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Endring av skolestruktur og skolekretsgrenser i forbindelse med 
budsjett og økonomiplan 2018-2021 

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar at forslag til endringer i skolestruktur og skolekretsgrenser skal legges ut på 
høring med følgende punkter og høringsspørsmål som sendes instanser som kan bli direkte involvert: 

1. Kommunestyret vurderer å legge ned Fredheim skole og overføre alle elevene til Brandbu 
barneskole. 

2. Kommunestyret vurderer å legge ned Sanne skole og overføre alle elevene til Grymyr skole. 
3. Kommunestyret vurderer å legge ned ungdomsskolen i Bjoneroa og overføre elevene til 

Brandbu ungdomsskole. 
 

4. Kommunestyret vurderer å endre kretsgrensene for ny skolekrets mellom Brandbu 
barneskole og Jaren skole, slik at Jaren skoles krets også innbefatter Jarenvegen bort til 
Fagerlund barnehage og Røysumlinna 3, områdene Prestkværn, Rogne, Sørvangsbakken og 
Ulsvad. 

5. Kommunestyret vurderer å endre kretsgrensen mellom Sanne/Grymyr mot Trintom og Jaren 
skoler, slik at eiendommer langs Jarenstranda til og med nr 200 tilhører Trintom krets, mens 
resterende langs Jarenstranda tilhører Jaren skole. 

6. Kommunestyret vurderer å endre kretsgrensene mellom Sanne/Grymyr mot Fredheim/BBS 
og ønsker innspill på hvor det er naturlig at kretsgrensen her bør gå. 

7. Brandbu ungdomsskoles krets utvides slik at Bjoneroa skoles krets tillegges denne kretsen. 
8. Den fleksible grensen mellom Brandbu og Gran ungdomsskoler opprettholdes slik at elever 

som bor i grenseområdene i kretsene til Brandbu barneskole, Moen skole og Jaren skole kan 
overflyttes/styres til den ungdomsskolen med færrest elever. 

 
Hva mener høringsinstansen om det/de punktene det er aktuelt for dem å si noe om? 
 

 Aktuelle høringsinstanser er de som er nevnt i saksutredningen. Høring kunngjøres også på 
kommunens hjemmeside og i lokalaviser, og andre kan dermed også komme med 
høringsinnspill. 

 Høringsfristen settes til 31. januar 2018. 

 Saken fremlegges til politisk behandling etter dette. 
 
 
 

Saksgang Møtedato 
Formannskapet 23.11.2017 
Kommunestyret            



 

2 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Rundskriv 2-2012 av 15. mars 2012 fra Utdanningsdirektoratet, Behandlingen av 
saker om skolenedleggelser og kretsgrenser 

Ja 

 
 

Oppsummering 
Saken omhandler forslag om å endre skolestruktur og skolekretsgrenser med bakgrunn i 
omstillingsbehovet Gran kommune har for å få en mer robust økonomi. Saken er ikke en 
fullstendig utredning om skolestruktur. Saken skal gi et godt nok grunnlag til å kunne ta en 
avgjørelse om endring av skolestruktur/skolekretsgrenser er et tiltak det er ønskelig å sende ut på 
høring og dermed anses som mulig å gjennomføre.  
Rådmannen fremlegger en innstilling i flere ledd, som man kan velge å vedta ett eller flere ledd. 
Etter høring må det fremmes en bredere utredning/sak til behandling for endelig avgjørelse. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Rådmannen er gitt i oppgave å fremskaffe en mer robust økonomi for Gran kommune. Rådmannen 
har derfor initiert og styrt en omstillingsprosess frem mot budsjett- og økonomiplan 2018-2021. Hver 
av virksomhetene har blitt utfordret på å komme frem med ulike sparetiltak. For grunnskole ble 
måltallet for innsparing satt til 10-12 millioner kroner. 
 
I grunnskole har alle skoleledere vært involvert i prosessen med å finne frem til ulike tiltak. 
Skolelederne har på sine skoler gitt ansatte mulighet til å komme med innspill til mulige omstillings- 
og kuttforslag. Det har vært en samstemthet i skolelederkollegiet om at det ikke er mulig å spare så 
store summer gjennom «flate» kutt. For å kunne spare så store summer, må man se på 
skolestrukturen. I denne saken omtales kun sparetiltakene som omhandler skolestruktur og 
skolekretsgrenser. 
 
