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SAMMENDRAG: 
Etter bestilling fra kommunestyret i mai 2018 er det gjennomført en utredning av en felles 
skolekrets for Follebu og Fjerdum skoler, der den ene skolen defineres som nærskole for 
enkelte klassetrinn, og den andre skolen defineres som nærskole for de resterende trinn. 
Det er utredet to ulike modeller i så henseende: I modell 1 defineres Fjerdum skole som 
nærskole for 1. – 4. trinn, mens Follebu er nærskole for 5. – 7. trinn. I modell 2 er Fjerdum 
er nærskole for 1. – 7. trinn i nåværende Fjerdum krets samt 5. – 7. trinn i nåværende 
Follebu krets, mens Follebu er nærskole for 1. – 4. trinn i nåværende Follebu krets. 
 
Utredningen viser at modell 1 ikke gir noen løsning på kapasitetsutfordringene ved Follebu 
skole. Modell 2 vil kunne løse kapasitetsutfordringene ved Follebu skole, men vil ha noen 
negative konsekvenser: Ett ekstra skolebytte (med endring av miljø og kultur) i løpet av 
barneskolen for de av barna som sokner til nåværende Follebu krets, svekket potensial for 
rekruttering av fagpersonell med tilhørende konsekvenser for det pedagogiske tilbudet, 
samt økte kostnader til skoleskyss for tre årskull. Rådmannen har derfor vurdert modell 2 
opp mot kostnader ved etablering av paviljong eller utbygging av dagens Follebu skole.  
 
Rådmannen anbefaler ut fra en totalvurdering av hensynet til elevenes beste, hensynet til 
rekruttering og pedagogisk tilbud og hensynet til økonomi, at fremtidige 
kapasitetsutfordringer ved Follebu skole løses gjennom etablering av en paviljong.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Kommunestyret ble i sak 27/18 den 31.05.18 forelagt en utredning av kretsgrenser og 
vurdering av kapasiteten ved barneskolene. I denne saken fattet kommunestyret følgende 
vedtak: 

1. Gjeldende kretsgrenseinndeling i Gausdal kommune videreføres.  
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2. Rådmannen innarbeider bestemmelser om skolekretsgrenser og hvilken nærskole elever i 
de ulike skolekretsene tilhører i forskrift for grunnskolen i Gausdal kommune.  

3. Kommunestyret ber rådmannen om å utrede følgende alternativer for å løse nåværende 
og fremtidige kapasitetsutfordringer ved Follebu skole: utbygging av skolen og 
etablering av paviljong. Utredningen og et forslag til plan for arbeidet legges frem for 
politisk behandling innen 1. april 2019. 

4. Kommunestyret presiserer at vedtaket ikke skal skape usikkerhet om at barneskolen i 
Forset skal bestå i framtiden.  

5. Administrasjonen bes utrede muligheten for å slå sammen Follebu og Fjerdum krets, og 
definere den ene skolen som en skole for enkelte klassetrinn og den andre skolen for de 
resterende trinn. 

   
1) Nærskoleprinsippet 

Grunnskoleelever har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller ved den skolen i 
nærmiljøet som de sogner til, jfr. opplæringslova § 8-1, 1. ledd. Kommunen kan etter 
opplæringslova § 8-1 første ledd andre punktum gi forskrifter om hvilke skoler de ulike 
områdene i kommunen sokner til. Hva som skal regnes som nærskolen avgjøres av en rekke 
forhold omtalt i opplæringslovas forarbeider, jfr. NOU: 18 1995 og Ot.prp. nr 46 (1998-1999). 
Det skal tas utgangspunkt i geografi, men også andre objektive forhold som topografi og 
farlig skolevei er relevante hensyn. I kommunens forskrift om skolekretsgrenser kan det ikke 
legges vekt på hensyn som vil være i strid med nærskoleprinsippet eller opplæringslovas 
formål, eksempelvis «lik belastning» på kommunens skoler. Å gå på nærskolen er en 
individuell rettighet som i utgangspunktet er uavhengig av kommunens økonomi. Samtidig 
åpner forarbeidene for at kapasitet kan være et forhold som kan tillegges vekt ved 
kommunens fastsettelse av kretsgrenser, men bare hvis det kan dokumenteres at en skole er 
full. Det vil samtidig kunne være av betydning om kapasitetsutfordringene skyldes forhold 
utenfor kommunens kontroll, i motsetning til forhold kommunen selv har ansvar for. Et 
eksempel på et forhold utenfor kommunens kontroll kan være naturlige 
generasjonsutskiftninger, og et eksempel på et forhold kommunen selv er ansvarlig for kan 
være regulering av nye boligområder i den aktuelle kretsen. I denne sammenheng siteres fra 
Utdanningsdirektoratets tolkningsuttalelse til opplæringslova § 8-1 om nærskoleprinsippet 
og skolekretsgrenser:  

« (…) Ettersom forarbeidene åpner for at kapasitet kan være et hensyn det kan legges 
vekt på i praktiseringen av nærskoleprinsippet, vil en forskrift om kretsgrenser som 
legger vekt på kapasitet etter en nærmere vurdering kunne være lovlig. Det er 
imidlertid en svært begrenset adgang til å legge vekt på kapasitet, både ved 
avgjørelsen av enkeltsaker og ved fastsettelse av forskrift om skolekretsgrenser.(…)» 

 
Gausdal kommune har vedtatt kretsgrenseinndeling, der det er definert hvilken barneskole 
som er nærskolen til elever bosatt i spesifikke geografiske områder. Nærskoleprinsippet er 
nærmere beskrevet og drøftet i sak 27/18, og i etterkant av kommunestyrets vedtak i denne 
saken har administrasjonen vært i kontakt med oppvekst- og utdanningsavdelingen hos 
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Fylkesmannen for å få en vurdering av om kommunestyrets vedtakspunkt 5 i sak 27/18 er en 
mulig vei å gå.  

