
Ordførerens svar på interpellasjon fra Jul Tore Kittelsrud (Frp) om flytting av 

Leikvoll barnehage til Grymyr skole 

 

Interpellasjon til KST 21. januar 2021 

Fra Gran FrP 

 

Ordfører 

Som et ledd i å styrke Grymyr skole og Grymyr som en attraktiv plass å bo, samt sikre 

barnehage tilbudet i Vestre Gran, ønsker vi at rådmannen utreder muligheten for å flytte 

barnehagen på Leikvoll til Grymyr skole, og at barnehagen samkjøres med SFO og 

barneskolen, altså et oppvekstsenter. 

På Leikvoll leier kommunen i dag lokalene, disse er gamle og til dels krevende. 

 

Sitat fra Vestsida oppvekstsenter: 

HVA ER ET OPPVEKSTSENTER?                                                                            
  
Definisjonen på et oppvekstsenter er: 
Barnehage og skole under samme tak med felles ledelse. 
 
I Norge har flere kommuner opprettet oppvekstsentre hvor barnehage, skole og SFO 
er samlokaliserte og gjerne med felles ledelse. Oppvekstsentre har eksistert siden 
begynnelsen av 1990 tallet i Norge.  Utgangspunktet for en slik organisering kan 
være å utnytte ressursene bedre, og få til en større fleksibilitet. 
Det ligger økonomiske besparelser i samlokalisering, og større fleksibilitet knyttet til 
disponering av penger og bruk av personale på tvers av enhetene. Et oppvekstsenter 
er en framtidsrettet organisering av barnehage, SFO og skole i mindre kommuner og 
bidrar til at barna får gå på skole i sitt nærmiljø jf. Opplæringsloven § 8-1: 
Grunnskoleelevene har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller ved 
den skolen i nærmiljøet som de tilhører. 
 
 Oppvekstsentre tilbyr et pedagogisk tilbud til barn fra spedbarnsalder og til 
tenåringsstid. Tilbudet er i barnas nærmiljø. Skolen er ofte fådelt, dvs. at elevene fra 
to eller flere års trinn går i samme klasse. På grunn av bosettingsmønsteret i landet 
vårt, har Norge mange fådelte skoler og oppvekstsentre som representerer en 
motvekt til skolesentralisering. 
 
På oppvekstsenteret kan foreldre hente og levere barna på et sted. Dette letter 
hverdagen for både store og små og gjør det mulig for barnefamilier å bosette seg i 
små kommuner med spredt bebyggelse. En desentralisert skolestruktur er en 
forutsetning for å opprettholde spredt bosetning som mange politiske partier i Norge 



er opptatt av. 
 

Oppvekstsentre kan ha flere funksjoner enn barnehage og skole. Det kan være 
møteplass for befolkningen i nærmiljøet og fungere som kulturhus med aktiviteter på 
helg og kveldstid. Oppvekstsentre har ofte tett kontakt og samarbeider med 
enkeltpersoner, lag og foreninger i nærmiljøet. Oppvekstsentre har ofte et utvida 
klasserom, dvs. at opplæring og undervisning kan foregå i naturen eller i nærmiljøet. 
Det kan legges til rette for et samspill mellom læringsaktiviteter i og utenfor 
klasserommet. Dette gir en variert opplæring hvor alle sanser hos elevene kan tas i 
bruk. 
 
FAU har ifølge opplæringsloven § 11-4 bl.a. ansvar for å skape et godt samhold 
mellom hjemmet og skolen, og skal legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos 
elevene og skape kontakt mellom skolen, foreldre og lokalsamfunnet. 
 
Elevrådet (5 til 7 kl.) skal fremme fellesinteresser til elevene på skolen og arbeide for 
å skape et godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg og komme 
med framlegg i saker som gjelder nærmiljøet til elevene, jf. Opplæringsloven § 11-2. 
FAU og elevrådet sikrer brukermedvirkning. 
 
Som foreldre og elever har vi muligheter til å påvirke og medvirke til utviklingen av et 
oppvekstsenter. 
 Det innebærer at vi, store og små, er med på å skape vårt nærmiljø til det vi 
ønsker det skal bli: 
 Et møtested for aktiviteter  og felles læring , - hvor menneskets grunnleggende 
behov for tilhørighet og selvstendighet ivaretas. 
Dette gir gode oppvekstbetingelser for barna og øker samhold i bygda. Et godt 
nærmiljø er med på å opprettholde bosetning og rekruttere tilflytning. 
Sitat slutt. 