Endringer av skolestruktur er nok en av de sakene som kan få frem flest følelser. Det er ikke slik at 
verken grunnskolesjef eller skolelederne ønsker å legge ned skoler. Det man fra et skolefaglig ståsted 
forsøker å si, er at man anser det som et bedre tiltak å gjøre innsparinger gjennom endring av 
skolestrukturen, enn å gjøre flate kutt i samme størrelsesorden. Om man politisk ønsker å gjøre 
andre vurderinger og prioriteringer som innebærer mindre kutt, er det et politisk valg. Denne 
valgmuligheten har man ikke faglig eller administrativt. 
 
I Gran har vi en desentralisert tjenestestruktur, også innenfor skole. Det har blitt gjort en endring de 
siste årene, med sammenslåing av Fagerlund, Bjørklund og Solvang til Brandbu barneskole. Vi har 
etter dette sju barneskoler, en kombinert skole og to ungdomsskoler. 
 
I følge KOSTRA bruker Gran kommune mer penger pr. elev på skole enn nabokommunene på 
Hadeland, som har en skolestruktur med færre og større skoler. Samtidig ser vi at Gran kommune 
bruker mindre enn sammenliknbare kommuner med forholdsvis lik skolestruktur, eksempelvis Østre 
og Vestre Toten. Dette kan indikere at Gran kommune i første rekke har mulighet til å spare penger 
på skole gjennom å gjøre noe med skolestrukturen, som ikke krever store investeringer. 
 
Det er vurdert flere alternativer knyttet til endring av skolestruktur enn de som foreslås her. 
Forslagene til endringer av skolestruktur som fremmes er i uprioritert rekkefølge: 

 Ungdomsskolen i Bjoneroa legges ned og elevene overføres til Brandbu ungdomsskole 

 Fredheim skole legges ned og elevene overføres til Brandbu barneskole 
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 Sanne og Grymyr skole slås sammen. Elevene fra Sanne overføres til Grymyr skole. 
 
Alternativer som i tillegg har vært vurdert, er i uprioritert rekkefølge: 

 Sanne, Grymyr og Fredheim slås sammen til en skole. Elevtallet ville blitt ca. 300 elever. 

 Sanne skole legges ned og elevene overføres til Trintom skole. Grymyr og Fredheim slås 
sammen. 

Bakgrunnen for at disse forslagene ikke er gått videre med handler i første rekke om det 
investeringsbehovet som da oppstår, enten for en ny skole eller større utvidelser av eksisterende 
skoler. Rådmannens vurdering har vært at det ikke er rom for større investeringer i skolene sett i lys 
av kommunens øvrige investeringsbehov. 
 
Bakgrunn for forslag om endring av skolestruktur 
Rådmannen har forståelse for at endringer av skolestruktur er et vanskelig og følelsesmessig område 
som berører svært mange av kommunens innbyggere.  
 
Argumenter som kan brukes for å beholde dagens skolestruktur kan blant annet være: 

 Viktigheten av skole for å opprettholde dagens bosetting, og fremdeles være attraktiv for 
videre utvikling og utbygging/tilflytting. Skole i nærheten av der folk bor er en viktig del av 
dette. Skole som institusjon har en stor betydning for annen aktivitet i bygda/grenda, som 
idrettslag og annen frivillig aktivitet, både som mulig rekrutteringsarena og samlingssted for 
aktiviteter. 

 Ved mindre skoler med mindre klasser/grupper har man en større mulighet for at lærerne 
ser og kan hjelpe hver enkelt elev. Dette gjelder både i forhold til fag og faglig utvikling, men 
også det sosiale og muligheten til å oppdage uønsket adferd som eksempelvis 
mobbing/krenkende adferd. Et lite elevmiljø fremheves som positivt fordi det er oversiktlig. 

 Skolenes beliggenhet og nærhet til store og varierte uteområder, som kan brukes i 
fagligsammenheng, men også muligheten til varierte aktiviteter i friminutt og på fritid. 

 Dagens skole/skolebygg står der. Noen av byggene er noe oppgradert. Det er derfor ikke 
behov for å gjøre store investeringer. 

 Ved sammenslåing av skoler må «alle» elevene ha skoleskyss, og elevene må transporteres 
lengre enn i dag. 

 
Argumenter som kan brukes for sammenslåtte skoler kan blant annet være: 

 Større faglig miljø fremheves som positivt, fordi det er mindre sårbart for fravær og sykdom. 
Et større faglig miljø kan bidra til å beholde lærere og lette rekrutteringen av nye lærere og 
skoleledere, og dermed sikre god kvalitet fremover. Det kan også være lettere å kunne ha 
både bredere og større kompetanse i lærerkollegiet sett under ett ved en større skole. 