«Kommunen kan etter opplæringsloven § 8-1 første ledd andre punktum gi forskrifter om hvilke 
skoler de ulike områdene i kommunen sokner til. Denne forskriftshjemmelen er først og fremst gitt 
for å sikre forutberegnelighet for kommunens innbyggere, i tillegg til å styre den kommunale 
saksbehandlingen og sikre likebehandling. Forskriften må imidlertid ivareta nærskoleprinsippet, slik 
det kan tolkes ut fra lov og forarbeider jf. oppll. § 8-1 første ledd første punktum, samt NOU:18 1995 
og Ot.prp. nr. 46 (1998-1999). Det ligger ikke innenfor det kommunale handlingsrom eller selvstyre å 
fastsette forskrifter i strid med nærskoleprinsippet.  

Udirs tolkningsuttalelse om nærskoleprinsippet og skolekretsgrenser av 12.12.2014 
(https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Narskole-og-
skolekretsgrenser/Narskoleprinsippet-og-skolekretsgrenser/) sier blant annet at det ikke kan legges 
vekt på for eksempel ”lik belastning” på kommunens skoler, opprettholdelse av skoler med svakt 
elevgrunnlag, spredning av faglig sterke og svake elever, samling av minoritetselever og 
spesialundervisningselever osv. En forskrift vil derfor være klarest der den legger vekt på objektive 
forhold som geografi og topografi. Forskriften må imidlertid også åpne for å legge vekt på subjektive 
forhold, der spørsmål om nærskoleprinsippet må avgjøres i den konkrete sak». 

Altså, så lenge den nye forskriften ikke strider mot nærskoleprinsippet, noe dere må vurdere, ser jeg 
ingen hindringer i å slå sammen skolekretsene slik at man får én skole for enkelte klassetrinn og en 
annen for de resterende trinnene.» 

Administrasjonen har videre undersøkt med andre kommuner (Stand, Skedsmo, Alta, 
Hemsedal og Bærum), og funnet at felles skolekretser med trinndelte skoler (1. – 4. trinn på 
en skole og 5. – 7. trinn på en annen skole) praktiseres og er vurdert å være innenfor loven.  
I en annen henvendelse til Fylkesmannen har administrasjonen eksplisitt spurt om vi kan ha 
en krets med 1.- 4. trinn på Follebu for de som har Follebu som nærskole i dag, og 1. – 7. trinn 
på Fjerdum for de som har Fjerdum som nærskole i dag og 5. – 7. trinn fra dagens Follebu 
krets. Fylkesmannen skriver i sin tilbakemelding følgende:  
 

«Hverken opplæringsloven eller annet regelverk har innholdsmessige regler for endring av 
skolestruktur. Avgjørelser knyttet til dette ligger i kjerneområdet av den kommunale handlefriheten.  
Oppll. § 8-1 første ledd andre punktum gir kommunen hjemmel til å fastsette forskrifter om hvilken 
skole de ulike områdene i kommunen sokner til. Denne forskriftshjemmelen er først og fremst gitt for 
å sikre forutsigbarhet for innbyggerne. Det må ikke være uklart hvilken skole man sokner til og 
hvilken skole som er nærskolen (om det er ulike skoler på ulike trinn). Dette kan kommunen løse ved 
å ha en klar og tydelig forskrift.  
 
Spørsmål om skolestruktur og skolekretsgrenser vil derimot i stor grad berøre barn, foreldre og 
nærmiljø. De som vil bli berørt av en slik avgjørelse, bør derfor få anledning til å uttale seg før 
beslutningen tas.» 
 

Som det framgår av de to tilbakemeldingene fra Fylkesmannen er en kretsgrenseinndeling 
som skissert i vedtakspunkt 5 i kommunestyrets sak 27/18 i tråd med nærskoleprinsippet, 
forutsatt at kommunen har en klar og tydelig forskrift der det fremgår eksplisitt hvilken skole 
man sokner til og hvilken skole som er nærskolen om det er ulike skoler på ulike trinn.  
Fordeler og ulemper med de to skisserte modellene for en slik løsning framgår i 
vurderingsdelen nedenfor. 

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Narskole-og-skolekretsgrenser/Narskoleprinsippet-og-skolekretsgrenser/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Narskole-og-skolekretsgrenser/Narskoleprinsippet-og-skolekretsgrenser/
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2) Kapasiteten ved skolene 

Follebu skole ble bygget i 2010 med 7 klasserom. Klasserommene varierer i størrelse fra 50 – 
61 m2.. SFO-rommet er på 70 m2 og brukes også som ordinært klasserom. Dette betyr at det 
kan være opp mot 25 elever i de minste og opp mot 30 elever i de største, dersom vi legger 
arealnormen til grunn. Arealnormen sier 2 m2 pr elev dersom klasserommene disponerer 
tilleggsarealer som grupperom og lignende (jfr. KST-sak 27/18).  Klasseromkapasiteten ved 
skolen har i flere år vært utfordret, slik at skolen har måttet bruke spesialrom som klasserom. 
For inneværende skoleår brukes alle rom, med unntak av sløydsalen og det kombinerte 
musikk / kunst- og håndverksrommet. Situasjonen er ikke prekær for inneværende skoleår, 
og skolen vil ha anledning til å ivareta en viss økning i elevtall på flere trinn for kommende 
skoleår. Som påpekt i sak 27/18 vil skolen imidlertid ha utfordringer med å ivareta elevene 
innenfor eksisterende bygningsmasse dersom det skulle bli behov for flere klassedelinger 
som følge av tilflytting eller av pedagogiske årsaker. Disse utfordringene er også tidligere 
beskrevet i sak om fremtidig skole- og barnehagestruktur i Gausdal kommune, sak 73/16.  
 