Det er vår mening i Gran FrP at dette vil være kostnadsbesparende, og vel så viktig, styrke 

samhold, læring og kompetanse. 

Det ble ved forrige valg fra nærsagt samtlige politiske partier i Gran snakket varmt om å 

styrke spredt bosetting og beholde grendene. Vi mener dette vil være med å styrke Grymyr 

som grend og bidra til økt bosetting. 

Vedtak: 

Kommunestyret ber rådmann utrede flytting av Leikvoll barnehage til Grymyr barneskole, 

med sikte på å etablere et oppvekstsenter. 

 

For Gran FrP 

Jul Tore Kittelsrud 

Gruppeleder 



Ordførers svar:  

Gran kommune har tidligere gitt tilbud om barnehageplass i samdrift med skole etter 

oppvekstsentermodellen. Interpellasjonen peker på et mulighetsrom som også ble synliggjort i 

budsjettprosessen høsten 2020.   

 

Barnetallet er synkende både i Leikvoll barnehage og på Grymyr skole, noe som utfordrer og 

nødvendiggjør at vi ser på ulike driftsmuligheter. Det er arealkapasitet på Grymyr skole og en viss 

nærhet mellom institusjonene. Vurderinger som er gjort så langt mht. bygningsmassen tyder på at 

renoveringsbehovet på Grymyr skole er mindre enn på flere av de andre barneskolene. I tillegg er 

antall barn og elever knyttet til disse to institusjonene, mulig å romme innenfor rammen av et 

oppvekstsenter. Gran kommune har også et politisk vedtak fra 2017 som berører barnehagetilbudet i 

Vestre Gran og som tolkes som en tydelighet på opprettholdelse av barnehagetilbudet i kretsen.  

Når det gjelder det praktiske rundt sammenslåing av Leikvoll barnehage og Grymyr skole, så mener 

kommunalsjef for skole og barnehage at det ligger godt til rette for samdrift. Det er store arealer til 

disposisjon på Grymyr skole og mange fasiliteter som kan brukes i fellesskap. Det vil likevel være 

behov for ombygging av eksempelvis toalett til bad/stellerom i tilknytning til SFO lokalene. I tillegg 

kan det være behov for avgrensing av uteområdet (gjerde) og utbedring av parkeringsmulighetene.  

I forbindelse med en eventuell utredning vil disse behovene og ytterligere behov kunne belyses slik 

at en kan anslå noe mer konkret mht. kostandbilde.  

De bygningsmessige tiltakene må søkes om og behandles etter plan‐ og bygningsloven. Pålegg og 

krav i denne prosessen vil være avgjørende for kostnadsbildet. I tillegg skal barnehagen godkjennes 

etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, og til slutt må det til en godkjenning 

av barnehagen fra barnehagemyndigheten. 

For å få avklart de kostnader etablering av et eventuelt oppvekstsenter vil medføre må det 

gjennomføres et forprosjekt. Det vil her være nødvendig å engasjere arkitekt og rådgiver for VVS 

(inneklima) for å få avklart krav etter byggeforskriftene. For prosjekter av denne størrelse har 

kommunen rammeavtaler med både rådgivere og entreprenører. For å få et tilstrekkelig 

beslutningsgrunnlag bør det prosjekteres frem til og med anbud for entreprenører. Hvis det 

imidlertid dukker opp forhold undervegs i prosjekteringen som anses å kunne ha en avgjørende 

betydning for en realisering, må dette umiddelbart forelegges kommunestyret for vurdering før 

prosjekteringen fortsetter.  

Ordfører vil understreke behovet for informasjon, dialog og medvirkning med ansatte og foresatte i 

forbindelse med en slik utredning. Både Leikvoll barnehage og Grymyr skole har tidligere vært utsatt 

for debatt mht. endringer av barnehage- og skolestruktur. Dette er utfordrende å stå i for både barn, 

foreldre og ansatte. Det blir derfor viktig å involvere de berørte. I dette tilfellet gjelder det også eier 

av lokalene der Leikvoll barnehage driftes.  

 

Ordførers forslag til vedtak:  

Kommunestyret ber rådmann utrede sammenslåing av Leikvoll barnehage og Grymyr skole til et 

oppvekstsenter på Grymyr skole og gjennomføre et forprosjekt i løpet av våren 2021. 

Kommunestyret ber rådmannen kommer tilbake til kommunestyret med saken før prosjektet 

igangsettes.  

 

 

Ordfører Randi Eek Thorsen, Jaren 10.02.2021 