 Det kan være bedre mulighet for sosial utvikling for barna i et større miljø. På en større skole 
er det flere elever, som kan gjøre det enklere å få venner, og dermed være en bidragsyter til 
å redusere mobbing. 

 Ved en større skole kan det være enklere å inkludere alle, og gi alle likere muligheter for de 
tilpasningene det er behov for. 

 Større skoler gir bedre ressursutnyttelse. 
 
De fleste av disse argumentene kan omformuleres med motsatt fortegn og bukes som argument for 
eller mot, alt etter hva man ønsker å argumentere for/mot. Punktlistene er ikke ment å være 
uttømmende, men er noen av hovedmomentene som fremkom i forbindelse med innlemmingen av 
Bjørklund skole inn i Brandbu barneskole.  
 
Sett fra et skolefaglig ståsted er noen av de viktigste argumentene for å gjøre noe med 
skolestrukturen blant annet: 
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 Endrede og økte krav til fagkompetanse kan gjøre mindre skoler mer sårbare over tid. 

 Muligheten for å rekruttere kompetansen det er behov for er vanskeligst ved de minste 
skolene. Enkelte lærere velger å si nei til stilling ved en liten skole fordi de blant annet er 
usikre på aldersblandede grupper. 

 Vanskelig å rekruttere skoleledere. 

 Det stilles like krav til skolen, lærerne og ledelsen fra elever, foreldre, allmenheten, 
politikere, direktorat og departement, uavhengig av skolestørrelse. Små skoler krever 
vesentlig mer ressurser pr elev til å løse alle oppgaver enn større skoler. 

 Det er forholdsmessig dyrt pr elev når klassene/gruppene blir små. 

 I Gran har mange elever, ca. 44 %, allerede skoleskyss. Mange av disse elevene får skyss 
begrunnet i farlig skoleveg. Gran betaler pr tur for hver enkelt elev. For elevene med 
kommunalt vedtak, dvs. farlig skolevei, betaler kommunen en ekstrakostnad på i underkant 
av kr 1 million. Ved en endring av skolestrukturen vil flere elever få skoleskyss, men Gran 
kommunes utgifter vil ikke stige vesentlig. Dette fordi merkostnaden for skoleskyss 
begrunnet i farlig skoleveg da bortfaller. 

 
I det videre vil de enkelte forslagene beskrives nærmere. 
 
Nedleggelse av ungdomskolen i Bjoneroa og flytting av elevene til Brandbu ungdomsskole. 
Elevtallet ved ungdomsskolen i Bjoneroa vil holde seg fra 10-22 elever, med 2-9 elever pr trinn, ut fra 
de som er bosatt i Bjoneroa pr. nå.  
 
På Brandbu ungdomsskole er elevtallet på det enkelte trinn, inkludert elevene fra Bjoneroa under 90 
(3 klasser) alle år, bortsett fra 10. trinn i skoleåret 2018/2019. Da kan elevtallet bli over 90, og det 
kan være behov for å dele trinnet i fire grupper.  Det er plass til å ha ti klasser ved BUS. For fremtidige 
trinn som skal inn på ungdomsskolen, vil det kunne være mulig at elever fra Moen/Jaren begynner 
ved Gran ungdomsskole istedenfor BUS dersom man ser at elevtallet nærmer seg 90. 
 
Ungdomsskolen i Bjoneroa har hatt og har gode resultater, både på elevundersøkelsen og 
grunnskolepoeng. Ser man på grunnskolepoeng over år, ligger gjennomsnittet for elevene i Bjoneroa 
godt over gjennomsnittet for øvrig i Gran. På elevundersøkelsen ligger skolen likt eller bedre enn de 
andre skolene i Gran. Resultatene på nasjonale prøver varierer sterkt fra år til år, og vil alltid være 
unntatt offentlighet. Om man sammenstiller resultatene over år, ser det ut til at skolen ligger 
omtrent som gjennomsnittet i Gran. Det er ikke den faglige kvaliteten pr i dag som er bakgrunnen for 
forslaget om nedleggelse av ungdomsskolen i Bjoneroa. 
 
Et viktig argument mot en nedleggelse av ungdomsskolen i Bjoneroa er avstanden til Brandbu. For en 
del elever vil det kunne innebære en total reisetid en vei til opp mot halvannen time. Det er også noe 
usikkerhet rundt Randsfjordferjas avganger og driftsstabilitet. 
 