Nye Fjerdum skole ble tatt i bruk høsten 2018. Skolen har 12 ordinære klasserom, et 
musikkrom som enkelt kan omdisponeres til klasserom, undervisningsrom for kunst og 
håndverk og skolekjøkken. Klasserommene på Fjerdum skole varierer i størrelse fra 60-70 m2. 
Ut fra arealnormen nevnt over, betyr dette at det kan være opp mot 30 elever i de minste og 
opp mot 35 elever i de største klasserommene. Alle ordinære klasserom ved Fjerdum skole er 
i bruk inneværende skoleår, og spesialrommene brukes bare til sine tiltenkte fag.  
 
3) Barne- og elevtallsutviklingen 

Det er utfordrende å gi prognoser for barnetallsutvikling generelt, og det er enda mer 
utfordrende å forutse utviklingen av elevtall i den enkelte skolekrets. Her vil det alltid knytte 
seg usikkerhet. I denne saken (som i sak 27/18) viser vi til Østlandsforskning sine prognoser 
for befolknings- og elevtallsutvikling. 
 
Diagram 1 nedenfor viser antall innbyggere i aldersgruppen 6-12 år i Gausdal for perioden 
2000-2018, samt prognose for denne gruppen frem til 2040. 
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Diagram 1 (Østlandsforskning 2018). 

 
SSBs framskrivninger peker i retning av et forholdsvis stabilt antall 6-12 åringer totalt sett for 
Gausdal kommune de kommende 5-6 årene. Deretter vil det være en nedadgående trend 
fram mot 2040. Nedgangen forventes å bli dempet av innflytting. Framskrivningene baserer 
seg i stor grad på de siste års utvikling.  Østlandsforskning har lagt til grunn en forutsetning 
om middels vekst i fødselsoverskudd, innflytting og innvandring. 
 
Elevtallsutviklingen er ulik for Follebu skolekrets og Fjerdum skolekrets. Diagram 2 nedenfor 
viser utviklingen i elevtall for våre tre skolekretser for perioden 2000-2017. Det har i denne 
perioden vært en nedgang på 17 % i Fjerdum krets, mens elevtallet i Follebu krets har økt 
med 46 %. 
 

 
Diagram 2 (Østlandsforskning 2018) 
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3.1 Elevtallsutvikling i Follebu krets 
Diagrammene 3 og 4 nedenfor viser historisk og forventet elevtallsutvikling i Follebu krets 
frem til skoleåret 2022/23.  
 

 
Diagram 3 (Østlandsforskning 2018) 

 
 
 

 
Diagram 4 (Østlandsforskning 2018) 
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Tabellen under viser klasserombehov ved Follebu skole de nærmeste årene, ut fra fødsels- og 
elevtall i kretsen per i dag (tilflytting ikke hensyntatt).  
 
Follebu     2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 
Antall klasserom + spesialrom 7+3 7+3 7+3 7+3 7+3 7+3 7+3 
Antall 1.trinn   18 19 26 14 10 21 12 
elever 2.trinn   21 18 19 26 14 10 21 
per trinn 3.trinn   30 21 18 19 26 14 10 
  4.trinn   28 30 21 18 19 26 14 
  5.trinn   18 28 30 21 18 19 26 
  6.trinn   28 18 28 30 21 18 19 
  7.trinn   23 28 18 28 30 21 18 
Antall elever pr skoleår   166 162 160 156 138 129 120 

Behov for klasserom Min. 7 Min. 7 Min. 7 Min. 7 Min. 7 Min. 7 Min. 7 

Tabell 1: Klasserombehov ved Follebu skole basert på GSI-tall (Grunnskolens informasjonssystem) pr. 1. 
oktober 2018 og fødselstall fra helsestasjonen. Klasseromstørrelsen varierer fra 50 – 61 m2, hvilket gir plass 
til 25 elever i de minste og 30 elever i de største klasserommene (jfr. arealnormen). Deling av klasser med 
elevtall under disse nivåene kan være nødvendig ut fra pedagogiske årsaker og oppfølging av elever med 
særlige behov. I idealsituasjonen bør det ikke være mer enn 22 elever pr. klasse i 1. og 2. trinn og maks 25 
elever pr. klasse for øvrige trinn på Follebu skole. 
 
Inneværende skoleår benyttes 9 klasserom ved Follebu skole, men med en omorganisering 
av klassene kunne klasserombehovet vært redusert til 8. Kun basert på kjente fødselstall i 
kretsen per i dag, vil minimumsbehovet for klasserom fortsatt være 7, -og i praksis trolig mer 
enn 7, de kommende årene. Det er da ikke hensyntatt noen tilflytting. Ut fra 
Østlandsforskning sine framskrivninger basert på siste 5 år og siste 10 år er det grunn til å 
anta kapasiteten ved Follebu skole vil være utfordret i flere år framover. Tilgangen på 
boligtomter i bl.a. i Heggen 4 og i forslaget til ny arealplan, samt et begynnende 
generasjonsskifte i Holshågån boligfelt, gir grunnlag for å anta at tilflyttingen til kretsen vil 
fortsette og eventuelt tilta. 
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3.2 Elevtallsutvikling i Fjerdum krets 
Diagrammene 5 og 6 nedenfor viser historisk og forventet elevtallsutvikling i Fjerdum krets 
frem til skoleåret 2022/23.  
 

