gulvmonterte toaletter. Det er montert noen 

nyere toaletter og det er planlagt å bytte ut flere. Sanitærutstyr på kjøkken fremstår i god stand, mens det 

på tekjøkken er av eldre stand. 

Vannmåler i den nyere delen er plassert under luke i gulv i korridor i underetasjen. Den er vanskelig 

tilgjengelig og driftsansvarlig leser av vha. mobil og selfiestang. Den ble ikke inspisert under befaringen, 

men er ifølge driftsansvarlig i god stand. 

Den nyere delen har to stk. OSO varmtvannsberedere type 17RE 400 (380L, 15 kW) fra 2012, som 

fremstår i god stand. Sirkulasjonspumpen for varmtvann er nylig byttet, noe som reduserte tappetiden. 

Utslagsvask og rørføringer i samme rom er av eldre stand og bør skiftes.  

Varme 

Hovedsakelig elektrisk oppvarming, men bygget har også tre luft-luft varmepumper: 

• Gymsalen blir varmet opp av varmepumpe plassert under tak ved inngangsparti. Type Panasonic 

CU-NZ35TKE. Varmepumpen bruker R32-kjølemedium, som er et mer klimavennlig alternativ enn 
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hva som typisk blir brukt i tradisjonelle luft-luft varmepumper. Varmepumpen var ny i 2018 og 

framstår i god stand. Innedelen er beskyttet med gitter. 

• To av klasserommene i underetasjen blir også varmet opp med hver sin innedel fra en 

varmepumpe av typen Daikin 3MXS52E4V1B (utedel) og FVXS25FV1B (innedel). Varmepumpen 

var ny i 2015 og framstår i god stand.  

• Barnehagen har en varmepumpe av type Daikin FTXS50FV1B, ny i 2007. Utedelen var meget 

skitten og må rengjøres. Påregnes utskiftet innen 5 år. 

Kjøling 

Det er ikke installert kjøling, men varmepumpene (se Varme) brukes i kjølemodus ved behov. 

Brannslokking 

Byggene har brannslanger plassert i rømningskorridorer. Enkelte rom har håndslukkere. Kontroll er utført 

i år (2020) på brannslanger og håndslukkere. En av håndslukkerene var kvittert for at var sist kontrollert i 

2018, og driftsansvarlig mente det kun var kvitteringen som var glemt. Forholdet er vurdert 

tilfredsstillende, med unntak av at skruventiler for brannslanger bør byttes ut mot kuleventiler. 

Luftbehandling 

Det er tre ventilasjonsaggregater ved skolen, samtlige fra 2009. Ventilasjonskanaler og ventiler i nyere del 

er trolig fra byggeåret 1980 og er iht. teknisk levetid modne for utskiftning. Synlige deler fremstår i 

tilfredsstillende stand. Det bør gjøres en vurdering av skjulte komponenter. Noen kanaler og ventiler er av 

nyere stand, blant annet i eldre del. 

• Ventilasjonsaggregatet i 1. etasje ved gymsal forsyner gymsal, vestibyle og garderober. Det er 

trangt rundt aggregatet og følgelig liten mulighet for endringer. Aggregatet er av type Swegon 

Gold med roterende varmegjenvinner. Driftsansvarlig kommenterte at aggregatet hadde for liten 

kapasitet til å varme opp gymsalen, men fungerte tilfredsstillende etter varmepumpen ble 

montert. 

• Ventilasjonsaggregatet som forsyner skoledelen er plassert på loft tilgjengelig gjennom veggluke 

til venstre for hovedinngang. Må ha stige for tilkomst. Aggregatet er av type Swegon 

Gold12DRX22111 med roterende varmegjenvinner. 

• Ventilasjonsaggregatet som forsyner den eldre delen av bygget med barnehage og SFO er plassert 

på loftet. Aggregatet er av type Swegon Gold05DRX med roterende varmegjenvinner og 3 kW 

varmebatteri. 

• Ventilasjonsaggregatene fremstår i god stand og fungerer bra ifølge driftsansvarlig.  

Utendørs vann og avløp 

Overvann fra tak håndteres via utvendige nedløp som går ned og inn på bunnledning. Overvann har 

avrenning til utendørs kummer, samt omkringliggende vegetasjon. Det ble ved befaring ikke åpnet 

kummer for inspeksjon. Driftsansvarlig er fornøyd med overvannshåndtering, men det blir noen dammer 

på asfaltert område på oppsiden av skoledelen, pga. setninger i grunnen. 

Skoledelen fikk nye takrenner i 2018. Takrenner ytterst i metall er trolig fra byggeår 1980 og fremstår noe 

slitt. En av takrennene er ikke ført helt ned og bommer på rør i grunnen. Takrenner ved den eldre delen 

av bygget fremstår slitt og modent for utskiftning. 
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Tabell 4: Teknisk tilstand Valestrand skole 

Skole 
Kartlagt 

areal 
Bygg VVS EL 

Tele og 

auto 

Andre 

inst. 
Utendørs 

Samlet 

TG 

Valestrand 

ny del 

1360 1,8 1,2 2 2 - 1,5 1,72 

Valestrand 

gammel del 

320 1,9 1,4 2,0 1,0 - 1,5 1,79 

4.7 Konklusjon  

- Skolens tomt har store nivåforskjeller, men ligger godt plassert langs hovedveien med en flott utsikt 

over bygda. Dagens bygningsmasse utnytter ikke tomten og spesielt utsikten på en god måte.  De 

fleste inngangene ligger på baksiden av skolen og er ikke lett tilgjengelige eller synlige. Samtidig 

ligger ingen av funksjonene som kunne ha utnyttet utsikten på riktig siden av bygget.  

- Bygget har krevende logistikk og flere nivåforskjeller med vanskelig adkomst for HC brukere, 

spesielt i underetasjen av det gamle bygget. Skolen er ikke UU utformet og mangler heis. Flere rom 

er kun tilgjengelig gjennom andre rom. 

- Byggets form og størrelse gjør arealutnyttelse dårlig. Det finnes flere arealer som ikke er brukbare i 

dag: 2. og loft etasje i det gamle bygget og et stort tilfluktsrom i underetasjen kan nevnes.  

- Skolen er bygget som en halv parallell og kan derfor ikke ta imot flere elever. Nærheten til Stord 

gjøre nærliggende områder attraktive for barnefamilier. Disse områdene kan vurderes for utvikling.  

- Skolen er generelt slitt og holder ikke en tilfredsstillende teknisk tilstand. Den nye delen holder en 

god teknisk tilstand på utvendig kledning, tak varme, brannslokking og luftbehandling, men har 

behov for oppgraderinger i grunn og fundament, vinduer, sanitæranlegg og el-anlegg i løpet av 

neste 10 år. Skolen trenger også en generell oppgradering innvendig i løpet av de neste 10 årene.  

Ventilasjonsanlegget i den gamle delen holder en akseptabel teknisk tilstand. Utover det har bygget 

generelt behov for vedlikehold og oppgraderinger, både teknisk og bygningsmessig, i løpet av de 

neste 10 årene.  

- I dag brukes skolen som samfunnshus for lokalbefolkningen og som et oppvekstsenter med både 

barnehage og skole på samme sted. Ved eventuelt nedleggelse av skolen må man huske på at disse 

funksjonene må beholdes og etableres på et nytt sted.  

- Dagens bygningsmasse er såpass krevende og lite egnet for bruk at ombygning eller eventuelt 

tilbygg ikke vil være tilstrekkelig for økning av skolens kapasitet. Tomten er smal og lang. Et høyere 

bygg kunne blitt mer arealeffektivt i dette tilfelle.  
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5 Auklandshamn barneskole 

5.1 Fakta om skolen  

Areal skole BTA: 588 m2 + kaldloft over  

Antall elever i 2020/2021: 47 

Antall ansatte: 10 

Byggeår: 1996 

Tomteareal: 126 795 m2 

 

 

 

 

 

 

Auklandshamn barneskole ligger nordvest i Sveio Kommune, omringet av skogsarealer, like ved 

Mjånestjørna vann.  Skolen er bygget rundt 1996 og har holdt seg i god stand. Dette er en liten og 

velfungerende skole med antall klasser tilsvarende en halv parallell. Det har pågått mindre ombygninger 

og en del funksjoner har blitt flyttet rundt. Det ble prioritert å bruke de største rommene som klasserom 

på bekostning av andre funksjoner som mat og helse, sløyd, og kunst og håndverk, noe som skolen savner 

i dag.  Auklandshamn har et aktivt foreldremiljø som har sørget for ulike oppgraderinger og bl.a. bygget 

utebord mm. ved skolen.  Gymsalen brukes aktivt som samfunnshus, og skolen spiller en viktig rolle for 

lokalmiljøet.  

 

 

 

5.2 Utomhus og arealutnyttelse 

Auklandshamn ligger på en stor kommunal tomt på 100 mål. Skolen disponerer deler av tomten, men 

grensen er ikke tydelig definert. Utearealet består hovedsakelig av et grusområde i senter med ballbinge 

og lekeapparater. Skolen er omringet av en fin skog og fine naturområder. I nærheten ligger det areal 

avsatt til fotballbane og volleyballbane. Generelt har skolen store og fine utearealer som kunne blitt 

utnyttet på en bedre måte. Arealene krever en oppgradering.  Siden grensene for skolegård ikke er 

tydelige, blir det vanskelig å beregne netto areal per elev. Ut fra kommunes kart kan man estimere at de 

grønne arealene som er avsatt til lekeområdet utgjør ca 5700 m2. Delt på 50 elever blir gjennomsnitt 114 



Skulebruksplan for Sveio kommune multiconsult.no 

Mulighetsstudie for skoleanlegg 5 Auklandshamn barneskole 

 

10221153-01-001-RAP-1 06. november 2020  Side 28 av 75 

m2 netto lekeareal per elev, som er dobbelt så mye som er anbefalt av Sosial- og helsedirektoratet. Men 

vi antar at hele arealet ikke brukes daglig, og effektivt netto areal er ca. 50 m2 per elev.   

  

5.3 Arealutnyttelse og funksjonsanalyse 

Auklandshamn barneskole har ca. 50 elever organisert i 4 grupper som disponerer egne klasserom: 1, 2- 3, 

4-5 og 6-7.  Det er i snitt 6 elever per trinn, så hver gruppe består av 12 elever. Ifølge rektor er 

klasseromskapasiten godt utnyttet, og undervisning i grupper med flere trinn fungerer bra, men er ikke 

optimalt. I tillegg til klasserom finnes det 3 store grupperom som brukes aktivt til spesial og særskilt 

undervisning.  Grupperommene er innredet på ulike måter for å skape hyggelige arealer hvor elever kan 

hvile, ta en pause, eller jobbe konsentrert. Rommene som tidligere fungerte som sløyd og forming blir 

brukt som klasserom for å øke skolens kapasitet. Som følge av dette mangler skolen i dag sløydrom. Rom 

som brukes til forming (KH) er for lite for de aktivitetene man ønsker å ha. FAU har vurdert et tilbygg i 

forlengelse av 4. og 5. trinns klasserom for å lage et sløydrom.  Skolen har også valgt å bygge om 

skolekjøkken og bruker rommet som base for 1 trinn.  I tillegg har elevene et romslig fellesareal i midten 

som fungerer som bibliotek og samhandlingsareal for elever på tvers av trinn. Personalarealer er også fullt 

utnyttet og mangler bl.a. eget møterom og stillerom for konfidensielle samtaler mm. Dagens pauseareal 

brukes til dette formålet.  

Skolen har egne elevinnganger, men mangler areal for elevgarderober. I dag er alle gangene utnyttet som 

garderober, men det fungerer ikke godt og gir heller ikke mulighet å etablere ren og uren sko-sone.  

Skolen har ikke SFO-tilbud siden etterspørsel er lite i området. De som har behov for SFO kjøres til andre 

skoler.  



Skulebruksplan for Sveio kommune multiconsult.no 

Mulighetsstudie for skoleanlegg 5 Auklandshamn barneskole 

 

10221153-01-001-RAP-1 06. november 2020  Side 29 av 75 

 

Illustrasjon 2: Plantegning Auklandshamn skole 

 

Figur 3 Arealfordeling Auklandshamn skole 

Figur  viser prosentfordeling av arealene på skolen. Gymsalen utgjør den største andel i forhold til totalt 

areal, noe som er typisk for små skoler. Klasserom kommer på andre plass. Areal til grupperom ser 

tilstrekkelig ut, men spesialiserte læringsarealer tar kun en liten del av undervisningsarealer, mindre enn 

grupperom. Skolen har ikke SFO.  

5.4 Elevkapasitet 

Dagens maksimale elevkapasitet er beregnet ut ifra det totale nettoarealet i alle klasserom som er i bruk 

i dag, delt på arealnormen. Slik det fremstår i tabellen under, har skolens klasserom kapasitet til flere 

elever ved maksimal utnyttelse. Men det er viktig å påpeke at denne metoden ikke tar stilling til størrelse 

på andre viktige funksjoner på skolen som garderober, toaletter, spesialiserte læringsarealer etc. Flere 

spesialiserte læringsarealer som skolekjøkken og sløydrom brukes i tillegg som klasserom i dag.  Denne 

metoden kan derfor ikke brukes for å vise skolens kapasitet i henhold til optimal bruk. 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Fordeling av areal i Auklandshamn skole

Klasserom Grupperom

Spesialiserte læringsarealer Gymsal

Elevgarderober SFO

Admin. og personalarealer Toalett

Lager Drift og teknisk rom
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Dagens funksjonelle kapasitet forutsetter at skolen har alle nødvendige spesialiserte læringsareal som 

ikke blir brukt til vanlig klasserom. Dette betyr at skolen har kun 3 klasserom tilgengelig med et 

gjennomsnitt av 18 elever per klasserom. Antall elever er beregnet ut fra klasseroms størrelse. Totalt 

elevantall vil da være 54. I dag har skolen 47 elever. Skolen har valgt å ha eget klasserom for 1. trinn og 

har færre elever per klasse (14 elever) enn normen tilsier.  

Potensiell kapasitet for skolen beregnes med å dele skolens bruttoareal på erfaringstall for barneskoler. 

Dette er kun en teoretisk beregning som illustrerer arealutnyttelse og skolens potensial ved større 

ombygning. Slik det er vist i tabellen under er skolen beregnet for ca. 45 elever. Bygget er tegnet på en 

veldig arealeffektiv måte og har ikke kjellerarealer som ofte påvirker arealeffektivitet negativt. Samtidig 

mangler skolen areal for elevgarderober som er nå plassert i gangene.  

Tabell 5 Beregning av elevkapasitet for Auklandshamn skole. 

Auklandshamn skule  

Dagens elevantall 47 

 

Dagens 

maksimale 

kapasitet 

Dagens funksjonelle kapasitet 

Potensiell 

kapasitet 

Antall klasserom skole 4 3 3 

Antall elever per klasserom 18 18 15 

Maksimal kapasitet ift 

beregning 

74 54 45 

 

Beregningsmetode Antall elever  Antall elever 

1. BTA skole delt på 

referanseverdi: 13m2 

per elev  

  588m2/13m2 

45 

1. Klasseromkapasitet 187 m2/2,5 m2 

74 

  

4. Antall klasserom 

multiplisert med antall 

elever per rom.  

 3 x18 

54 

 

 

Slik det fremkommer i tabellen, er Auklandshamn skole tegnet på en arealeffektiv måte og er fullt 

utnyttet i dag med tanke på byggets areal. Skolen har valgt å prioritere større og flere klasserom på 

bekostning av andre funksjoner.  Kapasitet i dagens klasserom er god og kan eventuelt økes noe.  Men 

hvis antall elever skal øke i fremtiden må man vurdere utvidelse av skolen for å ivareta nødvendig 

undervisning på enkelte fag (kunst og håndverk, sløyd, mat og helse) og elevgarderober.  
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5.5 Skolens funksjonalitet og egnethet 

Skolens funksjon og egnethet er vurdert basert på spørreundersøkelse og befaring. Tabellen under viser 

en generell vurdering med kommentarer av dagens situasjon observert på stedet. Det er viktig å presisere 

at dette er en overordnet vurdering gjort på kort tid med lite involvering av skolens personale og elever.  