Et hovedargument for en nedleggelse er i tillegg til økonomi, den faglige sårbarheten som er ved en 
så liten skole. Med de lærerne som arbeider ved skolen, har man klart å dekke kompetansekravene. 
Samtidig ser man at det å skulle dekke kompetansekravene i alle fag over tid kan bli vanskelig. Innen 
2025 skal alle som underviser på ungdomstrinnet i matematikk, norsk og engelsk har 60 studiepoeng 
i faget. I alle andre fag, 30 studiepoeng. Med det antall lærere som er ved skolen, kan det bli 
vanskelig over tid å rekruttere og beholde nok kompetanse på alle områder. Dette kan over tid 
påvirke læringsutbytte for elevene. 
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Sammenslåing av Grymyr og Sanne skole 
Grymyr skole har inneværende skoleår ca. 60 elever, mens Sanne skole har ca. 120 elever. Elevtallet 
for de to skolene vil kunne gå ned mot 140 elever totalt, hvis det ikke blir tilflytting innenfor 
skolekretsene på de årskullene vi nå kjenner til. 
 
En sammenslått Grymyr og Sanne vil fra skoleåret 2018/2019 kunne få ca. 180 elever og 
klassestørrelse fra 19 til 33 elever. Dette er det plass til i de eksisterende lokalene ved begge skoler. 
 
Ved valg mellom hvilket skolebygg som er best egnet har rådmannen sett på byggenes tilstand pr i 
dag, hva som er gjort de senere årene og hvilket fremtidige behov man ser pr i dag. Innenfor alle 
disse tre områdene er det Grymyr skole som kommer best ut. Grymyr skole fikk en betydelig 
oppgradering når det gamle «bassengbygget» ble omgjort til auditorium og diverse andre rom, samt 
at andre deler av skolen også fikk noe oppgradering. Det eneste oppgraderingsbehovet som kan 
komme i tillegg til det som allerede er kjent gjennom sak om eiendomsmassen og formålsbygg, er at 
lærerarbeidsplasser/personalrom må utvides ved en sammenslått skole. 
 
Sanne skole har et vesentlig større oppgraderingsbehov. I tillegg er det noen bygningsmessige 
utfordringer knyttet til universell utforming som vil kunne kreve betydelige investeringer. 
 
Et argument som taler mot Grymyr og for valg av Sanne som skolested er behovet for transport. 
Sanne skole har omtrent dobbelt så mange elever som Grymyr. Det innebærer at transportbehovet 
blir størst ved å velge Grymyr som skolested. I tillegg er det nok slik at flere foreldre på Grymyr kjører 
mot Gran og Viggadalen enn fra Sanne mot Grymyr og Jevnaker. Det kan derfor være behov for mer 
ekstra kjøring ved å velge Grymyr som skolested.  
I forhold til transport til/fra skolen, så er det slik at for at bussene skal rekke å kjøre til Grymyr, for så 
å rekke tilbake til ungdomsskolen, må Grymyr skole starte skoledagen litt over kl. 8. Dersom Grymyr 
velges som skolested kan det komplisere skoleskyssen noe, fordi mer skyss må over til fra Viggadalen 
til Grymyr. Dette anses allikevel som løsbart. 
 
Sanne skolekrets strekker seg nesten fra Fagertun sykehjem, langs Jarenvannet til krysset 
Jarenstranda/Ringdalslinna og opp mot Granavollen. I sør går kretsgrensen mellom Trintom og Sanne 
nederst i Grinilinna. Spesielt for de som bor i lia ut mot Viggadalen i både Ringdalslinna og Grinilinna, 
vil det være vesentlig lengre til Grymyr enn til Trintom.  
Rådmannen mener det vil være hensiktsmessig at de eiendommene som har adresse/utkjøring mot 
Jarenstranda endrer skolekrets til Trintom eller Jaren skole. Det er snakk om 3-5 elever hvor 
halvparten går mot Jaren og den andre halvparten mot Trintom. Dersom det skal åpnes for at 
Trintom skal ta i mot flere elever må skolen bygges ut. Rådmannen anbefaler ikke dette i denne 
saken. 
 
Sammenslåing av Fredheim skole med Brandbu barneskole 
Fredheim skole har inneværende skoleår i overkant av 100 elever. Ved Brandbu barneskole er det 
over 300 elever. Med de kjente elevkullene vil elevtallet holde seg relativt stabilt på ca. 410 elever. 
 
Brandbu barneskole er bygget med 14 klasserom på ca. 60 m2. Det betyr at det er plass til 30 elever i 
hvert klasserom. I tillegg er det 4 klasserom på ca. 40 m2 som kan deles i to, og brukes til grupperom. 
Brukes disse rommene som klasserom er det plass til maksimalt 20 elever i hvert av de fire rommene. 
 