 
Diagram 5 (Østlandsforskning 2018) 

 

 
Diagram 6 (Østlandsforskning 2018) 

 
 
Tabellen under viser klasserombehov ved Fjerdum skole de nærmeste årene, ut fra fødsels- 
og elevtall i kretsen per i dag (tilflytting ikke hensyntatt).  
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Fjerdum 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 
Antall klasserom + spesialrom 12+2 12+2 12+2 12+2 12+2 12+2 12+2 
Antall 1.trinn 25 26 24 23 18 20 15 
elever 2.trinn 18 25 26 24 23 18 20 
per trinn 3.trinn 26 18 25 26 24 23 18 
  4.trinn 27 26 18 25 26 24 23 
  5.trinn 36 27 26 18 25 26 24 
  6.trinn 36 36 27 26 18 25 26 
  7.trinn 22 36 36 27 26 18 25 
Antall elever pr skoleår 190 194 182 169 160 154 151 

Behov for klasserom  Min. 9 Min. 9 Min. 8 Min. 7 Min. 7 Min. 7 Min. 7 

Tabell 2: Klasserombehov ved Fjerdum skole basert på GSI-tall (Grunnskolens informasjonssystem) pr. 1. 
oktober 2018 og fødselstall fra helsestasjonen. Klasseromstørrelsen varierer fra 60 – 70 m2, hvilket gir plass 
til 30 elever i de minste og 35 elever i de største klasserommene (jfr. arealnormen). Deling av klasser med 
elevtall under disse nivåene kan være nødvendig ut fra pedagogiske årsaker og oppfølging av elever med 
særlige behov. I idealsituasjonen bør det ikke være mer enn 25 elever pr. klasse i 1. og 2. trinn og maks 30 
elever pr. klasse for øvrige trinn på Fjerdum skole. 
 
Som det framgår av tabell 2 er det tilstrekkelig kapasitet ved Fjerdum skole de nærmeste 
årene, og det synes å bli en økende ledig kapasitet mot slutten av perioden (tilflytting er da 
ikke hensyntatt). Ut fra Østlandsforskning sine framskrivninger basert på siste 5 år og siste 10 
år er det grunn til å anta at elevtallet ved Fjerdum skole vil ligge noenlunde stabilt. Tilgangen 
på boligtomter i bl.a. områdereguleringsplanen for Segalstad bru gir grunnlag for å anta at 
tilflyttingen til kretsen vil kunne fortsette, slik at barne- og elevtallet holder seg noenlunde 
stabilt. 
 
3.3 Elevtallsutvikling i en sammenslått Follebu og Fjerdum krets ved to ulike modeller for 
deling av trinn mellom Follebu skole og Fjerdum skole 
 
Kommunestyret bestilte i sak 27/18 en utredning av en felles skolekrets for Follebu og 
Fjerdum skoler, der den ene skolen defineres som nærskole for enkelte klassetrinn, og den 
andre skolen defineres som nærskole for de resterende trinn. Etter konsultasjon med 
Fylkesmannen er det utredet to ulike modeller i så henseende:  

 Modell 1: Fjerdum skole defineres som nærskole for 1. – 4. trinn, mens Follebu er 
nærskole for 5. – 7. trinn.  

 Modell 2: er Fjerdum skole defineres som nærskole for 1. – 7. trinn i nåværende 
Fjerdum krets samt 5. – 7. trinn i nåværende Follebu krets, mens Follebu defineres 
som nærskole for 1. – 4. trinn i nåværende Follebu krets. 

 
 



  
 
 

  
 
 

 

10 

3.3.1 Elevtallsutvikling og klasserombehov ved Fjerdum og Follebu skoler i Modell 1 
 
Tabellene 3 og 4 nedenfor viser elevtall og klasserombehov ved Fjerdum og Follebu skoler de 
nærmeste årene for Modell 1 (tilflytting ikke hensyntatt).  
 
Fjerdum, Modell 1 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 
Antall klasserom + spesialrom 12+2 12+2 12+2 12+2 12+2 12+2 12+2 
Antall 1.trinn 43 45 50 37 28 41 27 
elever 2.trinn 39 43 45 50 37 28 41 
per trinn 3.trinn 56 39 43 45 50 37 28 
  4.trinn 55 56 39 43 45 50 37 
Antall elever pr skoleår 193 183 177 175 160 156 133 

Behov for klasserom Min. 8 Min. 8 Min. 8 Min. 8 Min. 7 Min. 7 Min. 6 

Tabell 3: Elevtall og klasserombehov ved Fjerdum skole for alle elever fra 1. – 4. trinn fra nåværende Fjerdum 
og Follebu kretser. Basert på GSI-tall (Grunnskolens informasjonssystem) pr. 1. oktober 2018 og fødselstall 
fra helsestasjonen. Det presiseres at anslagene i tabellen ikke tar høyde for nødvendig deling av klasser fra 
pedagogiske årsaker og oppfølging av elever med særlige behov. 
 
 
Follebu, Modell 1 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 
Antall klasserom + spesialrom 7+3 7+3 7+3 7+3 7+3 7+3 7+3 
Antall 5.trinn 54 55 56 39 43 45 50 
elever pr. 6.trinn 64 54 55 56 39 43 45 
trinn 7.trinn 45 64 54 55 56 39 43 
Antall elever pr skoleår 163 173 165 150 138 127 138 

Behov for klasserom Min. 7 Min. 7 Min. 6 Min. 6 Min. 6 Min. 6 Min. 6 
Tabell 4: Elevtall og klasserombehov ved Follebu skole for alle elever fra 5. – 7. trinn fra nåværende Fjerdum 
og Follebu kretser. Basert på GSI-tall (Grunnskolens informasjonssystem) pr. 1. oktober 2018 og fødselstall 
fra helsestasjonen. Det presiseres at anslagene i tabellen ikke tar høyde for nødvendig deling av klasser fra 
pedagogiske årsaker og oppfølging av elever med særlige behov. 
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3.3.2 Elevtallsutvikling og klasserombehov ved Fjerdum og Follebu skoler i Modell 2 
 
Tabellene 5 og 6 nedenfor viser elevtall og klasserombehov ved Fjerdum og Follebu skoler de 
nærmeste årene for Modell 2 (tilflytting ikke hensyntatt).  
 