  
FUNKSJONALITET / EGNETHET RAPPORT 

  

SKOLE:  
Auklandshamn 
DATO: 28.10.20 

0 - NYTT 
1- God tilstand og godt egnet 
2- Trenger oppussing, men fortsatt egnet / i god stand, men lite egnet ift dagen 
behov 
3- I dårlig stand og uegnet ift dagens behov 

  FUNKSJON 
ANTALL 

ROM 
EGNETHET MANGLER KOMMENTARER 

  0 1 2 3 

  

UNDERVISNINGSROM               

  

Klasserom 4   x       Klasserom av ulik størrelse. Rom med skolekjøkken 
ble bygget og brukes som klasserom for 1 trinn i 
kombinasjon med kjøkken for mat og helse 
undervisning. 

  

Grupperom  3   x       Skolen har flere romslige grupperom som brukes 
både for spesial undervisning og som skjermet areal 
for barn med spesielle behov.  

  Undervisning i store grupper     x       Foregår i klasserom, eller gymsalen 

  Auditorium               

  

Samhandlings areal for elever 1     x       Arealet utenfor klasserom er innredet som 
bibliotek, og fungerer fint som samhandlingsareal 
for elever. 

  

Oppbevaring skolemateriell 1     x     Rommet er for lite. Mangler lagerplass. 

  

ELEVGARDEROBER               

  Garderobe grov/ fin        x     Knagger i gangen. Lite plass og trangt.   

  

Bokskap             Har egne hyller i klasserommet.  

  

Ladestasjoner for digital utstyr            x  Utstyr blir ladet hjemme. Har ikke behov for 
ladestasjon. 

  

SPESIALISERT LÆRINGSAREAL               

  

Mat og helse 1 x         Rommet brukes primært som klasserom for 1 trinn. 
Nytt innredning, uten stasjoner for elever. Skolen er 
fornøyd med dagens løsning.  

  

Natur og miljøfag/ realfag           x  Foregår i klasserom. Skoler ser ikke behov for eget 
rom.  

  

Kunst og håndverk       x     Et lite rom som fungerer ikke optimalt. Gammelt KH 
rom ble jurt om til klasserom. 

  

Sløyd / treverksted           x Rommet ble jurt om til et klasserom. FAU har søkt 
kommunen om å bygge ut et grupperom til sløydsal 
som et dugnadsprosjekt med tilbud fra lokal 
snekker.  
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Teknologi og design           x  Foregår i klasserom. Skoler ser ikke behov for eget 

rom.  

  
Musikk            x Foregår i grupperom. Mangler lager areal til 

instrumenter. 

  Spes. Ped             Grupperom brukes til særskilt undervisning. 

  Kantine / Allrom             Barna spiser i klasserom. Trenger ikke kantine. 

  
Bibliotek / Mediatek     x       Gangareal er innredet som bibliotek. Funger Ok i 

dag.  

  

SFO              Skolen har ikke SFO tilbud 

  Aktivitetsrom for SFO        

  Kjøkken         

  Spiserom         

  Lager        

  

TRENINGS OG FORSAMLINGS 
AREALER 

              

  

Gymsal 1 x         Velfungerende gymsal. Brukes også som lokal 
Samfunnshus. 

  
Garderobe m/ dusj 2   x       Noe slitt tilstand.  

  
Aula / forsamlingsareal             Gymsal 

  

Scene             Gymsal brukes til arrangementer. Har ikke egen 
scene areal.  

  

Lager             Tilstrekkelig lager areal for gymsalen.  Det fines 
egen ute bod for møbler og utstyr til 
Samfunnshuset. 

  

ADMINISTRASJON OG 
PERSONALAREALER 

              

  

Arbeidsrom for lærere 1     x     Rommet er full utnytta. Det er 8 plasser på et rom 
av 24 m2 som er vesentlig lavere enn anbefalt 
norm.  

  Kontor 1   x       Rektor kontor.  

  Møterom 1     
 

   x Pauseareal brukes som møterom.  

  Stillerom/ grupperom           x  Mangler i dag 

  
Pauseareal m/ kjøkken 1   x       Et lite rom 

  Garderobe ansatte 1     x     Et skap i fellesareal 

  Kopirom / rekvisita / arkiv       x     I gangen  

  Helsesøster og leger kontor           x Bruker grupperom 

  Venterom for helsetjeneste             Ikke aktuelt 

  

TOALETTER               

  
Elev toaletter  2   x       I gangarealer 

  HC WC elever 1   x       Står klar, men ikke i bruk.   

  Ansatte toaletter 1   x         

  

LAGER               

  

Hoved lager  1       x   Rommet er for lite. Ingen lager til møbler etc. Det 
fines et lager areal på loftet som brukes av FAU. 
(vanskelig tilgang, gjennom loftstrapp)  

  
Bok lager           x Kun et rom til alt. 

  

DRIFT                

  Rengjøringssentral og BK  1   x       Et rom som brukes som BK 

  Vaktmester/ Verksted             
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  IKT / Serverrom             

  

UTEAREALER               

  

Uteundervisning / amfi   x    Lite amfi under takk på baksiden av skolen. Brukes 
lite pga plassering. 

  
Kroppsøving / idrettsfag   x    Ballbinge 

  Lek og rekreasjon   x    Grusareal med lekkeapparter  

  Utearealer under takk   x    Gapahuk og miniamfi 

  Utebod    x    Bygget av FAU 

  Grønne areal   x    My grønt og naturareal rund  

  

PARKERINGSPLASSER               

  Ansatte parkering     x         

  HC Parkering              

  Besøksparkering               

  Sykkelparkering   x            

  

UNIVERSELL UTFORMING OG HC 
- TILGHENGELIGHET 

              

  
Antall HC toaletter  1            

  Heis  
 

          Ikke aktuelt. Bygget har kun 1 etg. 

  HC tilgengelig inngangsparti 4           Alle 

  HC - utilgjengelig arealer 
 

          Ingen 

  

LOGISTIKK               

  

Vurdering av byggets logistikk     
  

    Bygget har en meget god logistikk med separate 
innganger for elever og oversiktlig plassering av 
funksjoner.  

  
Har skolen en hovedinngang?   Ja, hovedinngang og egne elevinnganger 

  
Har alle trinn egnene innganger?   Nei 

  

Er fellesfunksjoner plassert sentralt og lett tilgjengelig i 
bygget?  

 Ja 

  

Er spesialiserte læringsarealer plassert samlet og sentralt i 
bygget?  

 Ja 

  

Er administrasjons og personal arealer samlet og plasser 
sentralt i bygget?  

  Ja 

 

Andre kommentarer: 
Skolen gir inntrykk av å være ryddig og veldig bra organisert.  Det fungerer optimalt med unntak av manglende spesialiserte 
læringsarealer.  Utearealer trenger oppgradering og supplering av lekeapparater og belegg.  
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5.6 Teknisk tilstand 

Dette kapittelet omfatter vurdering av skoleanleggets tekniske tilstand. 

Bygg 

Bygget er utført med gulv på grunn og med en tilbakefylt betongvegg på baksiden av gymsalen. Mot 

veggen er det brukt knotteplast og drenerende masser. Det ble ikke informert om problemer med 

setninger på befaringen. Det ble observert tegn til armeringskorrosjon i form av frilagt armering i ringmur 

og betongvegg enkelte steder. Betongveggen i bakkant av gymsalen har noe riss/sprekker i underkant av 

et vindu. Dette kan for eksempel skyldes setninger eller armeringskorrosjon. Bygget har én etasje, og har i 

hovedsak bæresystem i tre, med limtrebjelker og bindingsverksvegger. Takene bæres av W-takstoler på 

kalde loft. 

Vinduer antas å være fra byggeår, med karm og ramme i tre, 2-lags glass og avstandslist i aluminium. 

Enkelte vinduer har noe malingsavflassing, men utover dette er vinduene i generelt god stand. Ytterdører 

er av tre. I hovedinnganger har dørene mindre glassfelt. Dørblader har generelt noe slitasje, merker og sår 

i måling. 

Yttervegger er i hovedsak utført med overflater av liggende trekledning. Det er ikke registrert råteskader. 

Kledningen ser nymalt ut og vurderes som godt vedlikeholdt. Ved inngangsparti er det også et område 

med ytterflate av teglstein, som vurderes å ha normal slitasje. 

Yttertakene er saltak med luftet tekning i form av betongtakstein. Det er begynnende mosegroing på tak. 

På kaldt loft ble det observert undertaksplater og isolasjon med vindpapp i etasjeskiller. Det ble observert 

en skadet undertaksplate samt stedvis perforering av vindpappen over isolasjonen. Utover dette vurderes 

loftsrommene å være i generelt god stand. Takrennene har enkelte skader. Det er ikke visuelt observert 

skader eller slitasje på glasstak i mellombygg. 

Gulvoverflater er i hovedsak belegg. Gymsal har parkett. Generelt har gulvoverflater god stand i forhold til 

alder uten tegn til skader eller spesiell slitasje. Innervegger har primært overflater i form av malte strier 

på veggplater og brystningspanel. Det er observert bruk av platetype gips. I blant annet garderober er det 

brukt baderomsplater. Generelt er innvendig kledning i god stand og godt vedlikeholdt. Det er ikke 

observert tegn til skader eller spesiell slitasje. I himling er det i hovedsak benyttet gips. I gymsal er det 

panel, og iblant annet garderober er det brukt plater. Himling har merker og skjolder enkelte steder, men 

er i generelt god stand. Innerdører antas å være malte laminatdører, og har god stand. 

Av fast inventar fremstår kjøkken i administrasjonsdel som noe enkelt og med litt eldre innredning, men 

med tilfredsstillende stand. Klasserom for Mat og helse har nytt kjøkken. 

Terrengoverflaten rundt bygget varierer mellom asfalt, betongheller og grus. Stedvis er det kort avstand 

mellom terrengoverflaten og kledning/terskler. Hovedinnganger har overbygg og elefantrister. Det er ikke 

registrert eller opplyst om problemer med drenasje i tilknytning til bygget. 

Resultatet av multiMap-kartleggingen av Auklandshamn skole viser at skolen har en samlet vektet teknisk 

tilstand på 1,15. Det bygningsmessige holder god standard. Tilstandsgraden regnes som akseptabel og 

tilfredsstillende. Tekniske anlegg ved Auklandshamn skole med unntak av ventilasjonsanlegget og 

svakstrøm holder god standard og har ingen behov for umiddelbare tiltak. Ventilasjons- og 

svakstrømanlegg trenger oppgradering og vedlikehold i løpet av de neste 5 til 10 årene. 
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Elektro 

I hovedsak skjulte installasjoner fra 1996 supplert med føringskanaler til arbeidsplasser mm.Det er trafo 

fra kraftlag plassert på skolens tomt. 2//240mm2 som inntakskabler med hovedbryter på 250/630A, 

innstilt på 527A. Spenningssystem er 230V TT-nett med jordfeilvarsling på stigere. Stigekabler er stort sett 

som PFSP fra byggeår.  

Underfordelinger er fra byggeår og i god teknisk stand. Underfordelinger utført med Merlin Gerin 

automatsikringer. Jordfeilbrytere på grupper og utvalgte kurser. Fordelingsanlegg bestående av 

kursopplegg og en del av tilkoblet utstyr er fra byggeår og i god teknisk stand.  

Belysning er fra byggeår basert på innfelt, utenpåliggende og nedhengte løsninger. Ulike lyskilder som T8, 

PL-C og PL-S.  

Områdebelysning og belysning i ballbinge på 3 meter stolper fra byggeår. Banebelysning på ballplass 

montert på stolper av tre med ukjent årstall.  

Lyskilder med blanding av metallhalogen, høytrykk natrium, lysrør og LED. Nød og ledelys som 

desentralisert system med lokale batteri og 1time backup. Belysningsanlegget er i god stand, men har 

oppnådd tekniske levetid på 20 år og det kan bli problemer med å skaffe reservedeler.  

Varmeovner fra byggeår, utført med blanding av panelovner og strålepanel. Det er varmekabler i 

garderober/dusjer. Varmekabler og ovner er styrt med lokale romfølere og elektroniske ETN termostater. 

Termostater og kontaktorer er montert i respektive underforelinger.  

Ventilasjonsanlegg/varmebatteri styres med lokalautomatikk fra TAC. 

Teletekniske anlegg  

Egen IKT fordeling er montert som rack i tavlenisje mot korridor. Kabling for IKT er utført med ulik type 

kategorier, hovedsak Cat5 fra byggeår. Nyere anlegg for aksess punkt til trådløst nettverk som Cat 6. 

Det er ikke montert brannalarmanlegg i skolebygget. Innbruddsalarmanlegg fra Stanley Security. 

Det er installert anlegg for skoleringing. 

Klasserom er utstyrt med prosjektorer i tak for interaktiv læring. 

VVS 

For denne skolen er det bare et bygg og alt er fra samme byggeår (1996), så her foreligger det en samlet 

tilstandsvurdering for VVS-anlegget.  

Sanitær 

Bunnledninger fra byggeår er ikke inspisert, men forventes å være i god stand grunnet lav alder. 

Sanitæranlegg er hovedsakelig fra byggeår 1996 og fremstår i god stand. Det er montert ekstra servanter 

av typen berøringsfrie armaturer med sensorstyring (korona-tiltak). Sanitærutstyr på kjøkken fremstår 

nytt. Ettgrepsarmatur, gulvmonterte toaletter. Dusj av nyere standard med tidsbryter.  

Det har vært en lekkasje på et vannrør (ca. 2016) som har blitt utbedret, ellers ingen kjente problemer.  

Bygget har tre stk varmtvannsberedere av samme type RE 300 – 287L, 5 kW. To stk i apparatrom ved 

gymnastikksal og en på vaskesentral, alle fra 1997. Disse fremstår i god stand, men må påregnes utskiftet 

innen 5-10 år basert på forventet teknisk levetid 15-30.  

Varme 

Bygget har elektrisk oppvarming (vurderes av RIE) og ingen kjøling. 
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Brannslokking 

Bygget har brannslanger plassert i rømningskorridorer. Enkelte rom har håndslukkere. Kontroll er utført i 

år på samtlige brannslanger og håndslukkere. Forholdet er vurdert tilfredsstillende. Kjøkken har i tillegg et 

CO2-håndslokkeapparat fra 1997, som fremstår i god stand forutsatt at det er kontrollert iht. NS 3910. 

Luftbehandling 

Skolen har to ventilasjonsaggregater, de var ikke merket med årstall og antas å være fra byggeår. 

Ventilasjonskanaler og ventiler er fra byggeår.  

• Ventilasjonsaggregat av typen Novenco Climaster ZL-015 med krysstrøms platevarmegjenvinner 

og elektrisk varmebatteri (30 kW) plassert på loft over rom 15a garderobe. Dette forsyner 

gymnastikksal. Aggregatet er tidsstyrt og var avslått under befaringen. Krysstrøms 

platevarmegjenvinnere har typisk virkningsgrad 50-70 %, og dersom mulig anbefales det overgang 

til roterende varmegjenvinner (virkningsgrad 70-80 %) ved utskifting.  

• Ventilasjonsaggregat av typen Novenco Climaster ZL-022 med roterende varmegjenvinner og 

elektrisk varmebatteri (30 kW) plassert på loft over rom 2a vaskesentral. Dette forsyner resten av 

bygget. 

Ifølge driftsansvarlig er det ingen kjente problemer med ventilasjonsanleggene og at de er godt 

vedlikeholdt. Ventilasjonsanleggene fremstår i god stand, men det ble under befaring observert rust på 

luftinntak/avkast på tak. Luftbehandlingsanleggene nærmer seg forventet teknisk levetid og bør skiftes ut 

ila. neste 5-10 år. 

Utendørs vann og avløp 

Overvann fra tak håndteres via utvendige nedløp som går ned og inn på bunnledning. Overvann har 

avrenning til utendørs kummer, samt omkringliggende vegetasjon. Det ble ved befaring ikke åpnet 

kummer for inspeksjon. Det er ikke rapportert om problemer med oppsamling av vann. 

Takrenner fra byggeår i plast, innkledd i metallrør nederst (hærverksikring). Takrennene er flere steder 

skadet/bøyd som følge av at elever har klatret opp på tak. Disse takrennene bør utbedres/skiftes. 

Forventet teknisk levetid er 20-30 år, så takrenner påregnes utskiftet i sin helhet innen 7 år. 