Det er også det som blir kalt «oaser» utenfor klasserommene, som er mer åpne læringsarealer. 
Summen av dette, gjør at det kan være godt over 400 elever ved BBS. Det totale elevtallet det er 
plass til vil avhenge av hvor mange som er på hvert trinn, men det er altså plass til en tredeling på 
inntil fire trinn. Ved maksimal utnyttelse vil den fleksibiliteten som man som utgangspunkt ønsker, bli 
borte, fordi grupperom tas i bruk som faste klasserom.  
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Et argument mot å fylle BBS opp mot det maksimale elevtallet skolen tåler, er at det da ikke er rom 
for en elevtallsøkning man ønsker over tid. Skolekretsen vil være stor i areal, og det må forventes 
både nybygging og tilflytting av barnefamilier, som øker elevtallet ytterligere. Det kan da bli behov 
for å bygge på skolen. 
 
For å unngå at skolen får så mange elever at det ikke blir plass til nyinnflyttede, bør det gjøres en 
kretsgrensejustering mellom BBS og Jaren skole. Dette vil ikke ramme de elevene som allerede går på 
skolen, men de som skal begynne på skolen senere. Dette omtales nærmer under avsnittet om 
kretsgrensejusteringer. 
 
Kretsgrensejusteringer 
Endringer av skolestruktur som foreslås i denne saken i første rekke økonomisk argumentert. De 
kretsgrensejusteringene som foreslås er på samme måte begrunnet ut fra et økonomisk perspektiv, 
men det er også forsøkt hensyntatt praktiske løsninger. 
 
Bjoneroa ungdomsskole 
Ved nedleggelse av ungdomsskolen i Bjoneroa er det ikke nødvendig med kretsgrensejusteringer ut 
over at Bjoneroa skole må legges inn under Brandbu ungdomsskoles krets. 
 
Sanne og Grymyr skole 
Ved nedleggelse av Sanne skole og overflytting av elevene til Grymyr skole foreslås det å endre 
kretsgrensen mellom Sanne skole og Trintom/Jaren skoler langs Jarenstranda. Det foreslås at 
eiendommer med adresse Jarenstranda eller utkjøring til Jarenstranda fra krysset 
Ringdalslinna/Jarenstranda til Jarenstranda 200 blir tilhørende Trintom skole, mens øvrige 
husstander blir tilhørende Jaren skole.  
Det bør også ses på grensene mellom Sanne/Grymyr og Fredheim krets. Det kan være naturlig å gjøre 
enkelte endringer her slik at noen flere eiendommer flyttes over til Sanne/Grymyr krets. Dette bør 
vurderes i som en del av høringsrunden. 
 
Fredheim skole, Brandbu barneskole og Jaren skole 
Det er her de største endringene i kretsgrensen foreslås. Elevtallet ved Brandbu barneskole bør 
forsøksvis reduseres noe, for å sikre plass for innflytting innenfor en stor skolekrets. 
Det foreslås derfor å endre kretsgrensene mellom BBS og Jaren skole slik at områdene Prestkvern, 
Rogne, Ulsvad og Sørvangsbakken, samt alle eiendommer fra Røysumlinna 3 og ned forbi Fagerlund 
barnehage og mot Jaren, overføres til Jaren skoles krets. Dette skal bare gjelde fremtidige elver 
innenfor dette område. Dette gjelder ca. 15 barn som bor i dette området pr nå som ikke har begynt 
på skolen. Disse endringene vil ikke endringer behovet skoleskyss. Det er omtrent samme avstand fra 
disse områdene til BBS og Jaren skole. Alle ligger innenfor 4 kilometer til Jaren skole. 
 
Kretsgrenser ungdomstrinn 
Det er viktig å være klar over at grensen mellom Gran og Brandbu ungdomsskoler ikke bør endres 
vesentlig fra i dag. Dagens ordning med en fleksibel ungdomsskolegrense på grensen mellom 
Jaren/Moen og nå Brandbu barneskole bør videreføres. Dette for at man skal kunne styre 
elevtallsutviklingen best mulig på de to ungdomsskolene. 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Opplæringslov med forskrifter 
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Eksisterende planer 
I kommuneplanens samfunnsdel heter det blant annet om kommunale tjenester: «I 2030 har Gran 
kommune kostnadseffektive offentlige tjenester av god kvalitet, med færre og mer robuste 
tjenestesteder med evne til nyskaping og utvikling.» 
 