Fjerdum, Modell 2 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 
Antall klasserom + spesialrom 12+2 12+2 12+2 12+2 12+2 12+2 12+2 
Antall 1.trinn 25 26 24 23 18 20 15 
elever 2.trinn 18 25 26 24 23 18 20 
per trinn 3.trinn 26 18 25 26 24 23 18 
  4.trinn 27 26 18 25 26 24 23 
  5.trinn 54 55 56 39 43 45 50 
  6.trinn 64 54 55 56 39 43 45 
  7.trinn 45 64 54 55 56 39 43 
Antall elever pr skoleår 259 268 258 248 229 212 214 

Behov for klasserom Min. 10 Min. 11 Min. 10 Min. 10 Min. 10 Min. 10 Min. 10 

Tabell 5: Elevtall og klasserombehov ved Fjerdum skole for elever fra 1. – 7. trinn fra nåværende Fjerdum 
krets og elever fra 5. – 7. trinn fra nåværende Follebu krets. Basert på GSI-tall (Grunnskolens 
informasjonssystem) pr. 1. oktober 2018 og fødselstall fra helsestasjonen. Det presiseres at anslagene i 
tabellen ikke tar høyde for nødvendig deling av klasser fra pedagogiske årsaker og oppfølging av elever med 
særlige behov. 
 
 
Follebu, Modell 2 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 
Antall klasserom + spesialrom 7+3 7+3 7+3 7+3 7+3 7+3 7+3 
Antall 1.trinn 18 19 26 14 10 21 12 
elever 2.trinn 21 18 19 26 14 10 21 
per trinn 3.trinn 30 21 18 19 26 14 10 

  4.trinn 28 30 21 18 19 26 14 
Antall elever pr skoleår 97 88 84 77 69 71 57 

Behov for klasserom Min. 4 Min. 4 Min. 4 Min. 4 Min. 54 Min. 4 Min. 4 

Tabell 6: Elevtall og klasserombehov ved Follebu skole for elever fra 1. – 4. trinn fra nåværende Follebu 
krets. Basert på GSI-tall (Grunnskolens informasjonssystem) pr. 1. oktober 2018 og fødselstall fra 
helsestasjonen.   
Det presiseres at anslagene i tabellen ikke tar høyde for nødvendig deling av klasser fra pedagogiske årsaker 
og oppfølging av elever med særlige behov. 
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Tabellen nedenfor viser elevtall ved skolene ved de to skisserte løsningene sammenliknet 
med dagens elevtall ved skolene. 
 

Fjerdum Follebu Fjerdum Follebu Fjerdum Follebu Fjerdum Follebu Fjerdum Follebu Fjerdum Follebu Fjerdum Follebu
Nåsituasjon,        
- elever: 190 166 194 162 182 160 169 156 160 138 154 129 151 120
- klasserom Min. 9 Min. 7 Min. 9 Min. 7 Min. 8 Min. 7 Min. 7 Min. 7 Min. 7 Min. 7 Min. 7 Min. 7 Min. 7 Min. 7
Modell 1,              
- elever 193 163 183 173 177 165 175 150 160 138 156 127 133 138
- klasserom Min. 8 Min. 7 Min. 8 Min. 7 Min. 8 Min. 6 Min. 8 Min. 6 Min. 7 Min. 6 Min. 7 Min. 6 Min. 6 Min. 6
Modell 2,              
- elever 259 97 268 88 258 84 248 77 229 69 212 71 214 57
- klasserom Min. 10 Min. 4 Min. 11 Min. 4 Min. 10 Min. 4 Min. 10 Min. 4 Min. 10 Min. 4 Min. 10 Min. 4 Min. 10 Min. 4

2024/25 2025/26
Modell

2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24

 
Tabell 7: Elevtall og klasserombehov for de to modellene.  
 
 
3.4 Ungdomsrådets behandling av saken 
Ungdomsrådet hadde saken om felles skolekrets og løsning på kapasitetsutfordringene ved 
Follebu skole til behandling i sitt møte 26.08.19, der følgende ble protokollert: 
 

Behandling:  
Hva er viktig for elever når det gjelder skolekrets og nærskole?  

- Bedre å investere i brakkerigg enn skoleskyss.  
- Bedre å gå på skolen i nærmiljøet.  
- Viktig å ha alle trinn på en skole.  

Hva er ungdomsrådets anbefaling til kommunestyret i denne saken?  
Ungdomsrådets anbefaling er å kjøpe en paviljong/brakkerigg for å unngå å 
dele Fjerdum skole og Follebu skole etter klassetrinn og gjøre om 
kretsgrenser.  

 
Vedtak/innstilling:  

Ungdomsrådets anbefaling er å kjøpe en paviljong/brakkerigg for å unngå å 
dele Fjerdum skole og Follebu skole etter klassetrinn og gjøre om 
kretsgrenser. 
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VURDERING: 
 
1) Nærskoleprinsippet 

Ut fra opplæringslova og uttalelser fra Fylkesmannen referert innledningsvis i denne saken, 
kan det være innenfor rammene av lovverket å definere en skole som nærskole for enkelte 
trinn og en annen skole som nærskole for de andre trinn i en felles skolekrets, dersom det 
kan dokumenteres at Follebu skole er full. Inneværende skoleår har Follebu skole tilgjengelig 
kapasitet, men det kan med forventet økt tilflytting til kretsen bli full. Om trinndelte skoler 
innføres forutsetter dette imidlertid at kommunen har en klar og tydelig forskrift der det 
fremgår eksplisitt hvilken skole man sokner til og hvilken skole som er nærskolen om det er 
ulike skoler på ulike trinn.  
 
En kommune har imidlertid et ansvar for å besørge viktige funksjoner i forbindelse med villet 
utvikling. Som det framgår på side 2 foran er regulering av nye boligområder et eksempel på 
forhold som ligger innenfor kommunens kontroll/ansvar. Samtidig kan det forekomme 
generasjonsskifte i boligområder i den samme kretsen som faller utenfor kommunens 
kontroll, og det er på det nåværende tidspunkt vanskelig å forutsi hvordan slike forhold vil 
virke inn på hverandre i en samlet vurdering. Selv om Fylkesmannen i utgangspunktet har 
uttalt at modellene som skisseres i denne saken kan falle innenfor det kommunale selvstyret, 
knytter det seg således en viss usikkerhet til om modellene vil bli vurdert til å være i tråd med 
nærskoleprinsippet om noen skulle fremme en klage. 
 