Tabell 6 viser vektet teknisk tilstand for ulike komponenter i bygget, samt en samlet vektet tilstandsgrad 

for hele bygget. 

Tabell 6 teknisk tilstand Auklandshamn skule 

Skole 
Kartlagt 

areal 

Bygg VVS EL Tele og 

auto 

Andre 

inst. 
Utendørs 

Samlet 

TG 

Auklandshamn 

Skule 

755 1,0 1,6 1,0 2,0 - 1,5 1,15 

5.7 Konklusjon 

- Skolen er fullt utnyttet i dag. Det er fortsatt plass til flere elever i klasserommene, men mangel på 

elevgarderober, toaletter og spesialiserte læringsarealer er en utfordring.  

- Bygget har god logistikk, er UU-utformet og fungerer bra med dagens antall elever. Ut fra BRA, har 

bygget en beregnet kapasitet tilsvarende 45 elever, noe som stemmer godt med dagens antall 

elever.   

- Skolen har store uteområder. Det skal være mulig å utvide skolen og bygge flere rom som er 

mangler i dag. FAU har utredet en løsning for tilbygg med sløydrom, tilbudt av lokal snekker. Det 
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anbefales eventuelt et større tilbygg for å ivareta behovet for garderober, elevtoaletter og KH rom, 

i tillegg til sløyd.  

- Utearealer kan med fordel oppgraderes.  

- Skolen har forholdsvis god teknisk tilstand og med enkle utskiftninger og vedlikehold kan den 

brukes i mange år framover.  

- Dagen skolebygg fungerer bra og er tegnet på en smart og arealeffektiv måte. Vi ser derfor lite 

gevinst i å bygge en ny og større skole her. Isteden kan man velge å beholde bygget og eventuelt 

utvide det med enklere tilbygg for å øke kapasitet og dekke de nødvendige funksjonene.   
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6 Førde skule 

6.1 Fakta om skolen  

Areal BTA: 2385 m2 + sløyd 350 m2 

Antall elever i 2020/2021: 90 inkludert 

velkomstklasse 

Antall ansatte: 17 

Byggeår: 1955 (Gamleskule) 1974 / 2005 

Tomteareal: 13 877 m2 

 

 

 

 

 

 

Førde skole ligger på nordsiden av Sveio kommune midt mellom Auklandshamn og Valestrand skole. 

Skoleanlegget består av Gamleskulen, et bygg fra 1955 som i dag brukes til Voksenopplæring, og en 

barneskole fra 1974 som ble utvidet og bygget på i 2005. Fasaden og innvendige overflater ble også 

rehabilitert i forbindelse med utbyggingen slik at dagens barneskole fremstår som et forholdsvis nytt 

bygg.    

Barneskolen har en parallell med ca. 90 elever, inkludert velkomstklasse for fremmedspråklige elever som 

trenger norsk opplæring. Voksenopplæringen har 3 klasser sammensatt av mennesker med ulik bakgrunn 

som skal lære norsk språk og få opplæring i norsk samfunn og kultur.   
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6.2 Utomhus og arealutnyttelse 

Skolen ligger ved hovedveien i et rolig strøk som består av småhusbebyggelse. Skolen har grøntarealer i 

form av kollen som ligger ved hovedinngangen, og noe grøntareal rundt lekearealer.  Hoveddelen av 

skolegården er gruslagt og utstyrt med gamle lekeapparater, basketball ringer og noen klatrestativer.  I 

tillegg finnes det et nyere innredet lekeområde på øverste nivå ved skolens 2. etasje.  Bak Gamleskulen 

ligger det mer grønt areal og en fotballbane. Netto lekeareal utgjør ca. 5 500 m2, dette inkluderer 

lekeareal ved skolen, kollen og arealet bak Gamleskule. Delt på dagens antall barneelever blir 

gjennomsnittlig areal per barn ca 60 m2, noe som er litt over anbefalt norm på 50 m2. Men vi antar at 

hele arealet ikke brukes til lekeområde for barna. Spesielt arealet bak voksenopplæringen ligger langt 

unna og er skjermet fra resten av skolegården. Lekearealer i direkte nærhet til barneskolen utgjør ca. 

3500 m2, som tilsvarer 38 m2 per elev. (gjennomsnitt i Norge varierer mellom 20 - 50 m2)   

 

6.3 Arealutnyttelse og funksjonsanalyse 

Førde barneskole består av to etasjer. I første etasje ligger administrasjon og pauseareal for ansatte, gymsal 

med støtterom og velkomstklasse. I andre etasje, som ble utvidet med et overbygg over parkering, ligger 8 

klasserom, egen SFO-base, noen spesialrom, og lærernes arbeidsplasser. Halvparten av klasserommene i 2. 

etg. har egne innganger med elevgarderober. Tre klasserom som ligger på andre siden har garderobe i 

fellesgangen, noe som gjør det umulig å opprettholde ren og uren sko sone. Klasserom varierer noe i 

størrelse fra 40m2 til 63 m2. Med dagens gjennomsnitt av 12 elever per trinn har elevene god plass i de 

fleste rommene. Skolen har tilstrekkelig med grupperom, men kun halvparten av dem er tilgjengelig fra 

felles korridor. Det gjør bruken av rommene mindre fleksibel. Mellom klasserommene er det romslige 

fellesarealer som brukes både som bibliotek, SFO-kjøkken og vrimleareal for elever. Det mangler innredning 

i disse arealene som kunne gitt elevene flere sitte- og leke-muligheter.  
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Ved nærmere gjennomgang ser vi at arealbruk på ny skole kan forbedres. For eksempel okkuperer 

velkomstklassen som består av maksimum 5 elever et stort klasserom i 1. etg., mens det finnes mindre 

klasserom i 2. etg. Skolen var opprinnelig bygget med eget rom for musikkundervisning som i dag brukes til 

ekstra klasserom. Samtidig som skolen har flere klasserom enn nødvendig, ligger en del 

undervisningsarealer i Gamleskulen sammen med voksenopplæring. Mat- og helsekjøkken i 1. etg. og sløyd 

i kjelleretasje har adkomst kun via trapp, noe som gir store begrensinger i bruk av rommene.  Andre ting 

som kan nevnes er at de fleste toalettene ligger i første etasje, mens klasserom og elevarealer ligger i andre 

etasje, og disponerer kun 3 toaletter på 90 barn.  

Administrasjonsdelen ligger rett ved hovedinngangen i 1. etg.  Arealet er ganske velfungerende og har både 

pauseareal for ansatte, eget møterom og stort kopi- og rekvisitarom. Eneste ulempe er at helsesøsters 

kontor også brukes som serverrom.  Dette er en uheldig kombinasjon pga.  støy, som forstyrer helsesøsters 

arbeidsmiljø. Lærerrom oppleves noe trangt og overmøblert, med mangel på velfungerende 

oppbevaringsløsninger.   

Det finnes flere ubrukte rom i forbindelse med gymsalen. Det er totalt tre store dusjrom og tre store 

garderober, hvor den ene brukes som gjennomgang i dag.  Tilgang til gymsalen er smalt og ligger skjult bak 

hovedtrapp. Gymsalen brukes for ulike arrangementer på kveldstid, og dagens tilkomst er ikke optimal. 

Skolen mangler lagerareal, spesielt i forbindelse med scenen. Hvorvidt det er mulig å bygge om garderober 

og lage mer arealeffektiv og logisk løsning er vanskelig å se i denne fasen. 

 
Illustrasjon 3 Plantegning Førde skole 
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Figur 4 Arealfordeling Førde skole 

Figur  viser prosentfordeling av arealene på skolen, unntatt rom som ligger i Gamleskule (sløyd og 

skolekjøkken). Diagrammet viser at gymsalen med støtterom utgjør størst andel av skolens areal, mens 

arealet avsatt for spesialisert undervisning er nesten likt med arealet til grupperom.   

6.4 Elevkapasitet 

Dagens maksimale elevkapasitet er beregnet ut ifra det totale nettoarealet i alle klasserom som er i bruk 

i dag, delt på arealnormen. Slik det fremstår i tabellen under har skolen store klasserom som potensielt 

kan gi plass til dobbelt så mange elever enn det er i dag. Samtidig varierer størrelsen på klasserom med 20 

m2 noe som vil gjøre klasseinndeling vanskelig. Det er viktig å påpeke at denne metoden ikke tar stilling til 

størrelse på andre viktige funksjoner på skolen som garderober, toaletter, spesialiserte læringsarealer etc. 

Derfor kan ikke denne metoden brukes for å vise skolens kapasitet med riktig bruk. 

Dagens funksjonelle kapasitet forutsetter at skolen har alle nødvendige spesialiserte læringsareal. Skolen 

har behov for 7 klasser, samt en velkomstklasse som ikke trenger et stort klasserom. De to ledige 

klasserommene som skolen har i dag, kan med ombygging brukes til skolekjøkken og sløyd. Med et 

gjennomsnitt antall på 21 elever per klasserom og 8 rom, blir skolens funksjonelle kapasitet 168 elever.  

Potensiell kapasitet beregnes med utgangspunkt i skolens bruttoareal. Gamleskule er ikke medregnet her 

siden vi ønsker å undersøke kapasiteten på barneskolen uavhengig av andre bygg. Beregninger viser antall 

elever som bygget er dimensjonert for sammenlignet med andre skoler i Norge. Elevtallet ligger mellom 

maksimal kapasitet og funksjonelle kapasitet. Dette indikerer at bygget har noen dårlig utnyttede arealer 

og funksjoner som tar unødvendig mye plass. Med mindre ombygginger kan skolen tilrettelegges for 

dobbelt så mange elever som det er i dag.  Det er viktig å påpeke at størrelse på de minste 

klasserommene kan være en begrensning, slik at den potensielle kapasiteten ikke kan realiseres uten at 

man bygger om enkelte klasserom.  

 

 

 

 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Fordeling av areal i Førde skole

Klasserom Grupperom

Spesialiserte læringsarealer Gymsal

Elevgarderober SFO

Admin. og personalarealer Toalett

Lager Drift og teknisk rom
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Tabell 7 Beregning av elevkapasitet for Førde skole. 

FØRDE SKOLE 

Dagens elevantall 90 

 
Dagens maksimale 

kapasitet 

Dagens funksjonelle 

kapasitet 

Potensiell 

kapasitet 

Antall klasserom skole 9 8 8 

Antall elever per klasserom 21 21 23 

Maksimal kapasitet ift beregning 192 168 183 

 

Beregningsmetode Antall elever  Antall elever 

1. BTA skole delt på 

referanseverdi: 13 m2 per elev  

  2385m2/13m2 

183 

2. Klasseromkapasitet 480m2/ 2,5m2 

192 

  

3. Antall klasserom multiplisert 

med antall elever per rom.  

 8 x 21 

168 

 

 

Slik det fremkommer i tabellen, kan elevkapasitet beregnes på ulike måter.  Alle tre metodene viser 

ganske like tall, med noen små variasjoner. Dette betyr at med dagens bruk og antall klasserom kan 

skolen ta imot flere elever, men dette vil ikke fungere optimalt mht. funksjoner. Samtidig finnes det 

potensiale ved bygget som kan realiseres ved ombygginger og optimalisering av arealbruken. Det ser ut til 

å være mulig å flytte manglende spesialiserte læringsarealer tilbake til barneskolen og eventuelt øke 

størrelsen på enkelte klasserom. Dette vil gi en bedre fungerende skole som kan ta imot flere elever.    
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6.5 Skolens funksjonalitet og egenhet 

Skolens funksjonalitet og egnethet er vurder basert på en spørreundersøkelse og en befaring. Tabellen 

under viser en generell vurdering, med kommentarer, av dagens situasjon observert på stedet. Det er 

viktig å presisere at dette er en overordnet vurdering gjort på kort tid, med lite involvering av skolens 

personale og elever. Voksenopplæring i Gamleskule er ikke vurdert i denne kartleggingen.  

  
FUNKSJONALITET / EGNETHET RAPPORT 

  

SKOLE:  
Førde skole 
DATO: 28.10.20 

0 - NYTT 
1- God tilstand og godt egnet 
2- Trenger oppussing, men fortsatt egnet / i god stand, men lite egnet 
ift dagen behov 
3- I dårlig stand og uegnet ift dagens behov 

  
FUNKSJON 

ANTALL 
ROM 

EGNETHET 
MANGLER KOMMENTARER 

  0 1 2 3 

  
UNDERVISNINGSROM               

  

Klasserom 9   x       De fleste klasserom er store rund 60 m2 
men tre romm er 40 m2.  Voksenopplæring 
i Gamleskulen har 3 klasserom. 

  

Grupperom  9   x       5 rom ligger kun med adkomst fra 
klasserom, 5 rom er tilgengelig fra 
korridoren.  

  
Undervisning i store grupper 2   x       Store klasserom og gymsalen brukes til det 

  Auditorium 0             

  

Samhandlings areal for elever 2   x       Fellesareal utenfor klasserom og bibliotek. 

  Oppbevaring skolemateriell 3   x       Noen lagerrom spred i bygget 

  
ELEVGARDEROBER               

  

Garderobe grov/ fin  6   x       3 separate garderober med inngang 
utenfra. Resten av garderober er plassert i 
felleskorridor.  

  Bokskap             Elever har egne hyller i klasserom 

  
Ladestasjoner for digitalt utstyr  1   x       PC rom / lager 

  
SPESIALISERT LÆRINGSAREAL               

  

Mat og helse 1   x       Ligger i Gamleskulen. Innredning er 
gammelt og slitt. Trenger oppgradering.  

  Natur og miljøfag/ realfag 0           Har ikke meld behov for eget rom.  

  
Kunst og håndverk 1   x       Stort rom i ny bygg. Gammel innredning. 

Har behov for oppgradering.  

  

Sløyd / treverksted 1   x       Ligger i kjeller i Gamleskulen. Innredning er 
gammelt og slitt. Rommet er ikke UU 
tilgjengelig 

  
Teknologi og design 0           KH rommet brukes til det. Mangler digital 

tavle.  

  Musikk 1           Rommet brukes som ekstra klasserom i dag  

  Spes. Ped 0           Grupperom brukes for særskilt opplæring 

  

Kantine / Allrom 0           Felles areal i gangen disponerer SFO 
kjøkken og anretnings kjøkken som 
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fungerer som elevkantine et par ganger i 
uken.  

  

Bibliotek / Mediatek 1   x       Ligger sentralt i bygge i midten av 
korridoren. Ikke fult møblert per i dag.  

 
SFO               

 Aktivitetsrom for SFO 3   x       Eget rom med et lite grupperom. 

 Kjøkken  1   x       Ligger i gangen utenfor SFO base 

 Spiserom  1   x       Gang areal eller SFO rom brukes til det 

 Lager 1   x         

  
TRENINGS OG FORSAMLINGS 
AREALER 

              

  
Gymsal / Idrettshall 1   x       Gymsal med eget sceneareal. Brukes også 

som samfunnshus.  

  

Garderobe m/ dusj 2   x       Det er egentlig 3 garderober og 3 dusjrom i 
forbindelse med gymsalen, men ene 
brukes som gjennomgang til de andre 
rommene.  Det fines også en badstue som 
ikke er i bruk i dag.  

  Svømmehall 
 

            

  Garderobe m/ dusj               

  Aula / forsamlingsareal 0           Gymsal brukes til det. 

  

Scene 1     x     Scene har egen inngang utenfra som 
brukes ved kvelds arrangementer på 
gymsalen og som rømningsvei. Inngangen 
er ikke UU utformet. 

  

Lager 1   x       Utstyrslager i direkte tilknyttes til 
gymsalen. Mangler lager for 
scenedekorasjoner mm.  

  
ADMINISTRASJON OG 
PERSONALAREALER 

              

  Arbeidsrom for lærere 1   x       Et rom i 2 etg for alle lærere. Full utnyttet. 

  
Kontor - administrasjon 3   x         

  Møterom 1   x       Et lite møterom med plass til 6 pers.  

  Stillerom/ grupperom 1             

  Pauseareal m/ kjøkken 1   x       Stort pauseareal med lite kjøkken krok.  

  
Garderobe ansatte 1   x       Det er avsatt areal for garderobe i gangen. 

Lite plass til alle.  

  Kopirom / rekvisita / arkiv 1   x       Romslig kopi og rekvisita rom.  

