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Forord 

 

«Det skal være godt å vokse opp i Gjesdal» Dette er et av hovedmålene knyttet til arbeidet med 

barn og unge i Gjesdal kommune. For at målet skal nås, må vi løfte i flokk.  

Det krever godt samarbeid når vi skal bygge barnehager og skoler, derfor har medvirkning vært 

en sentral verdi i denne planprosessen. Gjesdal kommune legger frem en barnehage- og 

skolebruksplan som er sektorovergripende og basert på intern og ekstern involvering.  På denne 

måten er planen godt forankret og kvalitetssikret.  

Gjesdal kommune har en ung befolkning. Barnehage- og skolebruksplanen skal bidra til å sikre en 

framtidsrettet struktur når gjelder plassering og utforming av barnehager og skoler i kommunen. 

I tillegg skal den sikre at behovet for barnehageplasser og skoler dekkes.  Planen gir oss en 

pekepinn på hvor stort dette behovet er de neste 10 årene, samtidig ønsker vi at dette skal være 

«en levende plan» som revideres når det er behov for det. 

Både pedagogisk og som en del av samfunnsutviklingen påvirker barnehage- og skoleområdet 

den måten vi planlegger byggene våre på. Vi har som mål å ha bygg som stimulerer barn og unge 

til læring og utvikling. Bygget i seg selv gir ingen læring og utvikling, men kan være en viktig 

ressurs i tilnærmingen til tidlig innsats, inkludering og tilpasset opplæring. Utbyggings og 

rehabiliteringsarbeid må derfor ha en pedagogisk forankring. Bygg og uteområder har også stor 

betydning for nærmiljøet og for lag og foreninger på ettermiddag- og kveldstid. En fleksibel bruk 

av byggene tilfører verdi for mange grupper av brukere av byggene våre.  

Plassering og utforming av kommunale bygg skal også være i tråd med kommunens Smart City 

tenkning. Bærekraft, mobilitet, miljø, medvirkning og livskvalitet er sentrale begreper fra Smart 

City konseptet som er viktige inn i planleggingen av nye bygg.  

Mulighetene innen teknologi i offentlige bygg er i konstant og rask utvikling. I Gjesdal skal vi være 

i førersetet når det gjelder å ta i bruk ny teknologi. Derfor må planlegging av bygg inkludere 

teknologi til pedagogisk arbeid såvel som til effektiv drift som igjen kan føre til reduserte 

driftskostnader.  

Det vil fremover være nødvendig å vurdere om den barnehage- og skolestrukturen vi har i 

Gjesdal er bærekraftig over tid. Dette gjelder hensynet både til faglig tilbud og økonomi. 

Rådmannen har ikke konkret vurdert dagens struktur i denne planen, men er tydelig på at vi bør 

starte en diskusjon om rundt dette temaet. Rådmannen varsler derfor at dette vil bli vurdert i 

første revidering av barnehage- og skolebruksplanen. 

Knut Underbakke 

rådmann 
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1. Innledning 

Oversikt over langsiktig behov for barnehage- og elevplasser er en viktig forutsetning for god 

kommunal planlegging. I kommuneplanen 2016 – 2027 er tilstrekkelig barnehage- og skolekapasitet 

en forutsetning for utbygging av nye områder på Ålgård og dette vil bli videreført i ny kommuneplan.  

Den foreliggende planen går helt frem til 2027, som er samme tidshorisont som gjeldende 

kommuneplan. Fremskrivningene av barne- og elevtall og vurderinger i fht byggenes tilstand er 

ganske usikre mot slutten av planperioden. Samtidig tror vi at det er viktig å se så langt fremover for 

å kunne ta hensiktsmessige beslutninger som også er økonomisk forsvarlig på lang sikt. Vi har en 

ambisjon om å rullere planen minst annethvert år for å være på høyde med utviklingen til enhver tid.  

Planen er basert på nåværende lover, krav og retningslinjer, samtidig som den i noen grad sier noe 

om en forventet fremtid. Vi har likevel ikke fokusert på nybygg av skoler, da vi for planperioden 

planlegger å oppfylle kapasitetsbehov ved midlertidige løsninger, ombygging og tilbygg.  

2. Formål og målsetting med planen  

Følgende fem perspektiver er viktige å vurdere i forhold til barnehage- og skolestruktur. Det er et 

overordnet mål å balansere disse forskjellige perspektiver, da svaret på de enkelte spørsmål kan stå i 

motsetningsforhold til hverandre.  

 Behovs- og kapasitetsfokus: Hvordan sikre nok barnehage- og skolekapasitet på rett 
sted med langsiktige utviklingsmuligheter på tomtene? 

 Organisatorisk og pedagogisk fokus: Hva er hensiktsmessige størrelser på 
barnehage- og skolemiljø, på fagmiljøer for de ansatte og på barn- og elevmiljøer? 

 Økonomisk fokus: Hvilke løsninger er mest økonomisk fordelaktig og sikrer effektive 
årlige driftsbudsjetter (investerings- og driftskostnader)? 

 Bygningsmessig fokus: Hvilke barnehage- og skoleanlegg bør vi ta med oss i 
fremtiden, hvilke bør endres eller fases ut? Hvordan sikre at framtidige investeringer 
minimerer vedlikeholdskostnader? 

 Folkehelse- og nærmiljøfokus: Hvilken rolle kan barnehagene og skolene spille som 
møteplass, fellesarena og identitetsbygger i sine respektive nærmiljøer?  

Dette innebærer en satsing på arealeffektivitet, sambruk og flerbruk i skole- og 
barnehageanleggene, bl.a. å velge flerbruksareal framfor spesialisert bruk ved rehabilitering 
eller nybygg. Bakgrunnen for dette er å gi en bedre arealbruk og langsiktighet for å redusere 
behovet for større endringer, ombygninger og utvidelser i framtiden. Et flerbruksanlegg er et 
anlegg som skal brukes av flere type brukere og romme ulike bruksformål.  

Satsingen er i tråd med kommunens overordnet Smart City-konsept som innebærer et 
effektivt miljømessig og økonomisk ressursbruk samtidig som brukernes og innbyggernes 
interesser skal gjøre seg gjeldende.  
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3. Forutsetninger 

3.1 Forutsetninger for beregning av barne- og elevtallene og målestokk 

for barnehage- og skolekapasitet   

3.1.1 Bakgrunn for fremskrivningen av barne- og elevtall 

Til grunn for fremskrivningen ligger en oppdatert befolkningsanalyse fra september 2016, basert på 

faktiske innbyggertall pr 01.07.2016. Vi har  tatt utgangspunkt i SSB sin befolkningsfremskrivning 

MMMM-alternativet (middels vekst). Tallene er korrigert ut fra eget boligbyggeprogram. Det 

begrunnes i vedtatt strategi for befolkningsvekst som legger til grunn høy befolkningsvekst i 

kommende kommuneplanperiode. Boligmarkedet har bremset betydelig opp fra og med høsten 

2015, og boligprogrammet er følgelig revidert noe ned i forhold til det som ble lagt til grunn våren 

2015. Det er fortsatt lagt til grunn at det vil være en betydelig tilflytting av barn i barnehagealder, 

mens netto tilflytting av barn i skolealder fortsatt vil være vesentlig lavere.  

3.1.2 Barnehage – behov og kapasitetsbygging 

Statlig fokus på barnehager, barnehageforliket , etterspørsel etter arbeidskraft samt stor innflytting 

og stigende fødselskull, har vært faktorer som har bidratt til en økende etterspørsel etter 

barnehageplasser i Gjesdal kommune. I dag har kommunen en dekningsgrad på ca 86 %. 

Går vi 12 år tilbake i tid hadde kommunen en dekningsgrad på 42 %. Det har vært krevende å 

dimensjonere barnehagetilbudet, og tabellen under viser økningen i antall barnehageplasser de siste 

årene: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

663 722 775 825 841 853 879 

 

I Gjesdal kommune har det vært en tendens til at flere barn enn i omliggende kommuner har hatt 

deltidstilbud (2-3-4 dagers tilbud).  

Tabellen under viser at profilen i de ulike delene av kommunen har vært ulike, og at det de siste 

årene har vært en endring. Ved beregning av nye plasser, vil vi legge til grunn at de fleste vil søke 

heltidstilbud.  