Kvalitetsplan for grunnskolen 2017-2020 angir målsettinger og satsningsområder for skolene i 
perioden. 
 
Gjeldende vedtak 
Ingen særskilte som omhandler skolestruktur. 
 
Økonomi 
 

Skole Antall 
elever 

Budsjett 
2017 

Kostnad/ 
elev 
(skolens 
budsjett) 

Kostnad/
elev 
(ikke 
skolens 
budsjett) 
Regnskap 
2016 

Kostnad/
elev 
Renter og 
avdrag 
 
Beregnet 
for 2018 

Sum  
kostnad/ 
elev 

Sanne 121 10 984 000 90 775 8 990  99 765     

Grymyr 59 8 046 000 136 370 15 030 6 270 157 670 

Sum Grymyr og Sanne 180 19 030 000 105 720 10 970 2 055 118 745 

Brandbu barneskole 311 23 580 000 75 820 6 330 20 260 102 410 

Fredheim 107 9 048 000 84 560 8 830  93 390 

Jaren 143 13 392 000 93 650 6 400   100 050 

Moen 137 11 655 000 85 070 4 610  89 680 

Trintom 202 20 347 000 100 725 6 850 21 820 129 395 

Bjoneroa 53 6 980 000 131 700 11 780   143 480 

Brandbu ungdomsskole 250 22 836 000 91 344 12 440 13 510 117 294 

Gran ungdomsskole 247 21 977 000 88 975 11 200  100 175 

 
Denne tabellen viser en oversikt over kostnader pr elev ved den enkelte skole. I det videre rundt 
økonomi brukes det tall ut fra skolenes budsjett. 
 
Sanne og Grymyr 
En sammenslått Grymyr og Sanne skole vil skoleåret 2018/2019 kunne ha ca. 180 elever. 
Klassestørrelsen vil variere fra 13 til 33 elever. 
 
Erfaringsmessig vet vi at en fulldelt skole med forholdsvis store klasser er kostnadseffektiv, dvs. at 
kostnad pr elev vil bli lavere. Dette fordi det vil bli noen flere elever pr. lærer. 
 
Kostnaden for Grymyr og Sanne er budsjettåret 2017 på totalt kr 19 030 000,- for skole og SFO. Dette 
er alle kostnadene som regnskapsførers på den enkelte skole. I tillegg kommer blant annet 
skoleskyss, kommunale avgifter, bredbånd, lisenskostnader, renhold, vaktmestertjenester. 
 
Ved beregning av innsparing har grunnskolesjef sett på kostnad pr elev ved da andre skolene. 
På barneskolene varierer den mellom nesten kr 76000,- på BBS til over kr 136000,- på Grymyr. Det er 
da ikke gjort fratrekk for kostnader til innføringsklasse, Trintom pluss, spesialundervisning eller annet 
som kan variere relativt mye mellom skolene. 
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Det er grunnskolesjefens vurdering at en fulldelt barneskole med forholdsvis store klasser bør kunne 
ha en kostnad/elev ned mot hva BBS har inneværende skoleår. 
 
Ved beregning av mulig maksimal innsparing er regnestykket derfor slik: 
 
Kostnad Grymyr og Sanne skoler budsjettåret 2017   19 030 000,- 
 Gjennomsnittlig elevkostnad 105 720,- 
Sammenslått Grymyr og Sanne skoler 
 Ca. 180 elever * kostnad/elev kr 81 500,- ca. kr 15 000 000,- 
 
Mulig maksimal innsparing    ca. kr 4 000 000,- 
 
Dette er da den maksimale innsparingen grunnskolesjefen mener er mulig å gjennomføre. 
I praksis vil ikke alt dette spares inn på grunnskole. Ca. kr 500 000,- vil være reduksjon i direkte 
utgifter i eiendomsavdelingen (renhold, vaktmester). I tillegg kommer innsparing på strøm/olje. 
 
Fredheim til BBS 
Fredheim skole har inneværende skoleår 107 elever. Budsjettet til Fredheim skole er i 2017 på litt 
over 9 millioner kroner. For neste skoleår ser elevtallet ut til å bli 96 elever. 
 
