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SAMMENDRAG: 
Ved Follebu skole er det flere elever enn skolen er bygd for. På grunn av dette er det sett 
på muligheten for felles skolekrets for Follebu og Fjerdum. Det er utarbeidet to ulike 
løsninger der skolene deles etter klassetrinn. Ungdomsrådet gis mulighet til å komme 
med innspill til saken.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Elevtallet i Fjerdum krets har de siste årene gått noe ned. I Follebu krets har det økt. Denne 
utviklingen ser ut til å fortsette.  
 
Det er laget to ulike modeller:  

1. Fjerdum skole: 1. – 4. trinn,  
Follebu skole: 5. – 7. trinn.  

2. Fjerdum skole: 1. – 7. trinn fra Fjerdum krets og 5. – 7. trinn fra Follebu krets. 
Follebu skole: 1. – 4. trinn i fra 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 i løpet av barneskolen for de av barna som sokner til nåværende 
Follebu krets 

- kan føre til dårligere rekruttering av fagpersonell, som kan gi konsekvenser for det 
pedagogiske tilbudet.  

- det vil bli økte kostnader til skoleskyss.   
 
Modell 2 er vurdert opp mot hvor mye det koster å etablere en paviljong eller utbygging av 
Follebu skole.  
 
 



  
 
 

  
 
 

 

Tomtearealet på Follebu skole er begrenset, og plassering av et tilbygg eller en paviljong vil 
gjøre at det sannsynligvis vil bli noen endringer i leke-/uteareal og/eller parkerings-
/trafikkløsninger.  
 
Et forsiktig anslag på kostnadene med en utbygging/utvidelse på 500 m2 på Follebu skole vil 
ut fra dette være minimum 15 mill. kroner. 
 
En paviljong på nesten 500 m² vil kunne inneholde 4 klasserom, samt garderober, wc, teknisk, 
bøttekott og gangarealer. Leie av denne type bygg i 5 år vil koste om ca. 4,7 mill. kr. Kjøp av 
et bygg i samme størrelse vil koste ca. 5,0 mill. kroner.  
 
 
 
 
 
 
Saken legges frem uten innstilling. 