  

Helsesøster og leger kontor 1       x   Eget kontor som også brukes som server 
rom. Støen fra serveren gjør rommet 
ubrukelig som arbeidsplass og spesielt i 
kombinasjon med helsetjeneste.  

  Venterom for helsetjeneste 0         x  Mangler 

  
TOALETTER               

  

Elev toaletter  10   
 

x      De fleste toalettene er plassert i 1 etg, 
mens elevgarderober og klasserom ligger i 
2 etg. Gammelt anlegg, trenger 
oppgradering.  

  
HC WC elever 2   x       Et toalett i hver etasje.  

  
Ansatte toaletter 2   x       Ligger i nærheten av personalrommet. 

Trenger oppgradering.  
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LAGER               

  

Hoved lager  1     x     Møbellager, liger lagt unna i 1 etg og er lite 
tilgjengelig.  

  Bok lager 2   x         

  
DRIFT                

  Rengjøringssentral 1   x         

  Bøttekott 2   x         

  Vaktmester/ Verksted 1   x         

  
IKT / Serverrom         x 

 
Helsesøster kontor brukes som serverrom. 

  
UTEAREALER               

  Uteundervisning / amfi 1   x       Ved skoles inngangen.  

  Kroppsøving / idrettsfag 1   x       Klatrestativer, basketballringer, ballbinge 

  Lek og rekreasjon 1   x       Lekeapparater 

  Utearealer under tak 1           Ved skoles inngangen.  

  Utebod  1             

  
Beplantet areal ?           Har stort uteareal med grusbane og noe 

grønt naturområde rund 

  
PARKERINGSPLASSER               

  Ansatte parkering 2   x         

  HC Parkering 2   x         

  Besøksparkering  1   x         

  Sykkelparkering 1   x         

  
UNIVERSELL UTFORMING OG 
HC - TILGHENGELIGHET 

              

  Antall HC toaletter  2   x         

  Heis  1   x         

  HC tilgengelig inngangsparti 2   x         

  HC - utilgjengelig arealer             Scene, sløyd i Gamleskulen 

  
LOGISTIKK               

  

Vurdering av byggets logistikk         
 

  Generelt har skolen god logistikk, med flere 
innganger og fornuftig romforløp. Men 
flere undervisningsrom ligger i et ant bygg 
og halv parten av klasserom har ikke egen 
garderobe og inngang utenfra. Garderobe 
arealer ved gymsalen tar unødvendig mye 
areal som kunne blitt utnyttet til andre 
funksjoner.  Tilgang til gymsalen er smal og 
skult bakk trappen.  

  Har skolen en eller flere hovedinnganger?  Ja/Nei Flere innganger, men en hovedinngang 

  

Har alle trinn egnene innganger?  Ja/Nei Nei, men det er nå laget Kohort-innganger 
slik at bare de som høyrer til samme 
gruppe nytter sin inngang, og sitt toalett. 

  

Er fellesfunksjoner plassert sentralt og lett tilgjengelig i 
bygget?  

Ja/Nei Ja. Biblioteket og andre felles arealer ligger 
midt i 2 etg i nærheten av alle klasserom.  

  

Er spesialiserte læringsarealer plassert samlet og sentralt 
i bygget?  

Ja/Nei Nei. Mat og helse og sløyd ligger i 
"Gamleskulen" 
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Er administrasjons og personal arealer samlet og plassert 
sentralt i bygget?  

Ja/Nei Ja. Administrasjon ligger i 1 etg rett ved 
hovedinngangen og læringsarbeidsplasser i 
2 etg i nærheten av klasserom.  

 

Andre kommentarer: 
Generelt dette er en velfungerende skole som har noen mangler og enkelte dårlig utnyttede arealer. Skolen bærer 
preg av å være oppgradert i flere omganger uten å være totalrenovert i sin helhet.  Det er flere klasserom som 
ikke brukes eller er ikke fullt utnyttet. Samtidig ligger andre funksjoner i et annet bygg. Her er det enkle 
muligheter for forbedring. For eksempel kan man bygge det store klasserommet i første etasje om til mat og helse 
rom ved å flytte Velkomstklassen til et mindre klasserom i 2 etg. Sløyd kan flyttes til musikkrommet i 2 etg, som i 
dag uansett ikke brukes til musikk. Ombygging av garderobe anlegg kan både gi mulighet for oppgradering av disse 
arealene, men også lage en mer arealeffektiv løsning med flere lagerrom og bedre tilgang til gymsalen. 

 

6.6 Teknisk tilstand  

Dette kapittelet oppsummerer skoleanleggets tekniske tilstand. Førde skule består av to adskilte bygg. 

Den nyeste bygningen er i hovedsak bygningsmasse fra 1974, som ble totalrenovert i 2017. Denne delen 

har også et tilbygg fra 2005. Den nyeste bygningen er heretter benevnt nye Førde skule. Den eldste 

bygningen er fra 1955, og benevnes gamle Førde skule. 

Bygg 

Førde skule består av to adskilte bygg. Den nyeste bygningen er i hovedsak bygningsmasse fra 1974, som 

ble totalrenovert i 2017. Denne delen har også et tilbygg fra 2005. Den nyeste bygningen er heretter 

benevnt nye Førde skule. Den eldste bygningen er fra 1955, og benevnes gamle Førde skule. 

Nye Førde skule har to etasjer. 1. etasje har vegger mot terreng på fasade øst, samt i tilknytning til 

gymsalen. Ellers antas bygget å i hovedsak ha gulv på grunn, bæresystem av betongsøyler og -dragere fra 

byggeår. Etasjeskiller er utført i plasstøpt betong. Tilbygget har gulv mot det fri av hulldekker opplagt på 

bjelke- og søylesystem i betong. Flatt, kompakt tak i tilbygget bæres av korrugerte stålplater på 

limtrebjelker. Stålplatene føres ut forbi yttervegg og danner takutstikk. Det ble ikke informert om 

problemer eller registrert tegn til setninger eller svekkelser i bæresystemet. 

Gamle Førde skule er delvis fundamentert med kjeller, og delvis med krypkjeller. I sløydsal i kjeller er det 

bæresystem med søyler, vegger og dragere i betong. På betongvegger er det registrert noe riss/sprekker 

og malingsavskalling. Utover dette er det ikke informert om problemer eller registrert tegn til setninger 

eller svekkelser i bæresystemet. Tilbygg mot øst har trebæresystem og gulv mot krypkjeller. Krypkjeller 

under resterende deler er ikke besiktiget. Tak er saltak som antas være sperretak med isolerte takflater.  

Vinduer på nye Førde skule i tilbygget har karm og ramme i tre, 2-lags glass og avstandslist i aluminium. 

Ellers har bygget nyere vinduer med 3-lags glass og varmkant. Ytterdører er i hovedsak nyere dører i god 

stand. 

Vinduer på gamle Førde skule er i hovedsak eldre trevinduer med 2 glass i koblede rammer. Åpningsfelt 

sitter fast i karm og kunne ikke åpnes på befaring. Flere vinduer har skader i form av oppsprukket trevirke, 

avflassing og tegn til råte. I tilbygg mot øst er det nyere vinduer med 2-lags glass og avstandslist i 

aluminium, som har ok stand. Ytterdører er av tre og har glassfelt og sparkeplater. Dørene har en del 

merker og sår. 

Utvendig kledning på nye Førde skule er ulike typer platekledning. Kledning på tilbygget er vesentlig mer 

tilsmusset og noe slitt sammenlignet med bygget ellers. Det er ikke registrert tegn til skader og kledningen 

er generelt i god stand. 
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Utvendig kledning på gamle Førde skule er på nordsiden malt puss på lettklinkerblokker. Det er noe 

malingsavflassing og begroing på gavlveggen, men overflaten har generelt ok stand. Ellers har bygningen 

luftet trekledning med en del malingsavflassing, spesielt på sørfasaden. Utvendig steintrapp i 

inngangsparti har forvitrede fuger.  

Yttertak på nye Førde skule er flatt tak med parapet, innvendige taknedløp og tekning av asfaltbelegg. Det 

er registrert vanndammer på tak som tyder på manglende fall mot sluk. På tilbygget har yttertak 

takutstikk med utvendige takrenner og -nedløp. Det er opplyst om tidligere lekkasje i dette taket. 

Yttertak på gamle Førde skule har betongtakstein, renner og nedløp som er i god stand. Det er opplyst om 

at taket ble skiftet i 2019. Vindskier har noe malingsavflassing. 

Gulvoverflater på nye Førde skule er i hovedsak belegg med lite slitasje. Det er registrert eldre belegg 

iblant annet garderobe. Steintrapp har noen sprekker i overflaten. Veggoverflater av malt gips er i god 

stand. I garderobe er det observert eldre baderomsplater og brystningspanel som er noe slitt, men det er 

ikke registrert skader. Det er registrert flere himlingstyper, og i hovedsak er det brukt systemhimling. 

Himling har generelt en del skader i form av hakk og perforeringer, spesielt over innvendig steintrapp i 2. 

etasje. Det ble registrert fuktmerker på himlingsplater i tilbygget, som det ble opplyst om at skyldes 

lekkasje gjennom yttertak. Innerdører er av malt laminat, og det er registrert noe slitasje/hakk. 

Generelt bærer innvendige overflater på gamle Førde skule preg av alder, med en del bruksslitasje på 

gulv. Tretrapp mellom de to øverste etasjene har betydelig slitasje. Gulvoverflater er i hovedsak belegg. 

Sløydsal i kjeller har svært slitt tregulv. På vegger er det brukt en form for bygningsplater. Disse antas å 

være fra byggeår, men er malt i nyere tid. Andre veggoverflater er brystningspanel og panel. I himling er 

det brukt ulike platetyper, panel og stedvis gips. Det er ikke registrert betydelig slitasje eller skader på 

vegger eller himling. Tilbygg mot øst har nyere gulvbelegg, brystningspanel og malte strier på vegg og i 

himling er det brukt gips og panel. Det er ikke registrert slitasje på innerdører. 

Fast inventar i nye Førde skule er generelt i god stand. Kjøkken i 2. etasje har nyere standard. Kjøkken i 1. 

etasje har eldre og enklere innredning, men tilfredsstillende stand. Av fast inventar i gamle Førde skule er 

kjøkken i tilfredsstillende stand, uten tydelig slitasje eller skader. Skap i klasserom og lignende har 

generelt noe slitasje. 

Terrengoverflaten rundt nye Førde skule er asfalt, med stedvis manglende fall utover. Der er ikke 

registrert eller opplyst om problemer med drenasje i tilknytning til bygget. Terrengoverflaten rundt gamle 

Førde skule er i hovedsak asfalt på nord- og vestfasaden, og for øvrig en kombinasjon av grus og gress. 

Det er opplyst om tidligere fuktproblemer i kjeller ved sørfasaden, og mistanke om at årsaken var 

fuktinntrengning gjennom vegger mot terreng. Stedvis er det manglende fall utover.  

Elektro Førde skule 

Bæresystemer er i hovedsak skjulte installasjoner supplert med kabelgater og føringskanaler til 

arbeidsplasser mm. Broene er overfylt, og det er usikkerhet i forhold til kablenes riktige 

føringsevne/dimensjon. Åpen installasjon i tilfluktsrom/garderober. Hovedsikring i hovedtavle som 

knivsikring på 3x800A NH0. Spenningssystem er 230V TT-nett. Stigekabler er stort sett som PFSP fra 1974 

og 2005.  

Underfordelinger er delvis oppgradert i bygget, men noen fordelinger har fortsatt UZ elementer. 

Hovedtyngden er oppgradert, delvis med automatsikringer og jordfeilautomater. Enkelte fordelinger må 

få bedre avdekning ihht. krav om berøringssikkerhet. Fordelingsanlegg bestående av kursopplegg og en 

deler av tilkoblet utstyr er fra byggeår, dvs. fra 1974 og 2005. I de eldste deler av bygget er kursopplegget 

med utstyr modent for utskifting i henhold til oppnådd/overgått teknisk levetid. 
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Belysning fra ombygging i 2005 og er basert på innfelt, utenpåliggende og nedhengte løsninger. Lysrør 

som T8, PL-C og PL-S.  

Nød og ledelys med blanding av etterlysende skilter, desentraliserte armatur med 1t backup og et 

sentralisert 24V system fra Eltek. 

Ingen rutine for ladning av etterlysende skilt. For de eldre armaturer og nødlyssentral er teknisklevetid 

oppnådd, og anlegget er modent for utskifting.  

Varmeovner fra 1974, 2005 og ombygging i 2017, utført med blanding av panelovner og strålepanel. 

Varmekabler fra 1974 i garderober/dusjer i tilfluktsrom. Varmekabler og ovner er styrt med lokale 

romfølere. Varmeanlegg er koblet opp mot kontaktorer i underfordelinger som blir styrt av 

lokalautomatikk fra GK. Ventilasjon/varmebatteri styres med lokalautomatikk fra TAC. 

Teletekniske anlegg  

Egen gulvmontert IKT fordeling fra 2005 som er montert i kontor for helsesøster. Kabling for IKT er utført 

med både Cat5 og Cat6. Nyere anlegg for aksess punkt til trådløst nettverk som Cat 6. 

Det er montert automatisk brannalarmanlegg i bygget av type Delta Compact fra Eltek Novar. Varsling 

med klokker lokalt og med overføring til brannvesenet. 

Adgang og innbruddsalarmanlegg fra Stanley Security. 

Det er et anlegg for skoleringing på bygget. 

Klasserom er utstyrt med prosjektorer i tak og smartboard for interaktiv læring. 

Heis  

I bygget er det løfteplattform mellom plan U, 1 og 2. Installasjonen er av type Artico Lift A1 fra 2006. 

Sikkerhetskontrollert av Norsk heiskontroll i april 2019. 

Elektro gamle Førde skule 

Bæresystemer som åpen og skjult installasjon utført på ulike årstall. Inntaksboks i kjeller fra byggeår, 

denne inneholder knivsikring NH1 med 250A sikringspatroner. Hovedfordeling med knivsikringer og UZ 

element, knivsikring NH00 for underfordeling i 1 etg. Stigekabel er som PFSP fra byggeår. 

Underfordeling er fra byggeår og utført med UZ elementer med ettermontert SD anlegg for varmestyring. 

Fordelinger må få en bedre avdekning ihht krav om berøringssikkerhet.  

Fordelingsanlegg bestående av kursopplegg og en del av tilkoblet utstyr fra byggeår dvs. 1955. I eldste 

deler av bygget er kursopplegget med utstyr modent for utskifting i henhold til oppnådd/overgått teknisk 

levetid.  

Belysning er delvis utskiftet i 2005. Belysning er basert utenpåliggende og nedhengte løsninger. Ulike 

lyskilder som T5, PL-C og PL-S og glødepærer.  

Banebelysning i ballbinge fra ukjent dato, montert på stolper av tre. Lyskilder som høytrykk 

natrium/metallhalogen. 

Nød og ledelys som blanding av etterlysende skilter og et sentralisert 24Vsystem, 24V systemet er 

gammelt og utgått på dato. Ingen rutine for ladning av etterlysende skilt.  

De eldste armaturene har oppnådd teknisk levetid på 20 år og bør byttes da det vil bli problemer med å 

skaffe reservedeler.  
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Varmeanlegg er gammelt og installert på ukjent årstall. Varmeanlegg er utført med en blanding av 

panelovner, strålepanel, luftport og varmepumper. Ovner er styrt med lokale romfølere koblet mot 

kontaktor i respektive underfordelinger. Varmestyring med lokalautomatikk fra GK.  

Ventilasjon/varmebatteri styres med lokalautomatikk fra TAC. 

Teletekniske anlegg  

Bygget har egen liten IKT fordeling montert under trapp. Kabling for IKT er utført med en blanding, i 

hovedsak Cat5. Nyere anlegg for aksess punkt til trådløst nettverk som Cat 6. Det er ikke montert 

brannalarmanlegg i bygget. 

Det er installert anlegg for skoleringing i bygget. 

Klasserom er utstyrt med prosjektorer i tak og smartboard for interaktiv læring. 

VVS 

Den tekniske tilstanden for VVS-anlegget er evaluert separat for de to bygningene med ulikt byggeår, slik 

at det for denne skolen foreligger to tilstandsvurderinger. Teksten refererer til hvilket bygg beskrivelsen 

gjelder, men sanitær er inndelt med to overskrifter. 