Ved nedleggelse av Fredheim og overflytting av elevene til Brandbu barneskole har følgende blitt lagt 
til grunn: 
 
Elevgruppene på 1. til 7. trinn på BBS vil bli slik: 
1. trinn   64 elever 
2. trinn   52 elever 
3. trinn   63 elever 
4. trinn   56 elever 
5 trinn   58 elever 
6. trinn   57 elever 
7. trinn   72 elever 
Totalt  412 elever 
 
Elevtallet på 1., 3. og 7. trinn er slik at elevgruppa bør deles i tre. 
Brandbu barneskole har i tillegg til de 14 ordinære klasserommene på ca. 60 m2, 4 stk 
klasserom/grupperom på ca. 40 m2. Det er dermed plass til en tredeling av inntil fire trinn. 
 
Dette innebærer at ved overføring av de ca. 100 elevene fra Fredheim, vil det utløse tre klasser mer 
enn det er ved BBS i dag. 
 
For hver ekstra klasse/gruppe vil det være ca. 1,25 årsverk lærer – kostnad ca. kr 780 000,- 
 
Totalkostnad lærer for tre ekstra grupper     kr 2 340 000,- 
I tillegg ca. 0,5 lærerårsverk ekstra på de andre trinnene, totalt 2 årsverk  kr 1 250 000,- 
Assistenter i skole og SFO ca. 2 årsverk      kr 1 000 000,- 
 
Maksimal innsparing i skole       kr 4 590 000,- 
Innsparing på eiendomsdrift strøm/olje etc. ca.     kr    500 000,- 
 
Total maksimal innsparing Fredheimelever til BBS    kr 5 000 000,- 
 
Bjoneroa skole – ungdomstrinnet 
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Det er foreslått å flytte ungdomsskoleelevene ved Bjoneroa skole til Brandbu ungdomsskole, og 
innsparingen vil maksimalt være på ca. 1,2 millioner kroner.  
 
Pr i dag benyttes det ca. to lærerårsverk på ungdomstrinnet. Ved overføring av elevene til BUS vil det 
som utgangspunkt ikke utløse nye klasser. Årskullene ved Bjoneroa skole er mellom 2 og 9 elever.  
Det er grunnskoleleders vurdering at disse elevene kan innlemmes ved Brandbu ungdomsskole uten 
tilførsel av ekstra midler ut over spesialpedagogiske behov. 
 
Skyssutgifter 
Skyssutgiftene for Sanne-elever til Grymyr vil øke med ca. kr 200 000, og for Fredheim-elever til BBS 
vil utgiftene øke med ca. kr 100 000. Disse økte utgiftene tilfaller fellesområdet for grunnskole og er 
tenkt dekket gjennom de utgiftene man sparer på blant annet kommunale avgifter, bredbånd, 
forsikringer, lisenser etc.  
 
Skyssutgiftene for elevene ved Bjoneroa skole vil også øke noe. Samtidig er det slik at de fleste 
elevene i dag har skyss, og forskjellen vil bli marginal. Merutgift på skyss vil dekkes inn gjennom 
sparte utgifter som ikke er lagt inn i regnestykket pr nå.  
 
Totalutgiften for Gran kommune til skyss skal ikke bli høyere, men vi bruker midlene vi har på en litt 
annen måte. 
 
 
Bemanning 
Som det fremkommer under økonomi vil hoveddelen av innsparingen være på bemanning. Det er 
rådmannens vurdering at denne innsparingen er gjennomførbar uten at det går på bekostning av 
kvaliteten på opplæringen. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen er innforstått med at tidsrammen som det er lagt opp til i denne saken er knapp. 
Dersom kommunestyret i desember 2017 vedtar å legge ut på høring de endringer i skolestruktur og 
kretsgrenser som foreslås her, vil en sak til endelig behandling tidligst komme i mars. Det er da under 
et halvt år til endringene skal gjennomføres. Det må da være slik at kommunestyret er innforstått 
med at rådmannen starter arbeidet med å forberede strukturendringene, men at dette stoppes hvis 
kommunestyret vedtar det etter høringsrunden.  
 
Overganger og tilpasninger til ny struktur kan være vanskelig. Ideelt sett hadde det ikke vært 
nødvendig med så store innsparinger så raskt. Dersom de økonomiske rammene blir vedtatt sammen 
med endringer i skolestrukturen, vil det kunne bli knapt med tid og vanskelig å gjennomføre 
innsparingene. Samtidig er det slik at dersom det er viktig å få gjort noe rundt økonomien må skole 
gjennomføre innsparingene. Da vil det handle om evnen og viljen til å gjennomføre de vedtak som 
kommunestyret fatter. 