 

Sted 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Dirdal       

Deltidsplass: 66 % 69 % 53 % 36 % 33 % 35 % 

Heltidsplass: 34 % 31 % 47 % 64 % 67 % 65 % 
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Oltedal       

Deltidsplass: 30 % 14 % 15 % 11 % 5 % 4,5 % 

Heltidsplass: 70 % 86 % 85 % 89 % 95 % 95,5% 

Ålgård       

Deltidsplass: 21 % 17 % 13 % 12 % 12 % 10% 

Heltidsplass: 79 % 83 % 87 % 88 % 88 % 90 % 

 

Også framover vil det være krevende å vurdere behovet. I tillegg til befolkningsutviklingen vil 

følgende faktorer ha betydning 

 Behovet generelt og fordeling av deltidsplasser kontra heltidsplasser 

 Fordeling av barn over og under 3 år 

 Nye sentrale føringer som: Gratis kjernetilbud til 3, 4 og 5 åringer og maks sats for foreldre 

med lav betalingsevne 

 Utvidet rett til barnehageplass for barn som fyller år senere enn nåværende frist.  

3.2 Sammenhenger mellom størrelser av barnehager og skoler og 

kvalitet og økonomi  

I planer som omhandler behov for barnehager og skoler, særlig for områder som er mindre tett 

bebygd, er ofte størrelsen på barnehager og skoler et omstridt spørsmål.  

Forskningen rundt sammenhengen mellom størrelsen av skoler og barnehager og kvaliteten av 

barnehage- og skoletilbudet er hyppig preget av ulike ideologiske syn på små og store lokalsamfunn. 

Vi finner her paralleller til diskusjonen om kommunestørrelsen. 

3.2.1 Skolestørrelse og kvalitet 

Det er viktig å stadfeste at det er grunnleggende forskjeller i forhold til definisjonen av ”liten” og 

”stor”. I Norge har 34% av alle skoler mindre enn 100 elever, ca. 40% har mellom 100 og 300 og 26% 

har mer enn 300. I internasjonal forskning regner man vanligvis skoler med mindre enn 300 elever på 

barnetrinn som små. Store skoler blir da skoler med mer enn 900 elever eller mer enn 1500 elever på 

videregående nivå. Norsk forskning er ofte knyttet til veldig små skoler (mindre enn 50 elever og 

aldersblandete grupper i fådelte skoler) i små bygder. 

Mye av forskningen om sammenhengen mellom størrelse og kvalitet er amerikansk, men det finnes 

noen få såkalte metastudier som oppsummerer mange forskjellige enkeltstudier. Generelt kan vi si at 

det er vanskelig å finne veldig klare sammenhenger, men noen enkelte relasjoner kan identifiseres. 

Her det det likevel viktig å huske at de fleste studier opererer med helt andre størrelsesinndelinger 

enn de som er vanlig i norsk sammenheng. 
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- Jo større skolen er, jo bedre blir elevenes faglige resultater og nærvær på skolen. 

- Elevene i store skoler føler seg mindre knyttet til disse. 

- Det er bare få studier som undersøker sammenhengen mellom lærernes opplevelse av 

læringsmiljøet og skolestørrelse. De studiene ser likevel tendenser til at lærerne følte noe 

mindre tilfredshet i de større skoler enn i de mindre. 

- Det er ikke signifikante sammenhenger mellom skolestørrelse og sosial kompetanse til 

elever. 

- Kostnader per elev blir redusert med økt skolestørrelse.  

Dette viser at det er lite støtte i forskningen for at skolestørrelse har avgjørende betydning for 

kvaliteten i skolen. Vi finner heller ingen hold i forskningen i forhold til en påstått sammenheng 

mellom skolestørrelse og atferdsproblematikk, det viser evaluering av større anti-mobbing-

programmer.  

Andre faktorer kan ha større betydning for elevenes læringsutbytte. Noen av disse ligger utenfor 

skolens kontroll, som f. eks. foreldrenes sosioøkonomiske bakgrunn og utdanningsbakgrunn og 

elevenes innlærte sosiale normer. Sammenhengen mellom foreldrenes sosioøkonomiske bakgrunn 

og elevenes læringsresultater er meget signifikant godt dokumentert. 

Andre faktorer kan skolen påvirke. Dette handler bl.a. om  

 Høye forventinger til alle elever, uavhengig av deres bakgrunn 

 Satsing på kunnskap, sosial omsorg og kontroll samtidig 

 Hensyn til forskjellige faglige nivå, men felles læring (ikke utskilling av ”svake” elever) 

 Et tydelig verdigrunnlag som er konkretisert i hverdagen 

 Synlig og tydelig skoleledelse med bl.a. klare utviklingsprosesser og godt strukturerte  og 

planlagte aktiviteter  

3.2.2 Barnehagestørrelse og kvalitet 

På kort tid har barnehagene gått fra å være et tilbud til de få til å bli en rettighet for alle, som med få 

unntak blir brukt. Forskjellen i størrelsen på barnehager er stor. Det finnes små familiebarnehager 

med 5 barn og størst har nok vært den midlertidige barnehagen ”Sophies hage” i Oslo som ble 

opprettett i 2005 med 30 avdelinger og omtrent 400 barn. Tendensen går i dag tydelig mot større 

barnehager med fire eller flere avdelinger.  

Det finnes per i dag noe forskning om sammenhengen mellom barnehagestørrelse og kvalitet. Den 

mest kjente er utført av IRIS i samarbeid med UIS og sier noe om barnehagens organisering og 

strukturelle faktorers betydning for kvalitet. Denne studien konkluderer med at: Jo større 

barnehagene er, dess oftere oppfyller de kravene om formell utdanning. Andre indikatorer som 

gjennomføring av brukerundersøkelser, trivselsundersøkelser, faste tilknytningspersoner for barna 



11 

 

og veiledning av assistenter er bedre ivaretatt i større barnehager enn i små. Fagligheten og 

muligheten for faglig utvikling er større i store barnehager.  På den andre siden viser undersøkelsen 

at eks. gruppestørrelsen øker klart med barnehagens størrelse og at de pedagogiske lederne 

tilbringer mindre av tiden sammen med barna i store barnehager enn i små. Hver ansatt må i tillegg 

forholde seg til flere barn i de store barnehagene. Andre studier, som f. eks. evalueringen av ”Sophies 

hage” konkluderer generelt sett med at det helt avgjørende er personalets kompetanse. Dette er 

enkelt å forstå på bakgrunn av at en forholdsvis stor del av barnehageansatte fortsatt ikke har 

barnehagelærerutdanning.  

En studie (Drugli) viser at mange små barn bruker hele 4–5 måneder på å venne seg til å være i 

barnehage. Både studier som måler stresshormonet kortisol og studier som observerer barnas 

uttrykk og adferd viser det samme. Dette indikerer at små barn bruker mye energi og krefter på å 

tilpasse seg sitt nye liv. Store barnegrupper og mange voksne å forholde seg til for de yngste barna, 

vil ha betydning for opplevelsen hos det enkelte barn. 

Ofte ser vi at planleggingen av store barnehager vekker redsel hos både foreldre og ansatte. 

Evalueringen av bruk av store barnehager viser bl.a. at til tross for frykt helt i starten opplevde ikke 

barnehageansatte eller barn det som problematisk etter hvert. Derimot ble mulighetene mer synlige. 

Bl.a. gjaldt det muligheten til spesialrom (våtrom, musikkrom og lignende) og store fellesarelaer som 

festsal og felleskjøkken. Den store satsingen på oppbyggingen av barnehagetilbudet har etter hvert 

ført til at barnehagene er blitt mer like uavhengig av eierform eller størrelse. I en evaluering i 2012 

viser det seg at på det tidspunktet hadde nesten alle barnehager skoleforberedende tiltak, etablerte 

veiledningsordninger, strukturert samarbeid mellom barnehagen og hjemmet osv.  

Studier viser også at det finnes en sammenheng mellom areal som er fleksibel i bruk og muligheten 

for nye eller alternative pedagogiske konsepter. Er det mulighet for å bruke både inne- og utearealer 

på fleksible måter viser barnehagene en mer utforskende holdning til pedagogikken. Disse 

barnehager bruker oftere baseorganisering, altså bruk av faste ”hjemmebaser” i kombinasjon med 

bruk av hele arealet til forskjellige formål (rollelek, uformell lek, fysisk aktivitet, kreativ aktivitet, 

læringsaktiviteter (forskerrom, lesekrok osv.).  

En dansk metastudie, gjeldende hele Skandinavia fra 2013 viser at det er andre faktorer enn størrelse 

som er avgjørende for kvaliteten. Bl.a. at det er gode muligheter for pedagogiske aktiviteter både 

utendørs og innendørs og plass til lek, omsorg og uformell læring. Det finnes en positiv sammenheng 

mellom antall mannlige barnehageansatte og god utvikling særlig for gutter og tilsvarende 

sammenheng mellom ansatte med annen etnisk bakgrunn enn norsk og utvikling for barn fra etniske 

minoriteter. Stabilitet av personalgruppen er også et viktig element.  