Sanitær Førde skule 

Det nyere bygget består av en eksisterende del fra 1974 og et tilbygg fra 2005. Delen fra 1974 ble 

rehabilitert i 2017 og da ble mesteparten av sanitærutstyr og tappevannsarmaturer skiftet ut. Generelt 

framstår sanitærutstyret ved dette bygget i god stand, men skjult ledningsnett bør undersøkes nærmere. 

Bunnledninger og rørledningsnett er trolig fra byggeår (1974). Bunnledninger bør kamerakontrolleres for 

å verifisere tilstand. Videre tiltak vil avhenge av funnene på kontrollen.  

Servanter har ettgrepsarmatur og det er gulvmonterte toaletter. Det er montert ekstra servanter i 2020 

som et koronatiltak. Dusjene har tidsbryter. Det ser ut til å være for lite fall mot sluk i dusjrommene og 

det stod gulvnal i rommet. 

I berederrom i 1. etg er det to stk varmtvannsberedere av typen Oso 17R 600L (15 kW) fra 2005. Anlegget 

lekker, og korrosjon er antagelig hovedårsaken. Utelukker ikke montasjefeil, men det er usikkert. 

Berederne og tilhørende rørsystem anbefales utskiftet umiddelbart. Det var også relativt varmt i rommet 

under befaringen.  

Sanitær gamle Førde skule 

Bunnledninger fra byggeår 1955 bør kamerakontrolleres for å verifisere tilstand. Videre tiltak vil avhenge 

av funnene på kontrollen.  

Det er en blanding av nytt og eldre sanitærutstyr i gamlebygget. En del servanter har eldre togreps 

armaturer og noen servanter i korridor ved inngangsparti har separate kraner for varmtvann og 

kaldtvann. 

Det er montert en del nye servanter med ettgreps armatur på klasserom og toalett. Toaletter har nyere 

vegghengte klosetter. Sanitærutstyret på skolekjøkkenet fremstår i god stand. 

Varmtvannsbereder av typen Oso i berederrom i kjeller i gamlebygget framstår i god stand.  Synlig 

isolasjon i berederrom er cellegummi. 

Gamlebygget er ikke tilknyttet offentlig kloakk. Septiktanken er ikke undersøkt, men ifølge driftsansvarlig 

er ikke lokket i god stand og det vurderes ombygging.  
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Deler av sanitæranlegget er 65 år gammelt og har overskredet forventet teknisk levetid. Det bør derfor 

skiftes ut. Spesielt gjelder dette eldre deler av ledningsnett for avløp og tappevann, inkl. isolasjon og 

ventiler, samt eldre sanitærutstyr med to-greps armaturer. Det er ukjent hvorvidt rør/rørisolasjon 

inneholder asbest og om det er utført asbestsanering. Generelt kan det være asbest og/eller bly i skjøtene 

på spillvannsrør og overvannsrør fra før 1970-tallet. Opprinnelig rørisolasjon på tappevannsrør fra før 

1970-tallet kan være asbestholdig.  

Varme 

Begge byggene har elektrisk oppvarming som vurderes av RIE.  

Sløydsalen i gamlebygget blir varmet opp ved hjelp av en Daikin-varmepumpe fra 2015 som fremstår i god 

stand. Det henger også to stk Sanyo varmepumper på utsiden av bygget, men disse virker ikke og er blitt 

erstattet med panelovner.  

Brannslokking 

Byggene har brannslanger plassert i rømmingskorridorer. Noen av brannslangene i nybygget har 

skruventiler og disse bør skiftes til kuleventiler. Enkelte rom har håndslukkere. Kontroll er utført i år for 

samtlige brannslanger og håndslukkere. Forholdet er vurdert tilfredsstillende. 

Luftbehandling 

Nybygget har to ventilasjonsaggregater: 

• Aggregatet fra 2008 forsyner gymsalen. Type Swegon Gold60CRX2 med roterende 

varmegjenvinner.  

• Aggregatet fra 2005 i rom 153 forsyner resten av nybygget. Type Swegon Gold25C1111 med 

roterende varmegjenvinner. 

Kanaler og ventiler er fra byggeårene, 1974 og 2005, og er trolig ikke blitt rengjort. 

Gamlebygget har ett ventilasjonsaggregat fra 2006 i ventilasjonsrom i 2. etasje. Type Swegon 

GOLD30C1111 med roterende varmegjenvinner. Ventilasjonskanaler og ventiler i gamlebygget er også fra 

2006. Filterskift utføres årlig av GK, men for dette aggregatet var det ikke notert på aggregatet (sist 2019). 

Det er også sponavsug i tilknytning til sløydrommet og kjøkkenavtrekk over komfyrer på skolekjøkken.  

Det er ingen kjente problemer med ventilasjonssystemene. Det nyere bygget har også et ventilasjonsrom 

med et eldre aggregat som ikke er i bruk. 

Utendørs vann og avløp 

Nybygget har flatt tak og innvendig taknedløp, samt noen takrenner ved tilbygg og overbygg ved 

inngangsparti. Takrenner er trolig fra byggeår i plast, innkledd i metallrør nederst (hærverksikring). 

Takrennene er enkelte steder skadet/bøyd som følge av at elever har klatret opp på tak. Disse takrennene 

bør utbedres/skiftes, ellers fremstår takrenner i god stand. Det er for lite fall mot sluk på tak, så det 

samler seg vann i dammer. Slukene er også delvis tette og har noe begroing. 

Det er et problem at grus fra grusplassen ved det nyere bygget fyller en av kummene i perioder med mye 

regn, siden det mangler sandfangstkum. Kummen må dermed tømmes regelmessig vha. slamsuging. Ellers 

vurderer driftsansvarlig overvannshåndteringen som tilfredsstillende. Det ble ved befaring ikke åpnet 

kummer for inspeksjon. 

Gamlebygget har skrått tak og takrenner i plast, med nedløp i metall til bunnledning. Takrennene fremstår 

enkelte steder noe slitt, men funksjonelle og enkelte deler ser relativt nye ut. Øvrig overvann har 
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avrenning til omkringliggende vegetasjon. Det er ifølge driftsansvarlig god kapasitet for å ta unna 

overvann. 

Tabell  viser vektet teknisk tilstand for ulike komponenter i bygget, samt en samlet vektet tilstandsgrad 

for hele bygget. 

Tabell 8 Teknisk tilstand Førde skole 

Skole 
Kartlagt 

areal 
Bygg VVS EL 

Tele og 

auto 

Andre 

inst. 
Utendørs 

Samlet 

TG 

Førde 

skule 
2610 1,4 1,3 2,0 1,0 1,0 1,5 1,38 

Gamle 

Førde 

skule 

1180 1,8 1,2 2,3 2,0 - 1,5 1,77 

6.7 Konklusjon  

- Byggene har kapasitet å ta imot flere elever, med forutsetning at man øker kapasitet på 

elevgarderober, toaletter og eventuelt justerer størrelse på noen klasserom.  

- Det er mulig å flytte de manglende undervisningsarealene som i dag ligger i Gamleskulen tilbake til 

barneskolen, med noe enkel ombygging. Disse krever totaloppgradering da utstyret er gammelt og 

slitt og må kontrolleres ifht dagens normer og sikkerhetsregler for undervisningsbygg. 

- Utearealer kan med fordel oppgraderes og suppleres med flere leke og undervisnings tilbud. 

- Førde skole holder en tilfredsstillende teknisk tilstand på det bygningsmessige og VVS, men El-

anlegget trenger vedlikehold og oppgradering i løpet av de neste 10 årene.  

- Gamle Førde skole har varierende teknisk tilstand på ulike bygningsdeler som følge av utskiftninger 

over ulike tidsperioder. Vinduer og ytterdører, samt det elektriske anlegget behøver oppgradering i 

nær fremtid. Det vil også være behov for utbedringer på innvendige flater, sanitæranlegget og 

svakstrømanlegg (tele og automasjon) i løpet av de neste 10 årene.  

- Intern ombygging av enkelte arealer og oppgradering av overflater, sammen med innkjøp av ny og 

supplerende innredning anbefales for denne skolen.  



Skulebruksplan for Sveio kommune multiconsult.no 

Mulighetsstudie for skoleanlegg 7 Vikse barneskole 

 

10221153-01-001-RAP-1 06. november 2020  Side 52 av 75 

7 Vikse barneskole 

7.1 Fakta om skolen  

Areal skole BTA: 2 669 m2 

Antall elever i 2020/2021: 153 

Antall ansatte: 21 

Byggeår: 1984 / 2013 (tilbygg) 

Tomteareal: 11 568 m2 

 

 

 

 

 

 

 

Vikse skole ligger ved syd-grensen av Sveio kommune like ved Viksefjord. Opprinnelig bygg fra 1984 ble 

utvidet med tilbygg og fungerer som barneskole med 1 parallell i dag. Skolen ligger i to nivåer og er 

omringet av asfaltert lekeareal og noe naturareal.  Skolen har i dag 153 elever fordelt på 7 klasserom og 

egen SFO base, som ligger i ny delen. Gamledelen brukes for administrasjon, personal arealer og gymsal. 

Gymsalen fungerer også som lokalt samfunnshus, har egen inngang med garderobe og WC og er viktig for 

lokalsamfunnet.   
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7.2 Utomhus og arealutnyttelse 

Vikse skole ligger på tomteareal av 11 568 m2. Byggets fotavtrykk utgjør ca 2 100 m2 og arealet avsatt til 

parkering og kjørevei utgjør rundt 2 000 m2.  Netto lekeareal utgjør ca 6 100 m2. Delt på dagens antall 

elever blir netto lekeareal per elev ca 40 m2. (Sosial- og helsedirektoratet anbefaler 50 m2) Men det er 

viktig å presisere at dette arealet er ikke godt nok tilpasset barnas behov. Store deler av skolegården er et 

asfaltert eller gruslagt areal med få tilbud for barns sosiale og fysiske utvikling. Eneste skogsareal ligger på 

en kolle på østsiden av tomten. Nederste delen av skolegården på nesten 2 000 m2 har kun en ballbinge, 

resten er bare en grusbane.    

  

7.3 Arealutnyttelse og funksjonsanalyse 

Vikse skoles ny bygg har 7 klasserom som deler på 4 elevgarderober med egne utganger. Logistikken er 

godt gjennomtenkt, og skolen er tidlig inndelt i ren og uren sko sone. Opprinnelig vær det planlagt at 1 

trinns klasserom skal fungere som SFO base, med skolen ønsket en separat base og har innredet kunst og 

håndverksrommet som et klasserom. Dette skaper utfordring med garderober for dette rommet. I tillegg 

mangler skolen KH rom og må bruke klasserom til det.  Skolen har prøvd å løse mangel på spesialiserte 
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læringsarealer med å bygge et lite sløydverksted ved inngangen til samfunnshuset. Men rommet er ikke 

stort og mangler eget lager og maskinrom. Generelt er nybygget godt utformet, med store felles arealer i 

form av trapp amfi, bibliotek og stort felles korridor. Det finnes areal for barna å leke og sosialisere i 

friminuttene. Felles arealer kunne vært innredet med flere myke og kreative innredninger for å skape enda 

mer attraktivt og funksjonelt areal. Amfiet fungerer ikke optimalt, mangler lerret og har ikke plass til alle 

barna. Men generelt allrom oppleves som et åpent og trivelig fellesareal, og sambruk med bibliotek gjør 

rommet enda mer attraktivt. Personal arealer og administrasjonen ligger i den gamle delen og er koblet 

med en lang gang. Gangen er ikke oppgradert og mangler grunn isolasjon og nytt gulvbelegg.  

Administrasjonen ligger langt fra hovedinngangen og har for lite areal for bl.a. møterom.  Kjeller etasje med 

gymsal og garderober er ikke koblet sammen med resten av skolen på en god måte. Elevene må gå ut av 

skolen for å komme til disse arealene.  

 

Illustrasjon 4 Plantegning Vikse skole 
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Figur 5 Arealfordeling Vikse skole 

Figur 5 viser prosentfordeling av arealene på skolen. Klasserommene utgjør den største andel i forhold til 

totalt areal. Det er satt av godt med areal til elevgarderober og grupperom, men spesialiserte 

læringsarealer og lager mangler areal.  Store arealer avsatt til teknisk rom er vanlig for nye bygg, 

kombinert med gamle bygg, som er tilfelle her. 

7.4 Elevkapasitet 

Dagens maksimale elevkapasitet er beregnet utefra det totalet netto arealet i alle klasserom som er i 

bruk i dag, delt på arealnormen. Slik det fremstår i tabellen under, har klasserommene kapasitet til 

gjennomsnittlig 26 elever per rom ved maksimal utnyttelse. Men det er viktig å påpeke at denne metoden 

ikke tar stilling til størrelse på andre viktige funksjoner i skolen som garderober, toaletter, spesialiserte 

læringsarealer etc. Kunst og håndverk rommet brukes for eksempel som klasserom i dag. Klasserommene 

varierer noe i størrelse, noe som også setter begrensinger på trinn inndeling. Denne metoden kan derfor 

ikke brukes til å vise skolens kapasitet i henhold til optimal bruk. 

Dagens funksjonelle kapasitet forutsetter at skolen har alle nødvendige spesialiserte læringsareal som 

ikke blir brukt til vanlige klasserom. I dette tilfelle burde man bruke SFO basen som klasserom og 

tilbakestille klasserommet som er brukt av 7 trinn tilbake til KH rom. Antall klasserom vil fortsatt være 7. 

Det minste klasserommet har plass til 24 elever basert på normen 2,5 m2. Totalt antall elever i forhold til 

funksjonell kapasitet utgjør 168 elever, noen som er ikke langt unna dagens bruk.  

Potensiell kapasitet for skolen beregnes med å dele skolens bruttoareal på erfaringstall for barneskoler. 

Dette er kun en teoretisk beregning som illustrerer arealutnyttelse og skolens potensial ved større 

ombygging. Slik det er vist i tabellen under er skolen beregnet for ca. 205 elever. Størrelsen på klasserom 

vil ikke støtte et så stort antall elever. Denne beregningen indikerer at skolen ikke er arealeffektiv, noe 

som hovedsakelig skyldes mange lange korridorer som kobler skolen sammen.  

 

 

 

 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Fordeling av areal i Vikse skole

Klasserom Grupperom

Spesialiserte læringsarealer Gymsal

Elevgarderober SFO

Admin. og personalarealer Toalett

Lager Drift og teknisk rom
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Tabell 9 Beregning av elevkapasitet for Vikse skole. 

VIKSE SKOLE 

Dagens elevantall 153 

 

Dagens 

maksimale 

kapasitet 

Dagens funksjonelle kapasitet 

Potensiell 

kapasitet 

Antall klasserom skole 7 7 7 

Antall elever per klasserom 26 24 29 

Maksimal kapasitet ift 

beregning 

188 168 205 

 

Beregningsmetode Antall elever  Antall elever 

2. BTA skole delt på 

referanseverdi: 13m2 

per elev  

  2 669 m2/13m2 

205 

2. Klasseromkapasitet 472 m2/2,5 m2 

188 

  

5. Antall klasserom 

multiplisert med antall 

elever per rom.  

 7x25 

175 

 

 

Vikse skole er ganske bra utnyttet i dag. Gjennomsnittlig antall elever er 21 per klasse, men ut fra 

størrelse og antall klasserom kan dette tallet økes til 26 elever. Bygget er ikke arealeffektivt. Byggets form 

er lang med flere lange korridorer som binder skolen sammen.  Intern ombygging derfor vil ikke kunne 

øke kapasitet eller forbedre arealutnyttelsen i bygget.     
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7.5 Skolens funksjonalitet og egnethet 

Skolens funksjon og egnethet er vurdert basert på spørreundersøkelse og befaring. Tabellen under viser 

en generell vurdering med kommentarer av dagens situasjon observert på stedet. Det er viktig å presisere 

at dette er en overordnet vurdering gjort på kort tid med lite involvering av skolens personale og elever.  