 
2) Elevtall og klasseromkapasitet 

Det er utfordrende å gi prognoser for barnetallsutvikling generelt, og det er enda mer 
utfordrende å forutse utviklingen av elevtall i den enkelte skolekrets. Her vil det alltid knytte 
seg usikkerhet. Fødselstall tilsier et fallende elevtall i begge dagens skolekretser Fjerdum og 
Follebu. Basert på Østlandsforskning sine prognoser for befolknings- og elevtallsutvikling, 
som også tar opp i seg trender innen flytting, kan vi forvente et svakt fallende elevtall i 
nåværende Fjerdum skolekrets i årene framover, mens det i Follebu skolekrets forventes en 
økning i antall elever. Kapasitetsutfordringene ved Follebu skole vil således øke. 
 
Sammenligner man elevtallet for inneværende skoleår på Follebu skole og Fjerdum skole, ser 
man at det er ca. 30 elever mer på Fjerdum enn på Follebu. Antall klasserom og størrelsen på 
klasserommene er rammefaktorer som påvirker den enkelte skoles kapasitet. Fjerdum skole 
har fem flere klasserom å disponere, og klasserommene ved Fjerdum skole er også større i 
areal. Det foreligger ikke statlige arealkrav for skoleanlegg, slik det eksempelvis gjør for 
barnehager. I opplæringslova er det ikke fastsatt en nasjonal norm for hvor mange elever det 
kan være i en klasse. Det skal vurderes hva som er «pedagogisk og tryggleiksmessig 
forsvarleg», jfr. opplæringslova § 8-2, og det vil være flere faktorer som må trekkes inn i 
denne vurderingen. I tillegg til bygningsmessige forhold kan dette være forhold som elevenes 
alder og om det er elever i klassen med spesielle behov. En konkret vurdering av hva som er 
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pedagogisk forsvarlig for hvert enkelt trinn og hver enkelt klasse kan dermed medføre behov 
for mindre klassestørrelser enn det arealnormen tilsier.  
 
Follebu skole har allerede kapasitetsutfordringer sett utfra at skolen kun har 7 ordinære 
klasserom, og at spesialrom i flere år har vært benyttet til klasseromformål.  Inneværende 
skoleår opplever imidlertid ikke Follebu skole dette som en utfordring. På kort sikt vil skolen 
ha mulighet til å løse økt elevtall, -til et visst punkt, gjennom å fylle opp eksisterende klasser, 
samt ved en omprioritering av klasserom som benyttes på de ulike trinn. 
 
Som det framgår av tabell 7 vil elevtallet ved Follebu skole i Modell 1 bli om lag som i dagens 
situasjon, - og i enkelte av årene viser framskrivingen sågar et høyere elevtall enn i dagens 
situasjon. Videre ligger elevtallene for enkelte trinn så høyt at tilflytting (som ikke er 
hensyntatt i tabellen) av noen få elever vil kunne utløse ytterligere klassedeling. Knappheten 
på klasserom ved Follebu skole er fortsatt en utfordring i denne modellen. Modell 1 anses 
dermed ikke å kunne løse kapasitetsutfordringene ved Follebu skole. 
 
Selv om Fjerdum skole benytter alle klasserom inneværende skoleår, har de plass til flere 
elever i klasserommene dersom man bare vurderer behovet ut fra arealnormen. 
Modell 1 viser et noe fallende elevtall ved Fjerdum skole, og en ledig klasseromkapasitet i 
hele perioden. Elevtallene ligger for enkelte trinn også her så høyt at tilflytting av noen få 
elever vil kunne utløse klassedeling, og dermed redusere ledig klasseromkapasitet ved 
skolen. 
 
Modell 2 vil gi et vesentlig lavere elevtall og et lavere klasserombehov ved Follebu skole, og 
vil kunne løse fremtidige kapasitetsutfordringer ved skolen. Tilflytting er ikke hensyntatt i 
framskrivingen. 
 
Både Modell 1 og Modell 2 tar utgangspunkt i en deling mellom småtrinnet og 
mellomtrinnet, da dette er den mest naturlige delingen. Andre delinger kan teoretisk gjøres, -
f.eks. en modifisert Modell 2 med å ha 1. – 5. trinn fra dagens Follebu krets på Follebu skole 
og resten på Fjerdum, men dette vil gi en unaturlig deling av barneskoleløpet. Rådmannen 
har derfor ikke utredet nærmere andre modeller for trinndeling innen en felles krets. 
 
 
3) Hensynet til barnets/elevens beste 

Vurderingen av barnets beste i denne saken gjelder elevgrupper, og momentene under anses 
som relevante i vurderingen av elevens beste: 
 

- Barnets rett til å bli hørt 

Elevenes synspunkter er ikke fremkommet i saksfremlegget, men ungdomsrådet uttalte 
seg om saken i møte 26.08.19 (jfr. kap 3.4 under saksopplysninger foran). 
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Dersom kommunestyret ønsker å gå videre med en av de to skisserte modellene, så må 
forslag til endret forskrift knyttet til kretsgrenser ut på høring, der de som påvirkes av 
endringen har en rett til å bli hørt. De som berøres direkte vil være elever og foresatte 
som per i dag tilhører Fjerdum og Follebu krets, og både formelle organer ved de berørte 
skolene og privatpersoner (berørte foresatte) kan gi høringsinnspill. Videre vil de som bor 
i disse kretsene og har barn under skolealder bli berørt på sikt, og bør også høres. Når 
eventuelle høringsinnspill er innkommet, vil kommunestyret få saken til endelig 
behandling. 
 