Som for skolene finnes det også for barnehagene en sammenheng mellom synlig og tydelig ledelse 

som har et klart utviklingsperspektiv og godt planlagte og strukturerte aktiviteter. Dette fører til mer 

ro, overskudd og tid for refleksjon, noe som påvirker kvaliteten i positiv retning. 

Konklusjonen er altså særlig tydelig i forhold til to punkter: 

 Det helt avgjørende er andelen av fagutdannet barnehagepersonale  
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 Forskningen er entydig i forhold til utsatte barn: Jo tidligere innsats desto bedre for 

barna. Generelt profiterer utsatte barn sterkt på å være i barnehage. Det gjelder også 

barn som har begynt i barnehage før de fylte 1 år. 

I Gjesdal har vi utarbeidet et idegrunnlag for bygging av nye kommunale barnehager (se vedlegg). 

3.3 Muligheter for å ta i bruk midlertidige løsninger 

Planlegging for barnehage- og skolekapasitet er kompleks og det er dels utfordrende å lage gode 

prognoser for fremtidig behov. Blant annet avhenger dette av valg av målform (nynorsk eller 

bokmål), antall barn med minoritetsbakgrunn som trenger ekstra norsk- eller morsmålsundervisning, 

utbyggingstakt (som igjen avhenger av konjunktur) m.m. Derfor vil det tidvis være nødvendig å ta i 

bruk midlertidige løsninger i påvente av utbygging eller nybygg av barnehager og skoler. I tillegg kan 

behov for rehabilitering gjøre det nødvendig å ta i bruk midlertidige løsninger.  

Følgende løsninger er anbefalt av veiledningstjenesten for barnehage- og skolebygg:  

Utvidet skoledag  

Den raskeste og rimeligste metoden for å øke skoleanleggets kapasitet er å utvide den daglige 

undervisningstiden. Timeplantekniske forhold og skyssavhengighet vil avgjøre hvor god en slik 

ordning kan bli. Denne løsningen vil kreve at SFO får økt åpningstid, noe som igjen vil føre til økt 

behov for arealer og det vil også bli en dyrere ordning siden en må øke antall årsverk i SFO-

ordningen. På bakgrunn av dette bør denne løsningen kun vurderes for trinn som ikke har behov for 

SFO-dekning. 

Ambulering 

Dette innebærer at gruppene ikke har eget, fast hjemmeareal, men skifter mellom ledige rom i 

skolebygget. Utnyttingsgraden blir da stor, men ordningen bryter med prinsippet om fast 

arbeidsplass, og den kan skape stor trafikk og slitasje.  Opplæringslovens §9a sier at: ” Alle elevar har 

rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira.” Det at elevene ikke har et fast hjemmeareal vil 

for mange elever oppleves som svært lite ønskelig. De fleste elever har behov for struktur og 

forutsigbarhet og hyppige skifte av rom vil ikke gi dette. Særlig elever med psykososiale problemer vil 

takle skifte av rom dårlig. 

Leie av lokaler 

Muligheter for å leie lokaler i nærliggende forsamlingshus, boliger etc. må vurderes. Vi har flere år 

hatt barnehage i midlertidige lokaler på grunn av mangel på barnehageplasser. Dette er kostbart og 

krevende fordi det stilles store krav til bygningen og uteområdet.  

Flyttbare modulbygg 

Mange steder er skolenes eller barnehagenes rombehov løst midlertidig ved å nytte flyttbare 

modulbygg. Disse kan leies eller kjøpes. I kostnadsberegningen må det tas hensyn til at bygg må få 

fundamentering og tilkobling til vann og avløp. En slik løsning kan likevel være fornuftig med henblikk 

til behov for å flytte deler av en skole ut under nødvendige rehabiliteringer.  

Vekslende bruk av barnehage- og skolebygg 

Siden størrelsen på årskullene varierer sterkt gjennom en 20-25-årsperiode, vil bruk av skolebygg for 
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grunnskoleformål i én periode og for videregående opplæring i en annen periode kunne dempe 

problemer med overbelastning og overkapasitet. Bruk av mindre barnehager til SFO-formål eller de 

første grunnskoleklasser kan ofte være en gunstig løsning.  

3.4 Rådgivingstjenesten for barnehage- og skoleanlegg 

Rådgivningstjenesten for barnehage- og skoleanlegg er primært rettet mot beslutningstakere i 

kommunene. Hensikten er å øke kommunenes bestillerkompetanse. Det er viktig at kommunene 

som eier, bruker, forvalter og byggherre har kunnskap om materialer og løsninger som er holdbare 

over tid slik at kommunen ikke bruker unødvendige ressurser på vedlikehold, rehabilitering og 

ombygging av sine barnehager og skoler. Se mer her: 

http://skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no/id/2102.0 

 

4. Krav til barnehager og skoler - sentrale og lokale 

rammebetingelser 

Utforming og drift av barnehager og skoler er regulert i et stort antall lover og forskrifter. Dette 

gjenspeiler betydningen barnehagene og skolene har for gode oppvekstforhold for den oppvoksende 

generasjonen og med dette for hele samfunnets mulighet til positiv og bærekraftig utvikling. I det 

følgende oppsummerer vi de viktigste rammefaktorer. 

4.1 Rikspolitiske retningslinjer 

I rikspolitiske retningslinjer gis kommunene ansvar for å ivareta interessene til barn og unge i 

planleggingen. Videre går det frem at kommunene skal avsette tilstrekkelige, store nok og egnet 

areal til barnehager og skoler.  

4.2 Barnekonvensjonen – Sjumilssteget  

Sjumilssteget, i regi av fylkeskommunene, er et felles prosjekt for å iverksette FNs barnekonvensjon i 

kommunene i Norge. Prosjektet hjelper kommunene med å konkretisere artiklene i 

barnekonvensjonen, slik at disse kan brukes til å planlegge og kvalitetssikre tjenestene til barn og 

unge.  

Barnekonvensjonen inneholder alle alminnelige menneskerettigheter, men er supplert med 

bestemmelser som tar hensyn til barns fysiske og mentale umodenhet. Barns rettigheter ble 

grunnlovsfestet 13. mai 2014. I § 104 beskrives det slik: «Barn har krav på respekt for sitt 

menneskeverd. De har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og deres mening skal 

tillegges vekt i overensstemmelse med deres alder og utvikling.» Barnas rett til medbestemmelse er 

også stadfestet som eget prinsipp i plan- og bygningsloven.  

4.3 Barnehageloven 

Barnehageloven (vedtatt i 2005) beskriver barnehagens plikt til å gi barn under opplæringspliktig 

alder følgende tilbud: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta 

http://skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no/id/2102.0
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barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig 

utvikling. 

Barnehageier (offentlige eller private eiere) skal drive virksomheten i samsvar med gjeldende lover 

og regler. Barnehageeier må således ved oppstart dokumentere at ute- og innearealene tilfredsstiller 

lovens krav, og at driften vil kunne skje i samsvar med gjeldende regelverk. Kommunen er lokal 

barnehagemyndighet og har ansvar for å godkjenne barnehager etter barnehageloven § 10 og 

familiebarnehager etter § 11 og forskrift om familiebarnehager.  

Barnehagens fysiske rammer, dvs. lokaler og uteområde, må være egnet for barnehagedrift. 

Barnehagen skal bl.a. gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og 

aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. Barnehagen må ta hensyn til barns alder og 

funksjonsnivå og tilgjengelighet for alle er et viktig prinsipp. Tryggheten til barn, inkludert 

trafikksikkerheten, må ivaretas på alle områder.  

4.3.1 Rett til barnehageplass: 

I følge § 12a har barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes 

barnehageplass ved hovedopptak, rett på barnehageplass fra august. Våren 2016 ble det fattet en 

intensjonsavtale i Stortinget som også gir barn som fyller ett år innen oktober rett til barnehageplass. 

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen det er bosatt i. Det er kommunens ansvar å 

innfri den retten. De kommunale barnehagene er pliktige til å prioritere barn med rett til plass. De 

private barnehager kan velge å ta inn barn uten rett til plass (noe som skjer f. eks.fordi barnehagen 

prioriterer søsken).  