  
FUNKSJONALITET / EGNETHET RAPPORT 

  

SKOLE:  
Vikse skole 
DATO: 28.10.20 

0 - NYTT 
1- God tilstand og godt egnet 
2- Trenger oppussing, men fortsatt egnet / i god stand, men lite egnet ift dagen 
behov 
3- I dårlig stand og uegnet ift dagens behov 

  FUNKSJON 
ANTALL 

ROM 
EGNETHET MANGLER KOMMENTARER 

  0 1 2 3 

  

UNDERVISNINGSROM               

  

Klasserom 8   x       Skolen har opprinnelig hatt 7 klasserom inkludert 
SFO base, men har valgt å ha separat rom for SFO 
og bruker KH som klasserom. Klager på dårlig plass 
og luft i noen klasser.  Rommene varierer i 
størrelse fra 60m2 - 70 m2 

  

Grupperom  8   x       Kun to grupperom ligger med adkomst fra felles 
gangareal. De øvrige rom tilhører klasserom. 

  

Undervisning i store grupper 1     1      Allrommet med amfi, brukes ikke for undervisning, 
mangler lerret eller digital tavle. 

  Auditorium 0             

  

Samhandlings areal for elever 1           Allrommet m/ bibliotek og felles gang. 

  

Oppbevaring skolemateriell 2     
 

x x  Har ingen lager for skolemateriell. Bygger om 
gamle WC til lager areal. Men kloakk lukt er en 
utfordring. 

  

ELEVGARDEROBER               

  

Garderobe grov/ fin  5   
 

x   3 garderober er store og brukes til to klasser hver.  
På grunn av ombygning av KH rommet til 
klasserom, mangler denne klassen egen 
garderobe. Så det blir trangt i de andre to.  

  
Bokskap 0           Elevhyller på klasserommet 

  

Ladestasjoner for digitalt 
utstyr  

    x       Utstyr lades hjemme 

  

SPESIALISERT LÆRINGSAREAL        

  

Mat og helse 1     x     Rommet er for lite, har kun 3 stasjoner og mangler 
UU utformet kjøkkenstasjon.  

  Natur og miljøfag/ realfag 0         x Mangler, har ikke meld behov. 

  

Kunst og håndverk 0         x Rommet som egentlig er K&H rom må brukes til 
klasserom. 

  

Sløyd / treverksted 1     x     Har vært under utbygging. Rommet ligger i 
samfunnshuset ved inngangen til gymsalen. 
Mangler lager og eget maskinrom. Har dårlig 
ventilasjon. 

  Teknologi og design 0           Mangler, har ikke meld behov. 
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Musikk 1     x     Amfiløsning i rom fungerer ikke, ønskes fjernet for 
å ha plass til bruk av hele klasser.  

  
Spes. Ped 1   x       Et grupperom brukes til det. 

  
Kantine / Allrom 1   x       Har allrommet med sitteamfi i kombinasjon med 

bibliotek. Skolekjøkken liger ved siden.  

  
Bibliotek / Mediatek 1    x        I allrommet. Bibliotekar har også eget kontor i 

nærheten.  

  

SFO               

  Aktivitetsrom for SFO 1   1       Bruker det ene klasserommet til SFO-rom nå 

  Kjøkken  1     x     Et lite te kjøkken i rommet, trenger større kjøkken. 

  Spiserom  0         x Mangler, bruker SFO rom  

  
Lager 0         x Mangler lagerplass. Har ingen rom til disposisjon. 

  

TRENINGS OG FORSAMLINGS 
AREALER 

              

  

Gymsal 1     x     Har fått utbedret varme, så dette er bra nå. Slitt og 
dårlig lyd.  

  
Garderobe m/ dusj 2       x   Slitt. Lite plass. Dårlige dusjer 

  

Aula / forsamlingsareal 0            Amfi i allrom/bibliotekområde. For lite til alle 
elevene. Ikke mulighet for visning med prosjektor. 
Gjennomgangsområde 

  Scene 1           I gymsal 

  
Lager 1     x     Halvåpent. Lite plass.  

  

ADMINISTRASJON OG 
PERSONALAREALER 

              

  

Arbeidsrom for lærere 1       x   Dårlig plass, 18 lærere deler rom på 62 m2. Lite 
luft, Dårlig lys. Mangler oppbevaring. 

  
Kontor 3   x     Ligger i andre enden av bygget, lang fra 

hovedinngangen. 

  
Møterom 1     x     Smalt og lang rom, ikke dekker behovet for møter. 

  Stillerom/ grupperom 0         x Romme er brukt for servert og IKT 

  
Pauseareal m/ kjøkken 1   x         

  
Garderobe ansatte 0         x Ligger ved inngangen til personalrommet, lite 

plass til alle.  

  

Kopirom / rekvisita / arkiv 1     x     Uhensiktsmessig møblert 

  

Helsesøster og leger kontor 0         x Brukes som kontor 

  Venterom for helsetjeneste 0         x   

  

TOALETTER               

  
Elev toaletter  8   x       Ligger i nybygg. Er god stand.  

  
HC WC elever 1   x       Ligger i nybygg. Er god stand.  

  Ansatte toaletter 4     x     Ligger i gammelt bygg, er i dårlig stand. 

  

LAGER               

  

Hoved lager  0         x Mangler i dag. Ganger og korridorer brukes til 
lagring av møbler og skolemateriell.  

  

Bok lager 1       x   Kun et rom i kjeller. Gamle WC blir provisorisk 
ombygget til lagger for å supplere behovet noe. 
Men det lukter kloakk i disse rommene. 
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DRIFT                

  

Rengjøringssentral og BK  1       x   Lite rom, veldig trangt om plassen. 

  

Vaktmester/ Verksted 3   x x     2 i ny bygg er OK. BK i gammle bygg er i dårlig 
stand. Det finnes ikke heis i gammle bygget så 
rengjøring av kjeller etasjer med garderobe anlegg 
er krevende.  

  IKT / Serverrom 1           I nytt bygg.  

  

UTEAREALER               

  Uteundervisning / amfi 0         x Mangler i dag. 

  
Kroppsøving / idrettsfag       x     1 ballbinge 

  
Lek og rekreasjon       x     For få lekeapparater, stort sett asfaltert eller grus 

arealer. 

  Utearealer under takk 0         x Bare skur i naturområdet 

  Utebod  0         x Mangler i dag. 

  Grønne areal             Skog i deler av skolegården 

  

PARKERINGSPLASSER               

  Ansatte parkering         x     

  HC Parkering   0           

  Besøksparkering            x   

  Sykkelparkering         x     

  

UNIVERSELL UTFORMING OG 
HC - TILGHENGELIGHET 

              

  
Antall HC toaletter  2           Et i gammelt og et nytt bygg 

  
Heis  1           Kun i ny bygg i allrommet, men fungerer sjeldent, 

selv etter reparasjon 

  

HC tilgengelig inngangsparti             Innganger til klasserom, hovedinngang til skolen 
og Samfunnshuset.  

  

HC - utilgjengelig arealer             Nedre del (møterom, ansatte, arb.rom, admin.) 
kun tilgjengelig via heis eller gjennom svalgang 
med inngang bak skolen. Garderober i forbindelse 
med gymsalen er delvis utilgjengelig pga smale 
korridorer og adkomst utenfra.  

  

LOGISTIKK               

  

Vurdering av byggets logistikk      
 

    Generelt veldig god logistikk i nybygg, men dårlig i 
gammelt bygg. Spesielt, liger administrasjon lang 
fra hovedinngangen og andre personal arealer. 
Sløyd og gymsal med garderober kan kun nås 
utenfra og eleven må gå rund hele bygget.  

  

Har skolen en hovedinngang?   En hovedinngang, egen inngang ansatte/admin. på 
annet sted og egne innganger til elevgarderober. 
Samfunnshuset har eget inngang også. 

  
Har alle trinn egnene innganger?   Ja 

  

Er fellesfunksjoner plassert sentralt og lett tilgjengelig i 
bygget?  

 Nei, administrasjon, gym og garderobe ligger 
adskilt fra resten av skolen.  

  

Er spesialiserte læringsarealer plassert samlet og sentralt i 
bygget?  

 Nei, sløyd ligger adskilt fra resten.  

  

Er administrasjons og personal arealer samlet og plasser 
sentralt i bygget?  

  Personal arealer unntatt administrasjon ligger 
samlet, men usentralt 



Skulebruksplan for Sveio kommune multiconsult.no 

Mulighetsstudie for skoleanlegg 7 Vikse barneskole 

 

10221153-01-001-RAP-1 06. november 2020  Side 60 av 75 

 

Andre kommentarer: 
Nybygget fungerer bra og er et arealeffektivt og godt fungerende skolebygg.  Optimalt skulle den vært litt større og ha 7 
klasserom av lik størrelse og egen SFO base med kjøkken. Gammelt bygg trenger rehabilitering. Det er blant annet 
manglende gulv og varme i svalgangen som binder ny og gammel skole sammen. Dårlig logistikk og lite plass fører til at 
skolen i sin helhet ikke fungerer optimalt. Ombygging og utvidelse av gammel del, spesielt 1 etg kan vurderes som en mulig 
løsning. På denne måten kunne man samlet administrasjon og personal arealer, utvidet skolekjøkken og lage en intern og 
universell utformet inngang til gymsalen i underetasjen.  

 

7.6 Teknisk tilstand  

Dette kapittelet oppsummerer skoleanleggets tekniske tilstand. 

Bygg 

1984-del er plassert i skrått terreng og har to etasjer, herunder en delvis utgravd kjelleretasje. Kjeller er 

utført med vegger i plasstøpt betong. Betongvegger opptar høydeforskjell i terrenget, som skrår nedover 

fra baksiden ved nybygget, til nedsiden av gymsalen. Betongveggene har et stort omfang av frilagt 

armering og synlig armeringskorrosjon. Spesielt gjelder dette vestfasaden. Her er det også større sprekker 

som kan indikere setninger eller svekkelser av bæresystem. Deler av den øvre etasjen antas å være utført 

som støpt gulv på grunn. Tilstandsgrad for grunn, fundamenter og bæresystem er i tillegg til nevnte 

observasjoner satt basert på uklare grunnforhold. Yttervegger er av betongfasadeelementer med 

betongribber på utsiden. Det er registrert bæring av tak med W-takstoler på kalde loftsrom. 

Høydeforskjell i terrenget mellom 1984-del og 2013-del opptas av en natursteinsmur på vestsiden. 2013-

del er i sin helhet utført med gulv på grunn. Bygget antas å være fundamentert på drenerende masser og 

med hovedbæresystem i stål. Det er observert bruk av stålplater i tak i teknisk rom. Det er ikke opplyst 

om eller observert tegn til problemer med setninger eller svikt i bærende konstruksjoner. 

1984-del har nye vinduer i gymsal, samt ny inngangsdør i tilknytning til gymsalen. Ellers er det i hovedsak 

vinduer med karm og ramme i tre, 3-lags glass og avstandslist i aluminium. Disse antas å være skiftet ut 

etter byggeår. Vinduene har normal bruksslitasje. Ytterdører i 1984-delen er av tre og har glassfelt og 

sparkeplater. Dørene har en del merker og sår. I kald korridor mellom 1984- og 2013-delen er det glasset 

inn med større metallvinduer, på utsiden av yttervegg av betongfasadeelementer. Vinduene/glassfasaden 

er fra 2013 og har 3-lags glass og avstandslist i aluminium. Vinduene er i god stand. 2013-del har 

aluminiumsvinduer og -dører med 3-lags glass og avstandslist i aluminium. Vinduene er i god stand. 

Utvendig kledning i 1984-del er av plasstøpte betongvegger samt betongfasadeelementer med overflate 

av frilagt steinmateriale i ytterste del. Mellom betongelementene er det et stort omfang av manglende 

fugetetting eller skader i elastisk fugetetting. Det er også observert at elementene flere steder har frilagt 

armering og armeringskorrosjon. Utvendig kledning er i hovedsak fasadeplater og liggende trekledning. 

Noen fasadeplater er falmet og det er observert enkelte mekaniske skader. Det er også observert plater 

som er falmet og avflasset. På trekledning er det stedvis malingsavflassing. På glassfasader er det ingen 

spesiell slitasje. Utvendig solskjerming i form av persienner har stedvis større skader som må utbedres. 

Deler av fasaden som ikke har takutstikk har begrenset dryppkant på parapetbeslag, og følgelig en del 

tilsmussing. 

Yttertak i 1984-del er saltak med luftet tekning i form av betongtakstein. Det er begynnende mosegroing 

på tak. På kaldt loft ble det observert fuktskjolder på undertaksplater. Takrennene er av plast og antas å 

være fra byggeår. Renner og nedløp har normal slitasje. Det er ikke observert skader, men det er tegn til 

lekkasjer fra renner på tilgrensende skillevegg mot 2013-delen. Yttertak i 2013-del er flatt tak med ensidig 

fall mot takutstikk og utvendige taknedløp. Noen nedløp har skader som må utbedres. 
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1984-delen har generelt overflater som bærer preg av bruksslitasje. Gulvoverflater er i hovedsak belegg. 

Gymsal har parkett. Enkelte steder er det nytt belegg. Gulvoverflater er spesielt slitt i trafikkerte soner. På 

vegger er det i hovedsak malte strier på plater og betong, brystningspanel samt baderomsplater i 

garderober og lignende arealer. Bygget har i hovedsak himling i form av folierte plater. I sløydrom er det 

nyere systemhimling. I inngang til gymsal er det stor slitasje på himlingsplater. I garderobe er det 

observert himling som er svært tilsmusset. I garderober i kjeller er det observert behov for utskiftning av 

overflater generelt. Innvendige overflater i 2013-delen har god stand. Gulvoverflater er av belegg, 

veggoverflater er av gips og himling i hovedsak systemhimling. 

Av fast inventar har 1984-delen et lite eldre kjøkken i kjeller, samt nyere kjøkkeninnredning i overliggende 

etasje. Fast inventar har generelt ok stand og normal bruksslitasje. I 2013-delen er fast inventar i god 

stand. 

Terrengoverflaten rundt 1984-delen er i hovedsak asfalt og ellers noe grus. Det er begrenset fall fra 

bygget og tegn til dammer i nærheten av bygget. Det er opplyst om at det forekommer noen dammer på 

oppsiden av gymsalen. Men det er ikke registrert eller opplyst om problemer med drenasje i direkte 

tilknytning til bygget. Det er ikke observert fukt-/saltutslag på kjellervegger. Hovedinnganger har overbygg 

og elefantrister. Rundt 2013-delen er terrengoverflaten av asfalt. Det er noe tegn til ansamling i nærheten 

av bygget, men det er ikke registrert eller opplyst om problemer med drenasje i direkte tilknytning til 

bygget.  

Det er opplyst om at det er planlagt å utbedre overvannshåndteringen på østsiden av 2013-delen. 

Elektro ny del 

Bæresystemer er i hovedsak skjulte installasjoner fra 2013, kabelbaner supplert med føringskanaler til 

arbeidsplasser mm. Installasjoner er utført med jording ihht. krav fra byggeår. Trafo fra kraftlag er plassert 

ute på skolens tomt. Inntakskabler som 3//240mm2 fra trafo til hovedtavle. Som inntakssikring er det 

montert effektbryter på 750 A. Spenningssystem på bygget er 230V TT-nett og har jordfeilvarsling på 

stigere. Stigekabler er stort sett som PFSP fra byggeår.  

Underfordelinger er fra byggeår, i god teknisk stand og utført med Chint jordfeilautomater. 

Fordelingsanlegg bestående av kursopplegg og en del av tilkoblet utstyr er fra byggeår og tilsynelatende i 

god stand. 

Belysning er fra 2013 og baserer seg på innfelt, utenpåliggende og nedhengte løsninger. Lysrør som T5, 

PL-C og PL-S. Belysning i korridorer og klasserom er styrt av bevegelsesdetektorer. Underordnede rom har 

lokale brytere. 

Områdebelysning fra byggeår montert på 3 meter stolper. Banebelysning på ballplass med ukjent alder 

montert på stolper av tre. Lyskilder med blanding av metallhalogen, høytrykk natrium og lysrør. 

Nød og ledelys som desentralisert system og batteri i armatur med 1 times backup. Årlig kontroll av nød 

og ledelys er utført senest i 2019. 

Varmeanlegget er basert på vannboren varme i gulv og radiatorer og varmebatteri i ventilasjon. Det er 

montert elektrisk luftsperre i hovedinngang.  