Prosess videre ved vurdering av endring av skolekretsgrense/skolenedleggelse  
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Utdanningsdirektoratet har gjennom rundskriv 2-2012 av 15. mars 2012 presisert at en avgjørelse 
knyttet til skolestruktur ligger i kjerneområdet av den kommunale handlefriheten. En avgjørelse om 
skolestruktur må bygge på kommunestyrets økonomiske, politiske og samfunnsmessige 
prioriteringer. Det er ikke noe i opplæringsloven eller annet regelverk som sier noe om når det er 
lovlig eller ulovlig å legge ned eller opprette en skole, men kommunen er forpliktet til å følge 
barnekonvensjonen, som betyr at kommunen i saker om skolestruktur også må gjøre en vurdering av 
barnas beste. 
 
Det som regulerer saksbehandlingen knyttet til endring av skolestruktur er det ulovfestede 
forvaltningsrettslige prinsippet om at en sak skal være behandlet på en forsvarlig måte. Dette betyr 
at saken skal være tilstrekkelig belyst før det blir gjort vedtak. I en sak om en eventuell 
skolenedleggelse betyr det at kommunestyret skal ha rimelig kjennskap til synspunktene til de som 
berøres av nedleggelsen, før vedtak treffes. 
 
Utdanningsdirektoratet har derfor presisert at siden spørsmål om skolestruktur og kretsgrenser i stor 
grad berører foreldre og nærmiljø, bør skolens Samarbeidsutvalg, alternativt Foreldrerådet, få uttale 
seg før vedtak om skolestruktur/kretsgrenser. Også andre som elevrådet, fagforeninger til de som 
arbeider ved skolen, leietakere og andre som kan ha interesse i saken bør få uttale seg.  
 
Rundskriv 2-2012 fra Udir angir to ulike alternativer som Gran kommune kan følge, enten 
nedleggelse og forskriftsendring av skolekretsgrenser som to separate saker, eller nedleggelse og 
forskriftsendring som én og samme sak. Ved sammenslåing av Fagerlund/Solvang og Bjørklund til 
Brandbu barneskole, ble det fremmet en sak om nedleggelse og forskriftsendring av kretsgrenser, og 
rådmannen ser for seg at det gjøres tilsvarende denne gangen. 
 
Vurdering  
Det fremkommer i innledningen at denne saken ikke er en fullstendig utredning om skolestruktur, 
men er ment å gi et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for om kommunestyret ønsker å gå videre med 
omstillingsforslaget om å endre på skolestruktur og skolekretsgrenser. Til grunn for rådmannens 
vurderinger ligger derfor i første rekke et økonomisk perspektiv. Rådmannen fremhever spesielt at 
vurderinger rundt barnas beste og barnekonvensjonen vil bli vektlagt i saken som fremmes i 
etterkant av en eventuell høringsrunde. 
 
Kommunestyret har gitt rådmannen i oppdrag å skaffe Gran kommune en mer robust økonomi. Etter 
at fagfolk innenfor skole har sett på mulighetene, er det endring av skolestruktur man mener er det 
tiltaket som kan gi en økonomist gevinst som er nødvendig. Ut fra KOSTRA-tall synes det å se ut som 
om Gran kommune bruker forholdsvis mye penger på skole pr elev, sammenliknet med kommuner 
som har en skolestruktur med færre og større skoler. Sammenliknet med kommuner med tilsvarende 
skolestruktur, bruker Gran forholdsvis lite penger. Dette er et tegn på at de i første rekke er på 
struktur Gran har noe å hente. 
 
Rådmannen har også vektlagt de utfordringer det pekes på rundt det å rekruttere og beholde både 
lærere og leder ved de mindre skolene. Det å ha god nok kompetanse på alle områder kan gi 
utfordringer over tid, og rådmannen vurderer at dette er mest kritisk ved de minste skolene. 
 
Rådmannens konklusjon og anbefaling er at kommunestyret legger ut på høring de forslag om 
endringer av skolestruktur og skolekretsgrenser som fremkommer i saken. 
Høringsfristen settes til ultimo januar, og ny sak med behandling av høringsinnspill, vurdering av 
barnas beste og eventuelle alternative løsninger fremmes til behandling i mars/april. 
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Skyssutgiftene for vil øke noe ved endringer i skolestrukturen. Disse økte utgiftene tilfaller 
fellesområdet for grunnskole og er tenkt dekket gjennom de utgiftene man sparer, kommunale 
avgifter, bredbånd, forsikringer, lisenser etc. Totalutgiften for Gran kommune skal dermed ikke bli 
høyere. 
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Sak legges ut til høring dersom vedtaket tilsier det. 
 

 
Dato: 8. november 2017 
Godkjent av rådmannen 
 
 