4.4 Forskrift om rammeplan 

Kunnskapsdepartementet har 1. mars 2006 med hjemmel i § 2 i barnehageloven fastsatt forskrift om 

rammeplan for barnehagens innhold, verdigrunnlag og oppgaver. Alle barnehager skal bygge sin 

virksomhet på verdigrunnlaget og innholdet som er fastsatt i barnehageloven og på internasjonale 

konvensjoner som Norge har sluttet seg til, blant annet ILO – konvensjon nr.169 om urbefolkninger 

og FNs barnekonvensjon. Ved alle handlinger som angår barn som foretas av myndigheter og 

organisasjoner skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.  

Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende 

ramme for å planlegge, gjennomføre og vurdere barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også 

informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet. Rammeplanen har derfor flere målgrupper: 

 Barnehagens personale, som et redskap for planlegging, dokumentasjon og vurdering 

 Foreldre/foresatte, for å gi innsikt i barnehagens virksomhet og mulighet til medvirkning og 

medbestemmelse i henhold til barnehageloven § 4 

 Barnehageeiere, som kan fastsette retningslinjer for lokal tilpasning av rammeplanen (§ 2) 

og som har ansvar for at den enkelte barnehage har de nødvendige rammebetingelsene 

 Kommunen, som har ansvar for å føre tilsyn med alle barnehagene i kommunen  
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4.5 Opplæringsloven 

Opplæringsloven ( vedtatt i 1998) gjelder grunnskoleopplæring og videregående opplæring i 

offentlige skoler og lærebedrifter.  

I § 91 blir det fysiske skolemiljøet beskrevet som både skolens inne- og utemiljø. Innemiljøet 

omfatter faktorer som luft, temperatur, lys- og strålemiljø, akustikk og mekanisk innemiljø. 

Utemiljøet omfatter blant annet lokalisering – med faktorer som støy og uteluft – utforming av 

utearealet, lekeapparater osv. 

Det overordnete kravet er at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk 

og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Forhold som skader elevene eller gjør 

elevene syke er klart i strid med loven.  

Opplæringsloven § 9a–2 første ledd understreker at kravene til det fysiske miljøet ikke bare retter 

seg mot selve utformingen av skolebygget og skoleanlegget, men også driften av det. Selv om 

skolebygg og -anlegg er godkjent etter helseforskrifter og byggeforskrifter, er de daglige rutinene 

som renhold osv. viktige for kvaliteten på skolemiljøet. Det er også en plikt til å engasjere elevene i 

planleggingen og gjennomføringen av det systematiske skolemiljøarbeidet, og til å ta skolens råd og 

utvalg med i planleggingen og gjennomføringen av miljøtiltak ved skolen. 

I opplæringsloven og forskriften til loven blir skolens ansvar for trygghet og sikkerhet på skolevei 

tydeliggjort.  

Opplæringsloven legger også føringer for tilbudet som elever med omfattende hjelpebehov skal få. 

Utgangspunktet er at alle elever etter opplæringsloven har rett til å gå på sin nærskole. Kravene 

knyttet til universell utforming gjelder dermed generelt for alle skolene. Hovedprinsippet er at alle 

skolebygg skal «speile» mangfoldet og ivareta inkludering.  

Opplæringslovens kapittel 9a setter generelle krav til elevenes skolemiljø: § 9a–2 tredje ledds andre 

setning: ”Skolen skal innreiast slik at det blir teke omsyn til dei elevane ved skolen som har 

funksjonshemmingar.” Dette innebærer at alle elever skal kunne fungere i skolemiljøet uten at det 

settes unødige grenser for læring og livsutfoldelse. 

Videre sier §§ 9a-1 og 9a-3: ”Alle elevar i grunnskolar og videregående skolar har rett til eit godt 

fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring”. ”Skolane skal planleggjast, byggjast, 

tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til 

elevane. Det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar med dei faglege normene som 

fagmyndigheiten til kvar tid anbefaler.”  

4.6 Kunnskapsløftet og Framtidens skole 

Kunnskapsløftet (vedtatt i 2006) var en skolereform. I kunnskapsløftet beskrives krav om fleksible 

skoleanlegg. Med dette menes arealer og rom av ulik størrelse og utforming som uten store 

omlegginger kan benyttes til forskjellige aktiviteter. Det skal være mulighet for å organisere elevene i 

varierende gruppestørrelser og aktiviteter gjennom skoledagen og skoleåret, alt etter hva som 

gagner det pedagogiske arbeidet og læringen for den enkelte elev. 
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Bakgrunnen for utviklingen av fleksible skoleanlegg er visjonen for kunnskapsløftet om å skape en 

bedre kultur for læring for et felles kunnskapsløft. Målene det skal arbeides mot, skal bli tydeligere 

og elevenes grunnleggende ferdigheter skal styrkes. Samtidig ligger skolens sentrale rolle som 

formidler av verdier, allmennutdannelse og kultur fast. Selv om kunnskapsløftet ikke gir noen 

formelle krav til utforming av skolebygg, gir det likevel noen konsekvenser dersom målsettingen med 

reformen skal tas på alvor. De bygningsmessige konsekvensene er blant annet et økt arealbehov eller 

endring i arealer til teoretisk undervisning og praksisarealer. En annen faktor er behovet for fleksible 

rom, både med tanke på størrelse og funksjon, for å kunne oppnå og imøtekomme de pedagogiske 

føringene om en tilpasset og differensiert opplæring samt opplæring i ulike elevgrupper. 

I juni 2015 ble det lagt fram en viktig NOU med tittelen ”Fremtidens skole”. I innstillingen er det 

forsøkt å beskrive hvilke kompetanser elevene vil trenge i fremtidens samfunns- og arbeidsliv og for å 

leve gode liv, i et perspektiv på 20 – 30 år. Dette vil kreve fornyelse av skolens innhold. Utvalget 

anbefaler at følgende kompetanseområder vektlegges i skolens faglige innhold:  

 Fagspesifikk kompetanse 

 Kompetanse i å lære 

 Kompetanse i å kommunisere, samhandle og delta 

 Kompetanse i å utforske og skape 

Hovedkonklusjonen til utvalget er å satse mer på faglig dybde enn bredde. Sentrale fagområder må 

fornyes og det må legges større vekt på folkehelseperspektivet. Konsekvenser av anbefalingene vil 

blant annet være at det blir en mer praktisk skole. Det vil kreve mer av framtidens bygg og 

utearealer. Det må legges vekt på bygg som kan gi elevene muligheter til å anvende fagene i en 

praktisk sammenheng. Uteområdene må tilrettelegges for lek, aktivitet og fysisk utfoldelse. Alle 

skolene må tilrettelegges slik at den digitale teknologien blir en naturlig del i alle fagområder. 

I et vedlegg (vedlegg 2) er det nærmere beskrevet hvordan nye skolebygg kan gi gode forutsetninger 

for å realisere Fremtidens skole. 

4.7 Plan- og bygningsloven og byggeforskriften 

Plan- og bygningsloven (vedtatt i 2008 og 2010) er sentral for arealforvaltning og byggevirksomhet. 

Den inneholder krav om at barn og ungdommer skal kunne utfolde seg i nærmiljøet, og at deres 

behov for å utøve sine interesser og aktiviteter må ivaretas. I plan- og bygningsloven er krav til og 

virkemidlene for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen styrket. Alle som fremmer planer, 

både private, kommuner, regionale myndigheter og andre offentlige instanser, skal etter loven ta 

hensyn til barn og unge i sin planlegging, og må legge til rette for gode bomiljøer og gode oppvekst 

og levekår. Loven stiller krav til private så vel som offentlige forslagsstillere, at de skal sikre 

medvirkning fra barn og unge. Kommunen skal påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres 

av andre offentlige organer og private. Medvirkningen skal beskrives i planprogram og 

planbeskrivelse, og planers virkning og konsekvenser for barn og unge skal beskrives.  
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Plan- og bygningsloven inneholder omfattende krav til det fysiske miljøet som kommer til anvendelse 

både i sammenheng med planlegging og oppføring av nye skolebygg og rehabilitering av eksisterende 

bygg. 

4.8 Forskrift om universell utforming 

Forskriften ble vedtatt i 2013 med hjemmel i diskriminerings- og tilgjengelighetslovens §§ 2, 11 og 

14. 

Byggverk for publikum og arbeidsbygning skal være universelt utformet slik det følger av 

bestemmelser i forskriften, med mindre byggverket eller del av byggverket etter sin funksjon er 

uegnet for personer med funksjonsnedsettelse. En gyllen regel innen universell utforming er at 

bygninger og uteområder tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser, også fungerer godt for 

alle andre. Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk 

skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, 

uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. 