Teletekniske anlegg  

Det er en egen data fordeling 800x800 montert i eget IKT rom for bygget.  Kabling for IKT er utført som 

Cat6 fra byggeår. Det er montert konvensjonelt brannalarmanlegg fra Eltek i bygget, dette er 

sammenkoblet med brannvarsling i skolens eldre del. Varsling med klokker lokalt og med overføring til 

brannvesenet. 
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Heis  

I bygget er det løfteplattform mellom plan 1 og 2. Installasjonen er av type TKS Apollo fra 2013. 

Sikkerhetskontrollert av Norsk heiskontroll i april 2019. 

Elektro gammel del 

Bæresystemer er i hovedsak skjulte installasjoner fra 1984, supplert med føringskanaler til arbeidsplasser 

mm. Installasjoner som åpent forlagt i deler av kjeller og tilfluktsrom. Installasjoner er utført med jording 

ihht krav fra byggeår. Bygget blir forsynt fra hovedtavlen i skolens nye del med 3x150mm2 AL som 

inntakskabel. Inntakssikring som knivsikring på 200A NH1. Spenningssystem på bygget er 230V TT-nett. 

Stigekabler er stort sett som PFSP og fra byggeår.  

Underfordelinger er utført med blanding av eldre automatsikringer fra Siemens og Faz. En ny 

underfordeling er montert i 2020, denne dekker ny sløydsal i skolens underetasje. Enkelte eldre 

fordelinger kunne hatt en bedre avdekning for berøringssikkerhet.  

Fordelingsanlegg bestående av kursopplegg og en del av tilkoblet utstyr er fra byggeår. Kursopplegget 

med utstyr modent for utskifting i henhold til oppnådd/overgått teknisk levetid. Nytt kursopplegg i 

sløydsal i 2020. Deler av belysning er fra 1984, noe er utskiftet i 2014 og sløydsal i 2020. Det er en 

blanding av utenpåliggende og innfelte løsninger i bygget.  

Lyskilder som T5, T8, PL-C og PL-S og LED.  

Nød og ledelys er utført med en blanding, et desentralisert system med batteri i armatur og 1 times 

backup. Det er også supplert med etterlysende skilter. Ingen rutine for ladning av etterlysende skilt.  

De eldste armaturene har oppnådd teknisk levetid på 20 år og bør byttes da det vil bli problemer med å 

skaffe reservedeler. 

Varmeovner er fra byggeår, utført med blanding av panelovner og strålepanel. Varmekabler i underetasje 

garderober/dusjer (tilfluktsrom) og vindfang. Varmekabler og ovner er styrt med lokale elektroniske og 

bimetall termostater.  

Ventilasjon/varmebatteri/ettervarmere styres med lokalautomatikk fra TAC. 

Teletekniske anlegg  

Egen liten IKT fordeling montert i korridor i administrasjonsdel. Kabling for IKT er utført med en blanding 

kategorier, i hovedsak Cat5. Nyere anlegg for aksess punkt til trådløst nettverk som Cat 6. 

Det er montert konvensjonelt brannalarmanlegg fra Eltek i bygget, anlegget er sammenkoblet med 

skolens nyere del. Innbruddsalarmanlegg fra Noby. Det er installert et anlegg for skoleringing 

sammenkoblet med nybyggets skoleringing. 

Gymsal har installert et eldre lydanlegg. 

VVS 

Den tekniske tilstanden for VVS-anlegget er evaluert separat for deler av bygningen med ulikt byggeår, 

slik at det for denne skolen foreligger to tilstandsvurderinger. Teksten refererer til hvilken del av bygget 

beskrivelsen gjelder. 

Sanitær 

Den nyere del av bygget fra 2013 har nytt sanitærutstyr og vegghengte toaletter. Det er montert ekstra 

servanter i 2020 som et coronatiltak. Varmtvannsbereder av typen Oso SX 200 – 3+3 kW (194 L) er fra 

2020. Alt sanitærutstyr i denne delen av bygget fremstår i god stand. 
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Bunnledninger i den eldre delen av bygget fra 1984 bør kamerakontrolleres for å verifisere tilstand. Videre 

tiltak vil avhenge av funnene på kontrollen.  

Servanter har hovedsakelig togreps armatur men noen steder nyere ettgreps armatur og gulvmonterte 

toaletter. Sanitærutstyret fremstår funksjonelt, men visuelt utdatert og er nær forventet teknisk levetid.  

Den eldre delen har to varmtvannsberedere av typen Oso fra 1983. Disse har overskredet forventet 

teknisk levetid og bør skiftes ut ila. neste år. 

Varme 

Den nye delen av bygget har en varmepumpe av typen Vaillant geoTHERM VWs 460/2 400V fra 2013. 

Varmen hentes fra energibrønner, som distribueres via vannbåren gulvvarme. Varmpumpen er forbundet 

i serie med elkjel av typen Oso 81R 300 60kW LT (300 L) og buffertank av typen Oso 50RC 300, begge fra 

2013. Buffertanken leverer forvarmet vann til varmtvannsberederen samt til varmebatteriet i 

ventilasjonsaggregatet. 

Teknisk rom i 2. etg i den nye delen fremstår ryddig, oversiktlig og med god plass. Dette står i kontrast til 

de andre tekniske rommene ved den eldre delen og de andre skolene, hvor det var trangt rundt tekniske 

installasjoner og liten fleksibilitet for fremtidig ombygging. Rørkomponenter er godt isolert og anlegget 

fremstår generelt i god stand. 

Gulvvarmeskapene er plassert i korridor og fremstår ryddige, med tydelig merking. Driftsansvarlig 

oppdaget to kurser som var byttet om, og dette er blitt ordnet. Ellers ingen kjente problemer. 

Den eldre delen har elektrisk oppvarming med panelovner, samt en luft-luft varmepumpe som forsyner 

gymsalen. Varmepumpen er av type Panasonic fra 2019 og fremstår i god stand. Varmepumpen bruker 

R32-kjølemedium, som er et mer klimavennlig alternativ enn hva som typisk blir brukt i tradisjonelle luft-

luft varmepumper. Innedelen er beskyttet med gitter. 

Kjøling 

Kjøling distribueres i den nye delen av bygget ved hjelp av et vannbårent kjølebatteri i 

ventilasjonsanlegget og er basert på frikjøling fra energibrønnene. Dette er en særs energieffektiv løsning 

og anlegget fremstår i god stand. Ingen tiltak nødvendig. 

Brannslokking 

Byggene har brannslanger plassert i rømningskorridorer. Enkelte rom har håndslukkere. Dekningsgrad er 

ikke vurdert, men det ble observert færre håndslukkeapparat ved denne skolen enn ved de andre 

skolene. Ifølge driftsansvarlig skulle det være tilstrekkelig, så dette ble ikke undersøkt videre. Kontroll er 

utført i år på samtlige brannslanger og håndslukkere. Forholdet er vurdert tilfredsstillende. 

Luftbehandling 

Den nye delen av bygget har ett stort ventilasjonsanlegg av typen Swegon Gold50DRX fra 2013. 

Aggregatet har roterende varmegjenvinner, vannbårne varme- og kjølebatterier og framstår i god stand. 

Den eldre delen har to ventilasjonsaggregater på loft tilgjengelig med loftsluke fra B. 118 Gang. Årstall ble 

ikke funnet under befaringen, men begge ventilasjonsaggregatene er trolig fra byggeår 1984. Aggregatene 

har for liten kapasitet og framstår uoversiktlige og i dårlig stand. Aggregatene er av typen Moldow og et 

av aggregatene har roterende varmegjenvinner. Det ble også registrert et omluftspjeld, men om dette er i 

bruk og eventuelt hvilke rom det gjelder ble ikke undersøkt under befaringen. Ifølge TEK 17 §13-1 punkt 6 

skal ikke omluft benyttes dersom den forurenser rom hvor mennesker er tilstede. Driftsansvarlige 

uttrykte at det er sterkt ønskelig å bytte ventilasjonsanleggene i 2021, noe Multiconsult også anbefaler. 
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Sløydhallen i gamledelen ble ombygd i 2019, inklusive nye ventilasjonskanaler og ventiler. Øvrige 

ventilasjonskanaler og ventiler i gamledelen er fra byggeår 1984. Det ble observert støv på og rundt 

ventiler.  

Utendørs vann og avløp 

Overvann fra tak håndteres via utvendige nedløp som går ned og inn på bunnledning. Overvann har 

avrenning til utendørs kummer, samt omkringliggende vegetasjon. Det ble ved befaring ikke åpnet 

kummer for inspeksjon. Driftsansvarlige melder om for liten kapasitet på oppsiden av bygget til 

overvannshåndtering. Det er et stort areal som skal fordrøyes og kummene er av liten dimensjon 

(diameter 400 mm). Gjørme, steiner og løv blir skylt ned fra terrenget som har helning ned mot de 

asfalterte uteområdene. Dersom kummene går tett, kan det samle seg mye vann. Det kommer imidlertid 

ikke vann inn til byggene, så dette er mest problematisk for uteområdene, ved at det samler seg vann og 

skitt, som elevene tar med seg inn. Det er planlagt gravearbeid og montering av nytt dreneringssystem i 

høstferien. 

Den eldre delen av bygget har slitte takrenner, trolig fra byggeår 1984. Takrenner i plast, innkledd i 

metallrør nederst (hærverksikring). Metallrørene er korrodert og modne for utskiftning. Forventet teknisk 

levetid for takrennene er passert og deler av renner og nedløp som ikke er skiftet eller i god stand bør 

skiftes ut. 

Den nye delen har takrenner i metall som fremstår i god stand. Et sted var det betydelig grønske på 

kledningen bak en takrenne, noe som kan indikere lekkasje. Dette bør undersøkes nærmere og utbedres. 

 

Tabell 10 Teknisk tilstand Vikse skule 

Skole 
Kartlagt 

areal 
Bygg VVS EL 

Tele og 

auto 

Andre 

inst. 
Utendørs 

Samlet 

TG 

Vikse skule 

Ny del 
1394 0,5 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,63 

Vikse skule 

gammel del 
1275 2,3 1,9 2,0 2,0 - 2,0 2,18 

 

7.7 Konklusjon  

- Skolen er godt utnyttet i dag. Det er mulig å øke antall elever per klasserom, men det må ses 

sammen med kapasitet i elevgarderober.  

- Skolen mangler areal for spesialiserte læringsarealer. Det mangler kunst og håndverk rom. Sløyd og 

skolekjøkken er for lite og mangler støtterom i form av lager etc. I dag finnes det ikke arealer i 

eksisterende bygg for å dekke disse behovene.   

- Gammelt bygg trenger generell oppgradering. Logistikk og tilgang til kjelleretasjen er dårlig løst, og 

enkelte av arealene er ikke UU tilgjengelig.  

- Utearealer kan med fordel oppgraderes. Mangler grønne arealer, lekeapparater og 

aktivitetsfasiliteter for uteundervisning.  

- Den nye delen av Vikse skole er fra 2013 og har dermed god teknisk tilstand på alle komponenter.  
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- Den gamle delen har den dårligste tekniske tilstanden blant samtlige skoler som er vurdert i denne 

kartleggingen. Mye av den dårlige tekniske tilstanden skyldes tegn til setning i fundamentet, samt 

TG3 på ventilasjonsanlegget på skolen. Med unntak av brannslokking, varme og vinduer har 

samtlige bygningskomponenter behov for oppgradering i løpet av neste 10 år.  

- En enkel rehabilitering av gammelt bygg vil påvirke trivsel på skolen, men vil ikke løse problemet 

med manglende areal og dårlig logistikk. Det kan vurderes å rive den gamle delen i sin helhet eller 

delvis, og bygge et nytt mer arealeffektiv og UU utformet bygg. Dette vil binde sammen gymsalen 

og ny skole bygg på en bedre måte og gi mulighet å øke elevkapasitet på skolen.   
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8 Sveio barneskole 

8.1 Fakta om skolen  

Areal skole BTA: Barneskole + admin. 6593 m2 

Antall elever i 2020/2021: 500 (BS 275 + US 225) 

Antall ansatte: 78 

Byggeår: 2005 Ungdomsskole/ 2020 barneskole 

Tomteareal: 106 500 m2 

 

 

 

 

 

Sveio skole ligger i midten av Sveio og er den største skolen i kommunen. Skolen (hovedsakelig barneskole 

del) ble nylig totalrenovert og bygget på, og fremstår nå som en ny skole. Den eldste delen er 

ungdomskolen fra 2005. Sveio skole er 1- 10 skole med ca 500 elever: 2 paralleller på barnetrinnet og 3 

paralleller på ungdomstrinnet.  Ungdomsskolens bygg heter Vigdartun. Den har egen flerbrukshall og 

ligger i nærhet av Idrettsanlegg og kunstgressbane. Barneskolens største bygg heter Langetun. Her ligger 

de fleste klasserommene, spesialiserte læringsarealer, gymsal og svømmehall. Bak skolen finnes det et lite 

bygg med tre klasserom - Trodlatun.  I midten er det bygget et nytt bygg Storatun som huser 

administrasjon, personalearealer i 2 etg og 4 klasserom i 1 etg.   

Ungdomsskolen presenteres ikke i denne rapporten, siden den kun omfatter barneskoler i kommunen.   
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8.2 Utomhus og arealutnyttelse 

Sveio skole ligger på en stor kommunal tomt på 100 mål. Skolen disponerer deler av tomten, men grensen 

er ikke tydelig definert. Utearealet består hovedsakelig av et grus område i midten, med ballbinge og 

lekeapparater, inkludert en klatrepark bygget på og med foreldres initiativ og midler. På vestsiden grenser 

skolen til naturområder og på østsiden ligger det et idrettsanlegg med kunstgressbane, stadion mm.  

Mangel på velfungerende uteområde er tatt opp politisk. Det foreligger en plan for nytt uteområde som 

skal behandles i løpet av høsten. Siden skolegårdsgrensen ikke er tydelig definert og vi ikke kjenner til nye 

planer for uteområder, blir det vanskelig å beregne lekeareal per elev. Anbefalt norm er mellom 30 - 50 

m2 per elever, så for 500 elever trengs det ca 25 000 netto lekeareal, ekskludert parkering, adkomst etc.  

Dagens arealer avsatt til lek (markert med grønt areal på kart under) utgjør 7 255 m2. Delt på 500 elever 

blir netto areal 14,5 m2 per elev. Dette er vesentlig mindre enn anbefalt norm, og er stort sett realiteten 

kun for skoler i store byer, hvor det ikke finnes nok uteareal på tomten.  

Det skal også nevnes at rektor er bekymret for at den nye planen for utearealer ikke tar høyde for 

sykkelparkering for elevene på ungdomstrinnet, samt for ansatte. Det er et reelt behov for dette, og noe 

som er savnet.
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8.3 Arealutnyttelse og funksjonsanalyse 

Sveio barneskole er organisert i to paralleller som liger i 1 etg av Langetun, Storetun og Trodlatun. 

Administrasjon og personalarealer for både barn og ungdomskolen er samlet i Storetun på to etasjer. 

Barneskolen har 19 klasserom inkludert et lite rom i underetasjen til spes. ped.  Klassene har 19 elever og 

det er plass til flere i rommene. Hvert klasserom har et grupperom og lager i nærheten. På denne måten 

kan alt viktig materiell befinne seg i nærheten av undervisning, men skolen savner fortsatt et sentralt 

lager for møbler mm. God dekning av grupperom gjør undervisningen fleksibel, og det finnes også nok 

grupperom tilgjengelig fra felles korridoren. Arealet er brukt på en god og effektivt måte. Mørke arealer i 

midten er utnyttet som «blackbox», et multifunksjonelt rom som skolen bruker til ulike arrangementer og 

undervisning. Halvparten av klasserommene har egen inngang med garderobe. Andre har fellesinngang 

med garderobe i korridoren, som gjør det vanskelig å opprettholde ren og uren sone. I tillegg ligger 

personal avdelingen i et annet bygg, og lærerne må gå inn og ut av byggene mens de beveger seg 

gjennom skolen.  

Illustrasjon 5 Plantegning Sveio skole 
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Figur 6 Arealfordeling Sveio skole 

Figur 6 viser prosentfordeling av arealene på skolen. Det er en god fordeling mellom klasserom, 

spesialiserte arealer og grupperom på skolen. Gymsalen utgjør en liten del av totalarealet, noe som er 

naturlig for store skoler. SFO har ingen egen arealer og bruker klasserom. Administrasjon og personal 

arealer har en stor del av det totale arealet siden ungdomsskole personal også hører til her.  