 
- Barnets rett til et trygt og godt skolemiljø 

Alle skolene i Gausdal arbeider i tråd med Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06) og 
opplæringsloven med forskrift. Skolene er en del av Ung Styrke-prosjektet, og elevenes 
rettigheter ivaretas pr. i dag på en god måte ved alle skolene i kommunen.  
Innføring av trinndelte skoler i en felles skolekrets for dagens Fjerdum og Follebu skoler 
vil innebære at det for hele eller deler av elevmassen vil bli ett ekstra skolebytte i løpet av 
barneskoletida. Et skolebytte innebærer et skifte av miljø, introduksjon til en ny kultur 
m.v., og vil etter rådmannens vurdering kunne svekke opplevd trygghet og bety en ekstra 
belastning for de mest sårbare elevene.  
I modell 2 til det også være et element av ulikebehandling av elever fra ulike deler av en 
felles krets, idet noen (elever fra dagens Follebu krets) vil måtte bytte skole i løpet av 
barneskoletida, mens andre (elever fra dagens Fjerdum krets) slipper. Rådmannen vil 
også peke på at fadderordningen utfordres gjennom at 4. trinn i begge modellene er de 
eldste, og de antas å være mindre modne for en fadderrolle enn en elev på 5. trinn, noe 
som kan få negative konsekvenser for de minste barnas opplevelse av trygghet. Videre vil 
det kunne påvirke elevmiljøet ved Follebu skole at de eldste elevene som er mest modne 
og kan være gode forbilder for de yngre, ikke lenger vil være en del av elevmassen. 
 
- Barnets totale oppvekstvilkår 

Rådmannen er videre av den oppfatning at hensynet til elevenes nærmiljø også bør 
tillegges noe vekt. Ved en sammenslåing til én krets, vil relasjoner som barn har på 
fritiden kunne brytes opp, noe som vil kunne være negativt i en vurdering av 
elevens/barnets beste.  
På den annen side vil innføring av en felles krets føre til at hele eller deler av elevmassen 
blir bedre kjent, noe som bl.a. kan bidra til at lette overgangen til ungdomsskolen. Ulike 
fritidsaktiviteter som barna deltar på, -det være seg innen idretten eller kulturskolen, 
foregår allerede i dag i stor grad uavhengig av skolemessig kretstilhørighet.   

 
Rådmannen anser ikke at noen av disse momentene kommer i konflikt med hverandre, og 
ser derfor ikke behov for vekting mellom momentene. 
 
4) Potensial for rekruttering 
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Gjennom dagens lærerutdanning spesialiserer grunnskolelærere seg til å jobbe med 1. til 7. 
trinn eller 5. til 10. trinn. En trinndeling av barneskolen i tråd med Modell 1 eller Modell 2 vil 
etter rådmannens vurdering kunne svekke det framtidige potensialet for rekruttering av nye 
lærere, siden en eller begge skolene vil kunne tilby jobb kun mot deler av aldersgruppen de 
har sin spesialisering på. Svekket rekruttering kan over tid svekke det pedagogiske tilbudet.  
Strand kommune, som administrasjonen har vært i kontakt med, går bort fra trinndelte 
skoler bl.a. ut fra at de opplever økte utfordringer med å rekruttere godkjente lærere, -
spesielt gjelder dette etter innføringen av den nye lærerutdanningen med spesialisering for 
1. – 7. trinn. 
 
 
5) Potensial for å tiltrekke seg nye innbyggere 

Rådmannen mener det vil kunne oppleves som negativt om barneskoleløpet i Gausdal 
stykkes opp, og at dette kan bidra negativt i.f.t. å kunne tiltrekke seg nye innbyggere.  
 
 
6) Økte kostnader for skoleskyss 

Innføring av trinndelte skoler i en felles skolekrets vil medføre at et betydelig antall elever vil 
ha krav på skoleskyss. Oppland fylkeskommune fakturerer i dag Gausdal kommune for 
skoleskyss i takstsone 1 (20,- kr/tur, d.v.s. 40 kr/dag) i Follebu og Fjerdum kretser. Med en 
forutsetning om ca. 180 elever pr. år og at ca. 15% av elevene har skyss i dag, betyr dette en 
økt årlig skysskostnad i de to modellene som følger (190 skoledager pr. år): 

 Modell 1: Anslagsvis 1,15 mill. kroner. 
 Modell 2: Anslagsvis 0,5 mill. kroner. 

Disse kostnadene er etter rådmannens vurdering for høye sett opp mot kostnadene med å 
utvide kapasiteten ved Follebu skole gjennom utbygging eller etablering av paviljong (jfr. 
vurdering nedenfor).  
 
 
7) Utbygging av Follebu skole eller etablering av paviljong 

Kommunestyret ba i sak 27/18 vedtakspunkt 3 rådmannen om å utrede følgende alternativer 
for å løse nåværende og fremtidige kapasitetsutfordringer ved Follebu skole: Utbygging av 
skolen og etablering av paviljong. 
 
a) Utbygging/utvidelse 

Kostnader med en utvidelse/utbygging av Follebu skole kan anslås basert på den nylig 
gjennomførte byggingen på Fjerdum skole, der gjennomsnittlig kostnad lå på brutto 26.500 
kr/m2 inkl. mva (gjennomsnitt for nybygg og rehabilitering). Ved Fjerdum skole ble det 
bygget og rehabilitert om lag 5.000 m2, mens vi ved en utvidelse av Follebu skole snakker om 
anslagsvis 10% av dette arealet, slik at kvadratmeterprisen må antas å bli en god del høyere. 
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Et forsiktig anslag på kostnadene med en utbygging/utvidelse på 500 m2 på Follebu skole vil 
ut fra dette være minimum 15 mill. kroner inkl. mva. 

 
b) Etablering av paviljong  

Kostnader med etablering av en paviljong ved Follebu skole anslås basert på 
paviljongløsningen som ble leid og ført opp ved Engjom skule i påvente av ferdigstillingen av 
nye Fjerdum skole og endringer som har skjedd i markedet for modulbygg etter den tid.  
Et modulbygg på 18 moduler (oppunder 500 m²) vil kunne gi rom for 4 stk klasserom á 75 m², 
med garderober, wc, teknisk, bøttekott og gangarealer.  
Leie av et bygg i denne størrelsesorden i 5 år vil koste om lag 5,9 mill. kr inkl. mva, og 
inkluderer da grunnarbeider, transport, montering, demontering og returtransport. Det må i 
tillegg tas høyde for klasserominventar, lokal IKT-infrastruktur og prosjektutgifter, -noe som 
anslås å beløpe seg til om lag 650.000 kr. Leiekostnadene må føres i kommunens 
driftsregnskap.  
 