Prosjektering med utgangspunkt i universell utforming vil være basert på tre forhold: 

 Å ivareta mennesker i alle aldre  

 Å ivareta mennesker med redusert funksjonsevne (bevegelse, orientering og overfølsomhet 

ovenfor luftforurensninger og materialer) 

 Å ivareta mennesker som bruker tekniske hjelpemidler  

4.9 Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr  

Lekeplassutstyr og annet utstyr i barnehagen er ikke gjenstand for kommunens godkjenning etter 

barnehageloven. Det er barnehageeier som har ansvaret for at det utvises aktsomhet og treffes tiltak 

for å forbygge skader.  

4.10 Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.  

Forskriften ble fastsatt i 1995 og skal bidra til at miljøet i barnehager og skoler og andre virksomheter 

som er nevnt i § 2 fremmer helse, gode sosiale og miljømessige forhold, samt forbygger sykdom og 

skade. Helsemyndighetene må søkes om godkjenning i henhold til denne forskriften.  

Kravene til det fysiske barnehage- og skolemiljøet reguleres mer i detalj i 

kommunehelsetjenestelovens forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. 

Bestemmelser regulerer utforming og innredning slik at formål ivaretas.  

Både funksjonshemmedes behov og tilfredsstillende renhold og avfallshåndtering må være ivaretatt. 

Skader og ulykker skal forebygges og psykososiale forhold skal fremme trivsel.  

Virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima. Luftkvalitet, temperaturregulering og ventilasjon 

skal være tilpasset bruksområder og årstidsvariasjoner. Den relative luftfuktighet i rommene må ligge 

på et slikt nivå at fare for muggdannelse ikke forekommer og ioniserende stråling skal ikke overskride 

et allment akseptert nivå.  
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Trafikksikkerhet rundt barnehagene og skolene er også del av miljørettet helsevernarbeid. Den 

enkelte skolelederen og barnehagestyreren er derfor ansvarlig for at trafikksikkerhet inngår som en 

naturlig del av det systematiske HMS-arbeidet. Rutiner for trafikksikkerhet må innarbeides i 

internkontrollsystemet og skal gjennomgås en gang i året med foreldre, ansatte og i 

samarbeidsutvalget. Det skal stilles krav til busselskaper og drosjer om belter og trafikksikker atferd 

ved kjøp av tjenester. Barnehagene og skolene skal utarbeide rutiner for turer til fots, i bil, i kollektiv 

transport eller på sykkel.  

4.11 Arbeidsmiljøloven  

Arbeidsmiljøloven, vedtatt i 2006, skal skape trygge og rettferdige ansettelsesforhold og et 

inkluderende arbeidsliv i samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. I formålsparagrafen er 

det også pekt på at virksomhetene selv skal løse sine problemer. 

Det følger av loven at målet er full trygghet i arbeidsmiljøet, og at fysiske og psykiske skadevirkninger 

er likestilt. Arbeidsmiljøarbeid er et arbeidsgiveransvar, men den enkelte arbeidstaker har også et 

selvstendig ansvar til å medvirke. Arbeidet i den enkelte virksomheten er regulert i Forskrift om 

systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (interkontrollforskriften § 4).  

Arbeidsmiljøloven stiller et generelt krav om at arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig etter både en 

enkeltvis og en samlet vurdering av de faktorene i arbeidsmiljøet som kan ha innvirkning på 

arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd.  

4.12 Kommuneplan 

Kommuneplanen 2015-2027 omtaler på mange vis forhold som er relevant for barn og unge. Viktige 

mål er et godt og trygt lokalsamfunn for alle, et attraktivt, utviklende og inkluderende oppvekstmiljø, 

god læring og utvikling for alle barn og at barns stemme skal bli hørt. Viktige strategier er å fremme 

mangfold og inkludering og bekjempe mobbing og krenkende atferd, universell utforming, gode 

møteplasser, gode uterom og utviklende nærområder, økt trafikksikkerhet og barnehager og skoler 

med høy kvalitet som fremmer læring og utvikling, samt tidlig innsats.  

4.13 Nærskoleprinsippet og forskrift om skolens opptaksområder 

Kommunene bør vedta forskrifter om hvilken grunnskole ulike områder i kommunen sokner til. I 

opplæringsloven § 8-1 heter det bl.a at grunnskoleelevene har rett til å gå på den skolen som ligger 

nærmest eller ved den skolen i nærmiljøet de sokner til. Kommunen kan gi forskrifter om hvilken 

skole de ulike områder i kommunen sokner til. Etter søknad kan eleven tas inn på en annen skole enn 

den eleven sokner til. 

I utgangspunktet har alle elever ut fra dette rett til å få gå på den nærmeste skolen som har det 

aktuelle klassetrinnet. (Hvis kommunen bestemmer at en barneskole i en periode ikke skal ha elever 

på 7. årstrinn, vil elevenes rett til å få gå på denne skolen i 7. årstrinn falle bort).  

Ved utarbeidelse av forskrifter skal det tas utgangspunkt i nærhetsprinsippet, slik at elevene vanligvis 

får rett til å gå på den skolen som de har kortest gangavstand til.  
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4.14 Barnehagenes opptak 

Rett til plass i barnehager er regulert i §12 i lov om barnehager. Barn som fyller ett år senest innen 

utgangen av oktober det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i 

barnehage fra den måneden det fyller ett år.  

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen det er bosatt i. Søker til hovedopptak kan klage 

dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt, jf. forskrift om saksbehandlingsregler 

ved opptak i barnehage. 

Kommunen er delt inn i tre opptaksområder: Ålgård, Oltedal og Dirdal/Gilja. Målet på Ålgård er å få 

til større samsvar mellom antall barnehageplasser og etterspørsel når det gjelder Ålgård nord/øst og 

Ålgård vest. 

4.15 Arealnorm i barnehagen 

Arealnorm i barnehagene er regulert i Rundskriv F-08/2006. I merknadene til § 10 står det at 

«Departementet har gitt en veiledende arealnorm som er 4 kvadratmeter netto per barn over tre år 

og om lag 1/3 mer per barn under tre år.»  

Arealberegningen skal ta utgangspunkt i de rommene som faktisk står til disposisjon for barnas 

aktiviteter. Under visse omstendigheter kan f. eks. barnas garderobe regnes med, men ikke 

personalrom, toaletter og stellerom. Utearealet bør i utgangspunktet være om lag 6 ganger så stort 

som leke- og oppholdsarealet inne. Til dette regnes ikke parkeringsplass og tilkjørselsveier. 

Barnehager som hovedsakelig baserer sin virksomhet på friluftsliv baserer seg på uteliv og bruk av 

naturen i større utstrekning enn det som er vanlig. Disse må likevel ha lokaler slik at det er forsvarlig 

å huse alle barna samtidig, f. eks. ved dårlig vær. Dette av hensyn til sikkerhet, sanitære forhold og 

kvalitet i tilbudet, herunder behov for et stabilt barnehagetilbud. Godkjenningsmyndigheten kan 

etter en konkret vurdering gå ned på krav en ellers ville stilt til oppholds- og lekeareal per barn i 

barnehagen.  

I forhold til areal tiltenkt personalet i barnehagen så gjelder de samme forhold og krav som for alle 

andre arbeidsplasser.  

4.16 Arealnorm og kapasitet på skolene 

Det foreligger ikke egne statlige arealkrav for skoleanlegg, slik som for barnehager. Men i veileder til 

forskrift for miljørettet helsevern står det følgende: 

Når en klasse/elevgruppe disponerer tilleggsarealer (grupperom, formidlingsrom eller andre rom) i 

nærheten av klasserommet/hovedrommet, må klasserommet 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) gjerne være høyere enn normen tilsier. 

Dersom klassen ikke disponerer tilleggsarealer, bør arealet være større, helst opp mot 2,5 m2 per 

elev. Areal for ansatte kommer i tillegg. 
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Spesialiserte rom, f. eks. rom for naturfag, musikk, kroppsøving, kunst og håndverk er unntatt fra 

denne normen, fordi det vil være avhengig av hvilket utstyr og inventar som er nødvendig og hvilke 

aktiviteter som skal foregå.  

Tidligere arealkrav baserte seg på arealer per parallell på skoler. Med bakgrunn i klassebegrepet ble 

det lagt til grunn at det skulle være 25 elever i klassen på barnetrinnet og 30 på ungdomstrinnet. 