8.4 Elevkapasitet 

Dagens maksimale elevkapasitet er beregnet ut ifra det totale netto arealet i alle klasserom som er i bruk 

i dag, delt på arealnormen.  Slik det fremstår i tabellen under, har skolens klasserom kapasitet til flere 

elever enn det er i dag.  Dagens gjennomsnitt på antall elever per klasserom er 19, men rommene har 

plass til 25 elever. Det er imidlertid viktig å påpeke at denne metoden ikke tar stilling til størrelsen på 

andre viktige funksjoner i skolen som garderober, toaletter, spesialiserte læringsarealer etc. Denne 

metoden kan derfor ikke brukes for å vise skolens kapasitet i henhold til optimal bruk. 

Dagens funksjonelle kapasitet forutsetter at skolen har alle nødvendige spesialiserte læringsareal som 

ikke blir brukt til vanlige klasserom og egen SFO base. Sveio skole har ikke nok klasserom til å ha tre 

paralleller, og fungerer i dag som 2,5 parallell skole hvor SFO rommene brukes som klasserom. Den 

funksjonelle kapasiteten vil derfor være 2 paralleller med totalt 14 klasserom og egne rom for SFO base.  

Antall elever er beregnet fra maksimalt antall elever per klasserom: 25 x14 = 350 elever totalt.  

Potensiell kapasitet for skolen beregnes ved å dele skolens bruttoareal på erfaringstall for barneskoler. 

Dette er kun en teoretisk beregning som illustrerer arealutnyttelse og skolens potensial ved større 

ombygging. Det må gjøres oppmerksom på at i total BRA areal inngår også arealer som brukes av lærere 

og administrasjon for ungdomskolen.  Arealet brukt til svømmehall og støttende rom er også beregnet 

med i total BRA. Dette er gjort for å vise hva den potensielle kapasitet ville vært ved ombygging av 

svømmehallen til undervisningsarealer. Slik det er vist i tabellen under, kunne byggene potensielt hatt 

plass til ca 500 barneskoleelever.  Dette vil si 3 paralleller med et gjennomsnittlig antall på 24 elever i 

hvert klasserom.  Dette forutsetter at svømmehallen bygges om til tre klasserom. Kapasiteten i 

elevgarderober, gymsal, spesialiserte læringsarealer, utearealer og personal arealer må kvalitetssikres i 

dette tilfelle.  

  

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Fordeling av areal i Sveio barneskole

Klasserom Grupperom

Spesialiserte læringsarealer Gymsal

Elevgarderober SFO

Admin. og personalarealer Toalett

Lager Drift og teknisk rom

Svømmehall
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Tabell 11 Beregning av elevkapasitet for Sveio skole. 

SVEIO SKOLE  

Dagens elevantall 275 

 

Dagens 

maksimale 

kapasitet 

Dagens funksjonelle kapasitet 

Potensiell 

kapasitet 

Antall klasserom skole 19  21 

Antall elever per klasserom 25 18 24 

Maksimal kapasitet ift 

beregning 

486 350 507 

 

Beregningsmetode Antall elever  Antall elever 

3. BTA skole delt på 

referanseverdi: 13m2 

per elev  

  6593m2/13m2 

507 

3. Klasseromkapasitet 1215 m2/2,5 m2 

486 

  

6. Antall klasserom 

multiplisert med 25 

elever per rom.  

 14x25 

350 

 

Sveio skole har i dag kapasitet til 2,5 parallell som ved ombygging kan økes til 3 paralleller. Kapasiteten i 

dagens klasserom er god og kan eventuelt økes noe.  Antall klasserom støtter stor variasjon mellom antall 

elever på trinn som kan trinn fordeles over 3 klasserom istedenfor 2. Dersom antall elever skal økes på 

sikt, må imidlertid flere klasserom lages for å ta imot alle elevene.  
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8.5 Skolens funksjonalitet og egnethet 

Skolens funksjon og egenhet er vurdert basert på spørreundersøkelse og befaring. Tabellen under viser en 

generell vurdering med kommentarer av dagens situasjon observert på stedet. Det er viktig å presisere at 

dette er en overordnet vurdering gjort på kort tid med lite involvering av skolens personale og elever. 

Vurdering er gjort kun for Sveio barneskole, og arealer for ungdomskolen er ikke medregnet her.  

  
FUNKSJONALITET / EGNETHET RAPPORT 

  

SKOLE:  
Sveio barneskole 
DATO: 28.10.20 

0 - NYTT 
1- God tilstand og godt egnet 
2- Trenger oppussing, men fortsatt egnet / i god stand, men lite egnet ift dagen behov 
3- I dårlig stand og uegnet ift dagens behov 

  FUNKSJON 
ANTALL 

ROM 
EGNETHET MANGLER KOMMENTARER 

  0 1 2 3 

  

UNDERVISNINGSROM               

  

Klasserom 19 X         Klasserom er ny bygget og fungere bra. 1 klasserom i u 
etg. ved spes. ped. avdeling er vesentlig mindre enn 
andre rom og kan ikke brukes for en hel klasse. Fungerer 
som et stort grupperom.  

  

Grupperom  28 X         Nybygget grupperom av ulik størrelse. Rommene ligger 
med inngang kun fra klasserom. Slik at alle klasserom 
disponerer et grupperom ved siden. Samtidig finnes det 
flerre grupperom tilgengelig fra gangen.  

  

Undervisning i store grupper 1 X         Blackbox rom med god kapasitet brukes mye for ulike 
typer undervisninger og samlinger av både elever, 
ansatte og foresatte. 

  Auditorium             Ikke på barneskole. Finnes en på ungdomsskole.  

  

Samhandlings areal for elever 2 X         Det finnes to åpne arealer i gang/ vrimleareal på 
barneskole. Begge er innredet med bord og stoler og har 
vært tenkt som felles sted for bespising mm. Men disse 
arealene brukes lite. Barn er alltid ute på friminutt.  

  

Oppbevaring skolemateriell 16 X         Skolen har flere små lagerrom som ligger i direkte 
tilknyttes til klasserom. På denne måten har nesten alle 
klasserom et lagerareal ved siden. I tillegg finnes det et 
stort lager på Trodlatun.  

  

ELEVGARDEROBER               

  

Garderobe grov/ fin  8   X       Halvparten av trinn har egen inngang med garderoben.  
Men klasserommene som ligger på Langetun har stort 
sett garderober i korridorer utenfor, som gjør det 
umulig å etablere ren og uren sko sone. Garderober i 
gangen mangler skohyller. Kun knagger på vegg.  

  

Bokskap 0           Hyller i klasserom.  

  

Ladestasjoner for digitalt 
utstyr  

2   X         

  

SPESIALISERT LÆRINGSAREAL               

  

Mat og helse 1 X         Delvis nytt (gjenbruk på kjøkkeninnredning) 
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Natur og miljøfag/ realfag             Ny innredet rom på ungdomsskole 

  

Kunst og håndverk 1 X         Stort rom med egen inngang og garderobe, lager og rom 
for keramisk ovn.   

  

Sløyd / treverksted 1 X         Stort rom med egen inngang og garderobe, material og 
maskinrom og maling rom.  

  

Teknologi og design 0           Her brukes ledig kapasitet på klasserom, sløyd og K&H 

  

Musikk 1 X         Musikk undervisning ble flyttet til et mindre klasserom 
og rom brukes som klasserom i dag.   

  
Spes. Ped     x       Her brukes ledig kapasitet på grupperom + eget 

spes.ped.rom. 

  
Kantine / Allrom 1 X         Vrimleareal i gangen er innredet for bespising, men 

brukes ikke. Barna spiser i klasserommene.   

  
Bibliotek / Mediatek 0           Her brukes folkebiblioteket som ligger på skolen sitt 

område 

  

SFO             
 

  
Aktivitetsrom for SFO 0           Har ikke eget areal. 4 klasserom blir brukt som SFO 

baser etter undervisning.  

  Kjøkken  1   X         

  Spiserom  0             

  
Lager 1   X         

  

TRENINGS OG FORSAMLINGS 
AREALER 

              

  

Gymsal 1   X       Gymsal ligger i samme bygg som svømmehall med felles 
inngang.  

  
Garderobe m/ dusj 2   X       Ligger i kjeller under gymsalen.  

  
Aula / forsamlingsareal 1   X         

  
Scene 2   X         

  

Lager 1 X         Blackbox brukes til det, eller eventuelt auditorium i 
ungdomskolen. 

  

ADMINISTRASJON OG 
PERSONALAREALER 

              

  

Arbeidsrom for lærere 13 X         Ny bygg. Rom for 6 personer. Gjennomsnitt 6 m2 per 
plass.  

  
Kontor 7 X         Ny bygg. Kontor i 1 etg ved hovedinngangen.  

  
Møterom 2 X         Ny bygg. 

  
Stillerom/ grupperom 3 X         Ny bygg. Små rom av 3,6 uten dagslys eller glassvegger. 

Tett dør.  Fungerer dårlig.  

  
Pauseareal m/ kjøkken 1 X         Ny bygg. Stort og trivelig rom, ny innredet med eget 

kjøkken.  

  
Garderobe ansatte 6 X         6 rom fordelt på skolen.  I tillegg har alle ansatte egen 

garderobeavdeling på arbeidsplass. 

  

Kopirom / rekvisita / arkiv 3 X         Fordelt på skolen og i administrasjonsbygget.  

  

Helsesøster og leger kontor 1 X         Ligger i Langetun 

  Venterom for helsetjeneste 0         x Elevene venter i gang/mellomgang 

  

TOALETTER               
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Elev toaletter  24           Ligger godt fordelt i bygget i nærheten av garderober 

  
HC WC elever 10           HC toaletter er god fordelt i bygget og ligger alltid i 

nærheten av klasserom 

  Ansatte toaletter 12 X         Toalettene på Vigdartun er i kategorien 1 

  

LAGER               

  

Hoved lager  1 x         Barneskole har ikke et stort hovedlager.  Lager areal er 
fordelt og ligger til tilknyttelse med ulike funksjoner eller 
undervisningsrom.  Et av rommene brukes som 
møbellager, men er ikke stort nok.  

  Bok lager               

  

DRIFT                

  
Rengjøringssentral og BK  2 X           

  Vaktmester/ Verksted 5 X           

  IKT / Serverrom 4 X           

  

UTEAREALER               

  

Uteundervisning / amfi 1 X           

  

Kroppsøving / idrettsfag 1       X   Skal rehabiliteres når uteområdet skal lages. 

  

Lek og rekreasjon 1       X   Nesten ikke eksisterende uteområde for elevene på 1.-
10.tr. Uteområdet planlagt i løpet av 2021, hvis det blir 
besluttet - Politisk sak. 

  Utearealer under takk 2 X     X   Takoverbygget areal som binder sammen skolen.  

  Utebod  0             

  
Grønne areal             Det skal lages en plen til frie aktiviteter i nytt uteområde 

  

PARKERINGSPLASSER               

  Ansatte parkering   X         Kapasitet til mellom 80 og 100 biler. 

  HC Parkering 2 X           

  
Besøksparkering    X         Bruker ledig kapasitet på parkeringsanlegget vårt. God 

kapasitet. 

  
Sykkelparkering 1 X         For lite sykkelparkering - kun til barnetrinn. Ikke til 

ungdomstrinn eller ansatte. 

  

UNIVERSELL UTFORMING OG 
HC - TILGHENGELIGHET 

              

  
Antall HC toaletter  13 X           

  Heis  1 X         1 heis i Storatun 

  

HC tilgengelig inngangsparti Alle           Alle innganger er tilrettelagt for HC 

  

HC - utilgjengelig arealer 2           Garderobene på gymsal og svømmehall 

  

LOGISTIKK               

  

Vurdering av byggets logistikk     
  

    Stort anlegg som består av flerre separate bygg.  
Barneskole er inndelte i 5 deler slik at de ulike trinn har 
sine arealer og innganger.  Personalt areal ligger i 
separat bygg noe som kan oppleves upraktisk, da 
personalet har lang avstand fra sin arbeidsplass til 
undervisningsrom.  Spesialiserte læringsarealer ligger 
sentralt og har også separat inngang.  Generell logistikk 
er bra med unntak av underetasje med garderober for 
svømmehall og gymsal som er ikke UU tilgjengelig.  
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Har skolen en hovedinngang?  Ja/Nei Flere 

  
Har alle trinn egnene innganger?  Ja/Nei Nei, men 98% rommene har egen branndør som 

benyttes som kohortinngang i koronasituasjonen 

  

Er fellesfunksjoner plassert sentralt og lett tilgjengelig i 
bygget?  

Ja/Nei Ja. Ligger i Langetun. Bibliotek ligger i ant bygg 

  

Er spesialiserte læringsarealer plassert samlet og sentralt i 
bygget?  

Ja/Nei Ja. Ligger i Langetun. 

  

Er administrasjons og personal arealer samlet og plassert 
sentralt i bygget?  

Ja/Nei Liger i separat bygg. På to etasjer.  

 

Andre kommentarer: 
Sveio barneskole består av ny bygningsmasse og nyrenovert skole, som fungerer bra i dag.  Logistikken er noe krevende siden 
personal arealer ligger i egen bygg i 2 etg og lærerne må gå ut for å komme til undervisningsarealer. Men noen av denne 
utfordringen er løst med å plassere lager for skolemateriellet mm ved siden av klasserommene, slik at lærerne slipper å bære med 
seg bøker etc. Det finnes også lærer garderober fordelt i byggene. Eller har skole godt med klasserom, grupperom, elevtoaletter og 
det avsatt god plass for spesialiserte læringsarealer. Bygge er UU utformet med få uttak og ha god kapasitet å ta imot flerre elever.  
Ved siste rehabilitering ble det tatt høyde for å kunne bygge om svømmehall til undervisningsareal.  

 

8.6 Konklusjon  

- Skolen er ikke fullt utnyttet i dag, og har fortsatt kapasitet i klasserom. Med dagens antall 

klasserom fungerer skolen som en 2,5 parallell skole. Det finnes tilstrekkelig med elevtoaletter, 

grupperom og garderober for økt antall elever.   

- Det finnes en mulighet til å bygge om svømmehall-arealer til tre klasserom som potensielt vil kunne 

øke antall elever i barneskolen til 500. (i dag ca. 275) Skolen kan gjøres om til 3 paralleller. 

- Bygget har god logistikk og er UU-utformet med unntak av gymgarderober i kjelleretasje. Ved 

eventuell ombygging av disse arealene, må plassering av heis og oppgradering til UU vurderes 

nærmere.  

- Skolen mangler velfungerende uteareal i dag, men planlegging av nye arealer er under arbeid. Vi 

anbefaler at størrelsen på nye utearealer også vurderes mot fremtidig økende elevantall, slik at ved 

en eventuell ombygging av barneskole til 3 paralleller har man nok uteareal til lek og fysisk aktivitet 

for alle barna.  

- Dagen skolebygg fungerer bra og er tegnet på en smart og arealeffektiv måte. Det er tatt høyde for 

en eventuell ombygging av svømmehall til undervisningsarealer slik at barneskolen skal ha plass til 

3 paralleller med ca. 500 elever. Det er viktig at planlegging og oppgradering av utearealer tar 

hensyn til det fremtidige antallet elever også.   
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9 Oppgraderingsbehov for porteføljen 

Tabellen under viser den samlede vektede tekniske tilstanden og det samlede oppgraderingsbehovet for 

skolene som er kartlagt.  

Tabell 12 Samlet oppgraderingsbehov for skolebygninger 

 

Det samlede oppgraderingsbehovet for skolene i løpet av neste 10 år estimeres til å være på ca. 47,3 mill. 

kroner. Av disse regnes ca. 5,6 mill. kroner å være kortsiktige behov for komponenter med TG3.  

Tabellen under viser oppgraderingsbehovet fordelt på ulike bygningskomponenter. 

Tabell 13 Samlet oppgraderingsbehov per hovedkomponent 

 

Over halvparten av oppgraderingskostnadene er knyttet til det bygningsmessige. Dette skyldes i hovedsak 

at det er tegn til setningsskader og behov for forsterkning av fundament i noen av gamle bygninger på 

flere av skolene.  

Det er lite behov for akutte tiltak på skolene, men tilstandskartleggingen viser at det skal avsettes midler 

til vedlikehold og oppgradering av byggene de neste 5-10 årene.  

 