Kjøp av et modulbygg i samme størrelsesorden vil koste om lag det samme som å leie 
modulbygget i 5 år, d.v.s. om lag 6,6 mill. kroner inkl. mva. Det er da tatt høyde for litt ekstra 
for grunnarbeid (støpt plate), tilknytningsavgifter for vann og avløp (som påløper dersom 
bygget skal stå der på mer varig basis), klasserominventar, lokal IKT-infrastruktur og 
prosjektutgifter. Investeringskostnadene må føres i kommunens investeringsregnskap. 
 
En investering i størrelsesorden 6,6 mill. kroner inkl. mva vil bety årlige kostnader med renter 
og avdrag på om lag 270.000 kr forutsatt 30 års avskrivnings-/levetid og 3,5% rente. Det 
kalkuleres da med om lag 1,27 mill. kr i momskompensasjon. I tillegg kommer årlige FDV-
kostnader med 250.000 kr/år, basert på erfaringstall fra Follebu skole (500 kr/m2).  
 
Tomtearealet på Follebu skole er begrenset, og plassering av et tilbygg eller en paviljong vil 
evt. kunne utløse noen endringer knyttet til leke-/uteareal og/eller parkerings-
/trafikkløsninger. Dette forholdet vil bli utredet nærmere dersom kommunestyret ønsker å 
gå videre med etablering av paviljong.  
 
Sett opp mot kommunens allerede høye lånegjeld anbefaler rådmannen etablering av en 
paviljong i form av et modulbygg framfor en utbygging/utvidelse i form av et tilbygg på Follebu 
skole. Sett opp mot de store utfordringene med å balansere kommunens driftsbudsjett 
anbefaler rådmannen videre kjøp av et modulbygget framfor å leie dette, siden kostnadsbildet 
er tilnærmet likt i et 5-årsperspektiv og i favør av kjøp dersom det er behov for å styrke 
kapasiteten ved skolen videre framover (ref. blant annet utbyggingen i Heggen-feltet). 
Kostnadene med å eie modulbygget er videre på nivå med eller lavere enn merkostnadene 
med skoleskyss i det to modellene skissert foran. Ved å eie modulbygget vil kommunen kunne 
hente inntekter ved et evt. framtidig utleie/salg om behovet skulle falle bort, eller benytte 
bygget til annet formål / evt. flytte bygget. 
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8) Oppsummerende vurdering 

Det forventes ytterligere kapasitetsutfordringer ved Follebu skole som følge av tilflytting, og 
disse må løses. Rådmannens vurdering er at innføring av en felles skolekrets med trinndelte 
skoler for Fjerdum og Follebu ikke er veien å gå. Modell 2 løser kapasitetsutfordringene ved 
Follebu skole, men rådmannen vil ikke anbefale trinndelte skoler i en felles skolekrets ut fra 
hensynet til barnets beste (ett ekstra skolebytte, -med endring av miljø og kultur, i løpet av 
barneskolen for de av barna som sokner til nåværende Follebu krets), svekket potensial for 
rekruttering av fagpersonell med tilhørende konsekvenser for det pedagogiske tilbudet, samt 
økte kostnader til skoleskyss for minimum tre årskull per år. Videre knytter det seg en viss 
usikkerhet til om modellen vil være i tråd med nærskoleprinsippet, ettersom 
kapasitetsutfordringene delvis skyldes forhold som er innenfor kommunens kontroll. 
 
Rådmannen anbefaler ut fra en totalvurdering av hensynet til elevenes beste, hensynet til 
rekruttering og pedagogisk tilbud og hensynet til økonomi, at fremtidige 
kapasitetsutfordringer ved Follebu skole løses gjennom kjøp av et modulbygg. Modulbygget 
må stå ferdig til bruk når elevtallsutviklingen tilsier et behov for det, og det anbefales at 
administrasjonen kommer tilbake med en egen sak om dette når så er tilfelle. 
 
Som det framgår i kap. 3.4 under saksopplysninger foran, så støtter ungdomsrådet 
rådmannens forslag om å løse kapasitetsutfordringene ved Follebu skole gjennom etablering 
av et modulbygg. 
 
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
1) Gjeldende kretsgrenseinndeling i Gausdal opprettholdes. 
2) Kommunestyret vedtar at fremtidige kapasitetsutfordringer ved Follebu skole løses 

gjennom kjøp av et modulbygg, og ber administrasjonen komme tilbake med en egen sak 
om dette når elevtallsutviklingen tilsier et behov for det.  

 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 65/19 den 17.09.2019. 
 
Behandling: 
Det ble votert over rådmannens innstilling i saken. 
Enstemmig tiltrådt. 
 
Innstilling: 
1) Gjeldende kretsgrenseinndeling i Gausdal opprettholdes. 
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2) Kommunestyret vedtar at fremtidige kapasitetsutfordringer ved Follebu skole løses 
gjennom kjøp av et modulbygg, og ber administrasjonen komme tilbake med en egen sak 
om dette når elevtallsutviklingen tilsier et behov for det.  

 