Opplæringsloven ble endret i 2003 og klassedelingstallet opphevet. I § 8.2 står det at elevene skal 

deles i klasser eller basisgrupper som skal ivareta deres behov for sosial tilhørighet. For deler av 

opplæringen kan elevene deles inn i andre grupper etter behov. Til vanlig skal delingen ikke skje etter 

faglig nivå eller etnisk tilhørighet. Gruppene må ikke være større enn det som er pedagogisk og 

trygghetsmessig forsvarlig. Dette åpnet for en mer variert og fleksibel inndeling som også skaper 

behov for mer varierte skolebygg.  

Vi foreslår å regne ca. 12 m2 per elev som samlet arealbehov ved kapasitetsutbygging. Dette er et tall 

som flere andre kommuner bruker som en rettesnor. Ved detaljplanlegging må det da tas hensyn til 

fordeling av arealet på klasserom, grupperom, spesialrom og gang-/garderobearealer. For 

uteområdet legges til grunn et behov for 25m2 per elev. Denne normen forsøkes oppfylt ved om- og 

utbygging. I sentrumsnære områder kan tilgang til kommunale friområder kompensere for en del av 

arealbehovet.  

Det er ikke et forskriftskrav om arealnorm på arbeidsplasser. Vanligvis går arbeidstilsynet ut fra en 

arbeidsplassnorm av 6m2 per arbeidsplass generelt, men det vil aksepteres mindre areal når andre 

viktige miljøfaktorer er ivaretatt og i en konkret vurdering av den enkelte løsningen. I tillegg kommer 

møterom, bibliotek, kopirom og lager. 

 

5. Skolene 

5.1 Ålgård skole 

5.1.1 Generelt 

Ålgård skole er den skolen som det er mest vanskelig å forutse behov og kapasitet for. Skolen har per 

i dag 19 klasserom. De kan romme 25 – 30 elever. Klassestørrelsen på Ålgård skole varierer mye. Det 

er klasser med 10 elever og klasser med 25 elever. Dette er konsekvensen av at Ålgård skole både har 

bokmål- og nynorsk-klasser og elevenes/foreldrenes valg er forholdsvis uforutsigbart. Etter gjeldende 

lovverk har ikke skolen anledning til å slå sammen nynorsk og bokmålselever på barnetrinnet. Det er 

egentlig et ufravikelig krav. Derfor har vi valgt å legge inn behov for en 3. parallell i 

kapasitetsvurderingen.  

Skolen huser også språkstasjonen som er et tilbud til barn med minoritetsspråklig bakgrunn som 

trenger norskopplæring før de kan følge undervisningen i vanlige klasser. Også dette behovet er 

forholdsvis uforutsigbart. Kommunen vet hvor mange flyktninger som skal bosettes, men det varierer 

sterkt fra år til år hvor mange barn som er blant disse. Arbeidsinnvandringen svinger med 

konjunkturen og det varierer blant gruppene om de innvandrer med hele familien eller ikke. Høye 

asylankomster og  etablering av asylmottak kan også øke dette behovet på kort sikt. 
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5.1.2 Beregningen 

Ålgård 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Elever  335 344 372 390 394 410 420 426 435 445 454 464 474 

Antall 

klasser 
18 

+2* 

19 

+2 

19 

+2 

20 

+2 

20 

+2 

20 

+2 

21 

+2 

21 

+2 

21 

+2 

21 

+2 

21 

+2 

21 

+2 

21 

+2 

Kapa-sitet 

m/sprd 

420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 

Kapasitet 

u/sprd 

489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 

Kapasitet 

Klasser 

(dagens 

situasjon) 

18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

Nytt 

behov 
 +1  +1 

+1* 

    +1 

+1* 

+1** 

    

* Det er 2 grupper på språkstasjonen. I dag blir naturfagsrommet brukt til undervisning pga mangel 

på klasserom (situasjon i 2015).  

** Fra 2023 er det planlagt full drift i utbygd skole som da også tilbyr 4 rom til språkstasjon og ett 

spesialrom til naturfagsundervisning. Voksenopplæringens behov er i denne skissen ikke tatt med. 

5.1.3 Konklusjon 

Ålgård skole har ikke nok kapasitet i planperioden. Det er behov for flere klasserom. Fra 2023 er det 

planlagt full drift med 3 paralleller og 2 ekstra rom for språkstasjonen. Samtidig skal det bygges et 

klasserom til slik at naturfagsrommet igjen kan brukes til det tiltenkte formål.  

Kommunen må ta i bruk midlertidige løsninger frem til utbygging av ny kapasitet er på plass. I 2016 

må dette løses i skolens egne lokaler.Under forutsetning av at Veveriet tas i bruk til 

Voksenopplæring/Kulturskole, kan dagens arealer som brukes i Rettedalen 7 på kort sikt bli 

permanente klasseromslokaler. Rommene i kjelleretasjen i Rettedalen 7 inneholder et stort 

klasserom og to mindre klasserom, eventuelt grupperom. 

På noe lengre sikt må en permanent utbygging av Ålgård skole vurderes. Da vil det være 

hensiktsmessige å benytte tomten til nåværende brannstasjon/Rettedalen 9. 
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5.2 Voksenopplæringen 

5.2.1 Generelt 

Voksenopplæringen bruker nå rom i byggene Rettedalen 7 og Rettedalen 11. Rommene i Rettedalen 

7 er blitt tilrettelagt for undervisning, men er ikke særlig fleksibelt. Rommene som kan disponeres 

deler av tiden i Rettedalen 11 er ikke spesielt tilrettelagt for undervisning og er i så måte ikke gode 

lokaler. Disse brukes også av flyktningetjenesten til introduksjonsprogrammet og er derfor bare 

tilgjengelig to dager per uke. 

5.2.2 Beregningen 

Årstall 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Antall 
deltakere 

40 130 135 135 135 135 135 135 135 135 135 

Antall 
klasser 

4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

 

5.2.3 Konklusjon 

Hvor stor økning i antall deltakere blir, og dermed økning i klasser, vil avhenge av mange 

uforutsigbare faktorer. Blant annet vil det bety noe hvor mange flyktninger Gjesdal kommune 

bestemmer seg for å bosette og hvor mange av disse som er voksne som trenger opplæring, av 

tilflytting av personer med rettigheter til opplæring og familiegjenforeninger. Utdanningsnivået 

varierer sterkt og dermed antall år elevene må regne å være på språkopplæring. Etablering av 

asylmottak har ført til en bratt økning i elevtall i fjor og i år, men det er generelt stor usikkerhet 

knyttet til perioden et asylmottaket vil bestå.  

Voksenopplæringen vil trenge tilgang på flere lokaler. Det forslås (se egen sak vedtatt av 

kommunestyret 5.09.16 om å inngå en intensjonsavtale med Veveriet a/s) at 

Voksenopplæringen/introduksjonsprogrammet tar i bruk 2.etasje i Veveriet. Dette vil være et 

sambruk med Gjesdal Kulturskole. 

5.3 Bærland skole 

5.3.1 Generelt 

Bærland skole har i 2016 ledig kapasitet. Ikke alle klasserom er brukt. Det er 17 ordinære klasserom 

og 2 datarom (1 stort og 1 mindre). Begge datarommene vil i løpet av høsten 2016 bli gjort om til 

ordinære undervisningsrom. 
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5.3.2 Beregningen 

Bærland 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Elever  281 306 311 321 311 307 301 302 303 303 304 304 305 

Antall 

klasser 
14 15 15 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14 

Kapa-

sitet 
450 

18 

450 

18 

450 

18 

450 

18 

450 

18 

450 

18 

450 

18 

450 

18 

450 

18 

450 

18 

450 

18 

450 

18 

450 

18 

5.3.3 Konklusjon 

Bærland skole har god kapasitet i planperioden. Skolen har plass til 3 paralleller (som ikke er aktuelt i 

planperioden) under forutsetning at kulturskolen flytter til et annet sted. Bærland skole har ut fra 

bygningstekniske vurdering behov for å bli rehabiltert. Dette er planlagt fra 2021. 

5.4 Kulturskolen  

5.4.1 Generelt 

Kulturskolen har ikke tilfredsstillende forhold. Det mangler f. eks. godkjent sportsgulv til 

danseundervisning og det er mangel på oppbevaringsplass. Aulaen til Bærland skole er heller ikke 

stor nok for større oppsetninger. Det er mange små lærerstillinger i kulturskolen og det er derfor 

heller ikke mulig å tilby individuelle arbeidsplasser for alle.  

Pr i dag er det 300 elevplasser som benyttes i Gjesdal kulturskole. Det forventes økning på 

dansegruppene, når det nå etableres et godt ballettilbud. Målet er å få 3 ballettgrupper, samt på sikt 

også Hip Hop. Det er høsten 2016 startet en ekstra teatergruppe. 

Nasjonale målsettinger er at 30 % av elevmassen skal gå i kulturskolen. I Gjesdal ligger vi på ca 15%, 

dvs. vi har mål om å komme opp mot  600 elevplasser. 

5.4.2 Romsituasjonen: 

Kulturskolen er pr i dag etablert på Bærland skole. Undervisning skjer i forskjellige klasserom, hvor 

kulturskolen disponerer et hjørne til undervisning. Det er et svært dårlig arbeidsrom hvor det kun er 

3 pc’er, mens det er 12 ansatte. Dette medfører at lærernes tilstedeværelse ikke kan kreves i bundet 

tid.  

Gjesdal kulturskole har et ønske om etablering i egne sentrumsnære lokaler. Lokaler som er synlige, 

lett tilgjengelige og tilpasset læringssituasjonen innen hver enkelt undervisningsdisiplin, samt god og 

forutsigbar arbeidssituasjon for kulturskolens ansatte. Det vil også være ønskelig at kulturskolen får 

førsteprioritet til egne undervisningsrom.  

Gjesdal kulturskole ønsker å ha et bredt og attraktivt tilbud. Derfor ønskes et mangfoldig 

romprogram etter faglig standard. Hver enkelt fagdisiplin i kulturskolen trenger egne og lydtette rom 
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med tilhørende generelle kontorfasiliteter. Innen kulturskolens fagfelt er det også særskilt viktig med 

akustikk, jevn temperatur, jevn luftfuktighet og god ventilasjon.  

Det er også viktig å tenke fremover og skape rom for fleksible løsninger som vil kunne ivareta en 

fagutvidelse i kulturskolen. Det må legges til rette for fleksible rom som også kan møte 

morgendagens behov. 

Skal Gjesdal kulturskole sette opp større forestillinger, visninger eller konserter må en ut av 

kommunen for å finne egnede lokaler. I kulturskolens virksomhet er det behov for sal, scene, 

visningsrom for visuelle kunstfag og øvingslokaler til band og korps. Det er også i denne sammenheng 

behov for lokaler som kan romme et visst antall publikum. Kirkerommene i bygda benyttes imidlertid 

til små og mellomstore konserter. Kirkene er likevel ikke alltid egnede lokaler til flere av 

kulturskolens, og andre lag og foreningers, mangfoldige uttrykk. Kongeparken har kjøpt og overtatt 

tidligere Kongeparken Amfi, som nå heter Gjesdal konserthus. Kulturskolen ser for seg at dette kan 

bli en spennende samarbeidspartner. 

5.4.3 Konklusjon 

Gjesdal kommune vil inngå en intensjonsavtale med Veveriet a/s om at Gjesdal Kulturskole får egne 

lokaler i 2. og 3. etasje på Veveriet. I første omgang siktes det mot at 2.etasje tas i bruk til lokaler til 

Gjesdal kulturskole. Det må planlegges et sambruk med Voksenopplæringen i Gjesdal. Ikke alle 

ønskene til kulturskolen vil kunne innfris med en slik løsning, men de mest prekære behov vil la seg 

løse. 

5.5 Solås skole 

5.5.1 Generelt 

Solås skole er allerede over  kapasitetsgrensen i dag. Skolen er bygger for 14 klasser.  I utgangspunkt 

er det plass til 25 elever per klasserom, men klasserommene har ulik størrelse, flere er små og kan 

romme 20 – 23 elever. Noen få er større og har plass til 25 elever. De årskull som kommer fremover 

er store. Slik situasjonen ser ut nå har det begynte 68 barn i 2016 (3 klasser), 73 barn vil begynne i 

2017 og vi kommer opp i tall over 90 fra 2021.  

Solås har en ATO-avdeling som er tilpasset barn med omfattende behov. Se punkt 5.6 for en 

nærmere beskrivelse og vurdering av fremtidig behov. 

5.5.2 Beregningen  

Solås 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Elever  335 372 409 421 451 477 530 546 560 574 588 602 616 

Antall 

klasser 
14 15 16 17 18 19 21 22 22 22 22 22 22 

Kapa-

sitet 
350 

14 

375 

15 

400 

16 

425 

17 

450 

18 

475 

19 

525 

21 

550 

22 

550 

22 

550 

22 

550 

22 

550 

22 

550 

22 
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Nytt 

behov 
 +1 +1 +1 +1 +1 +2       

 

5.5.3 Konklusjon 

Solås skole har for lav kapasitet per i dag.Fra skolestart 2016 har en måttet ta i bruk midertidige 

lokaler for å klare elevtalls- og klassetallsøkningen. Fødselskullet for 2015 er spesielt stort og vil kreve 

en 1. klasse til ved skolestart. Skolen vil ha økt elev- og klassetall hvert skoleår framover og det er 

nødvendig med midlertidige lokaler fram til en permanent utvidelse er klar.  

Kommunestyret vedtok i desember 2015 ved budsjettbehandlingen at utbygging av Solås skole 

senest må komme i gang i 2019. Slik situasjonen er i vår region nå, er det mye som taler for å vurdere 

å framskynde dette enda mer. Det er knyttet usikkerhet til om det skal bygges for 3 eller 4  paralleller 

i første del av utbyggingen. 

5.6 Skoler med ATO – avdeling / avdeling for elever med omfattende 

hjelpebehov 

I Gjesdal er det primært Solås skole som har egen ATO – avdeling. Avdelingen gir opplæringstilbud til 

elever med store psykiske utviklingshemminger. Avdelingen ivaretar og SFO for elevene som går der 

og som ønsker dette tilbudet. De siste årene har også Gjesdal ungdomsskole tatt i bruk lokaler som 

har funksjon som ATO – avdeling.  

Bakgrunnen for opprettelse av ATO – avdelingen på Solås skole var at bestemmelser om kommunens 

ansvar for elever som trengte hjelpetiltak, ble tatt inn i grunnskoleloven av 1969.  Dette ble 

ytterligere forsterket ved endringer i denne loven som ble gjort gjeldende fra 1. januar 1976, 

samtidig som spesialskoleloven falt bort. Tidligere har enkeltelever med størst hjelpebehov gått hele 

grunnskoleløpet (1.-10. klasse) i ATO – avdelingen på Solås skole. For elevene med store og 

omfattende behov, vil nok dette også være ønskelig framover.  

Søkningen til ATO – avdelingen på Solås skole har vært økende til tross for at retten til å gå på 

nærskolen er blitt styrket i de senere revisjoner av opplæringsloven. Det er derfor viktig at en også i 

framtiden har denne type tilbud som en del av det samlede spesialpedagogiske tilbudet i kommunen.  

Elevgruppen har endret seg. Det er i dag flere elever enn tidligere som har store og sammensatte 

vansker som multifunksjonshemming, store sansehemminger, autisme osv – alle med spesielle krav 

til plass og tilrettelegging av lokaler. Økningen i antallet multifunksjonshemmede og andre elever 

med sammensatte funksjonshemminger stiller dermed Solås skole og Gjesdal ungdomsskole overfor 

store utfordringer med å tilrettelegge for et tilfredsstillende fysisk miljø. På grunn av mer avansert 

utstyr trenger elever større plass enn tidligere. Kravet om individuelle tilpasninger utfordrer 

basearealet ved at avdelingene i tillegg til å inneholde stellerom, garderober og oppholdsrom, også 

må ha skjermede rom. Basearealet har og behov for lagerplass da mange av elevene har mye 

ekstrautstyr. Flere av elevene krever også særskilt tilrettelegging av undervisningssituasjoner som 

også kan være arealkrevende.  



27 

 

I tillegg til elever med omfattende funksjonshemminger har vi også elever med store psykiske 

vansker i tillegg til lærevansker. Dette er også en økende gruppe som i dag går på sin nærskole og til 

tider trenger ulike tilretteleggingstiltak som f.eks. skjerming. 

Gjesdal kommune har ikke arealnormer og standarder for overnevnte elevgrupper i dag. Arealet på 

Solås skole er i dag for lite til å ivareta alle elevene som er tilknyttet denne uten at det tas i bruk ulike 

grupperom i tillegg.  Verken Solås skole eller Gjesdal ungdomsskole har basekapasitet eller universell 

utforming god nok.  

Samtidig er ATO-avdelingen ved Solås relativt sett en liten avdeling. Dette medfører utfordringer i 

drift og ledelse av avdelingen. Det må videre vurderes om ATO – avdelingen på Solås skole skal være 

en avdeling for alle kommunens elever fra 1.-10.trinn med store omfattende funksjonshemminger. 

Ved en framtidig utbygging må en også ta stilling til hvilken status og funksjon denne avdelingen skal 

ha, hvor mange elever den skal romme samt hvilke grupper elever som skal gå der. Ved å planlegge 

for en større ATO avdeling vil kommunen sikre utviklingen av et mer robust og solid opplæringstilbud 

for elevgruppen med funksjonshemminger. En større avdeling vil sikre et større og bredere fagmiljø 

blant de ansatte, som igjen vil styrke elevenes tilbud. Konkret skal det i forbindelse med utvidelsen 

planlegges for ti  elever med omfattende hjelpebehov.  

 

Ved all fremtidig ombygging/tilbygg ved eksisterende skoler samt ved nybygg, bør en likevel sikre 

tilstrekkelige arealer i form av ekstra grupperom på alle skolene slik at skolen lettere kan legge til 

rette for elever med omfattende hjelpebehov når foresatte til denne elevgruppen foretrekker 

nærskolen framfor ATO – avdelingen på Solås skole. 

 

5.7. Gjesdal ungdomsskole 

5.7.1 Generelt  

Gjesdal ungdomsskole ble opprettett på 70-tallet og vil oppleve et større press fra 2025-tallet. Da vil 

økningen i elevtallet kreve en utbygging av skolen.  

5.7.2 Beregninger  

Gjesdal 

u 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Elever  422 390 367 371 409 425 467 478 547 560 592 612 632 

Antall 

klasser 
17 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 22 22 

Kapa-

sitet 
520 520 520 520 520 520 520 520 550 580 610 610 610 

Nytt 

behov  
          +1 +1 +1 
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5.7.3 Konklusjon 

Utvidelse av GUS til en skole med 7 paralleller vil kreve at også annen kapasitet på skolen utvides. 

Her vil det være behov for utvidelse i forhold til spise- og aktivitetsarealer og spesialrom. Skolen vil 

også få en utfordring med kapasitet i Gjesdalhallen i forhold til undervisning i kroppsøving, særlig når 

også Solås skole trenger mer kapasitet. Det mest nærliggende arealet for utbygging er på den 

nåværende grusbanen. Siden skolen i skoleåret 2016/2017 går over til å gi hver elev sin egen PC, kan 

dagens 3 datarom brukes som ordinære klasserom. Skolen vil da ha en kapasitet på 20 klasserom og 

en utvidelse av skolen bør være klar ut fra dagens av tallgrunnlag i 2025. 

  

5.8 Oltedal skole 

5.8.1 Generelt 

Oltedal skole har de siste årene gjennomgått en betydelig oppgradering. Det gjenstår fortsatt en del 

bygningsarbeid som er planlagt allerede. Prosessen med å innlemme den tidligere Oltedal barnehage 

i skolen vil kreve både planlegging og økonomiske ressursser. I planperioden vil da Oltedal skole ha 

god kapasitet og kvalitet. 

5.8.2 Beregninger 

Oltedal 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Elever  120 123 138 153 169 175 177 179 180 182 184 186 188 

Antall 

klasser 
7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Kapa-

sitet 
250 

10 

250 

10 

250 

10 

250 

10 

250 

10 

250 

10 

250 

10 

250 

10 

250 

10 

250 

10 

250 

10 

250 

10 

250 

10 

 

5.8.3 Konklusjon 

Oltedal skole har nok kapasitet i planperioden. Ved å integrere den «gamle» barnehagen inn i dagens 

skole, vil skolen har store nok klasserom til å huse opp til 25 elever.   

5.9 Dirdal skole 

5.9.1 Generelt 

Utfordringen med Dirdal skole er at klasserommene har veldig forskjellig størrelse. Det er derfor ikke 

lenger mulig å skille barne- og ungdomstrinnet på samme måte som før. Årskullene varierer ganske 
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mye og derfor må skolen nå plassere klassene ut fra størrelsen til årskullet og tilgjengligheten av 

store nok rom. Skolen mangler også musikkrom og naturfagrom, i tillegg til kunstrommet som nå er 

klasserom. For tiden brukes den gamle gymnastikksalen  som kombinert kunst- og musikkrom. Dette 

er ikke en god løsning. 

 

 

 

5.9.2 Beregninger 

Dirdal 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Elever  149 155 151 149 147 152 153 154 155 155 156 157 158 

Antall 

klasser 
9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Kapa-

sitet 
180 

9 

180 

9 

180 

9 

180 

10 

180 

10 

180 

10 

180 

10 

180 

10 

180 

10 

180 

10 

180 

10 

180 

10 

180 

10 

Nytt 

behov  
+1             

Dirdal skole bruker for tiden kunst og håndverksrommet  til klasserom 

5.9.3 Konklusjon  

I økonomiplanen for 2016-2019 ligger det 11 mill. kr. tiltenkt utbygging av gymsalen og garderobene 

til nye klasserom. Et annet alternativ er å bygge om Dirdal barnehage til klasserom og samtidig bygge 

ut Gilja barnehage til den størrelsen den er tilrettelagt for. Disse to alternativer må kostnadsberegnes 

for å kunne vurdere den beste løsningen. Fordelen med å samle barnehagene i et bygg må veies opp 

mot et eventuelt høyere kostnadsnivå.  
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6. Barnehager 

6.1 Barnehagekapasitet på Ålgård 

Barnehagekapasiteten i Gjesdal sett under ett gir for øyeblikket en 85% dekning. Kommuneplanen 

har et overordnet mål om å redusere biltrafikk så mye som mulig, og muligheten å få barnehageplass 

i nærområdet der en bor, vil bidra til å nå dette målet. Vi har derfor valgt å dele opp 

barnehageberegningene i Ålgård vest og øst. 

Per i dag er det overkapasitet på Ålgård nord/øst og underkapasitet på Ålgård vest. På Ålgård vest er 

det i dag kapasitet for 250 barn, mens behovet er på 440 plasser, altså et underskudd av 190 plasser. 

Med bygging av ny barnehage på Øygårdsvatnet, vil dette underskuddet minske frem i tid.  

I fremstillingen under er raden «antall barn» omgjort til heldagsplasser, slik at denne kan måles opp 

mot utbygd kapasitet henholdsvis på Ålgård, i Oltedal og i Dirdal/Gilja. 

 

6.1.1 Beregning for Ålgård samlet 

 

Ålgård 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Antall barn 707 726 735 728 731 751 751 763 782 790 805 827 839 

Kap avd 45 46 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

Kapasitet pl 717 726 757 757 757 757 757 757 812 812 812 812 867 

Nytt behov  avd   +3      +4    +4 
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6.1.2 Beregning for Ålgård sentrum/vest 

Ålgård s/v 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Antall 

barn 

 

423 422 416 412 407 413 420 420 420 420 420 420 420 

Kap avd 14 14 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Kapa-sitet 

pl 

 

238 238 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 

Nytt 

behov  

avd 

  +6           

 

6.1.3 Beregning for Ålgård nord/øst 

Ålgård 

n/ø 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Antall 

barn 

 

284 304 319 316 324 338 331 343 362 370 385 407 419 

Kap avd 31 31 28 28 28 28 28 28 32 32 32 32 36 

Kapa-sitet 

pl 

 

479 479 431 431 431 431 431 431 486 486 486 486 541 

Nytt 

behov  

avd 

  -3      +4    +4 

 

Mer om de enkelte barnehagebygg finnes blant annet i tabellen under punkt 8. 

6.1.4 Barnehagene på Ålgård sentrum/vest 

Øygardsvatnet barnehage 

Vil stå ferdig utbygd våren 2017 og ha 8 avdelinger. Bærland barnehage med 2 avdelinger, og 

Husafjell barnehage med 3 avdelinger + en midlertidig avdeling vil flyttes til de nye lokalene i 

Øygardsvatnet. 
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Nesjane barnehage 

Oppført i 2005 og har 4 avdelinger. En av avdelingene er naturgruppe. Bygget er godt vedlikeholdt og 

i teknisk god stand.  

Bærland barnehage - legges ned i 2017 

Oppført i 1984 og består av 2 avdelinger. Bygget er slitt. Barnehagen flyttes til Øygardsvatnet 

barnehage når den står ferdig våren 2017. Det er ikke vedtatt til hva selve bygget skal benyttes til når 

barnehagen flytter ut. En mulig løsning er bruk til omsorgsboliger. 

Bamsebo barnehage 

Oppført i 1989 og 2003 og har 4 avdelinger. Den eldste delen av bygget er veldig slitt og mange av 

rommene har sine begrensinger i forhold til størrelse og funksjon og tilfredsstiller ikke kravene til 

dagens barnehagebygg. Dette gjelder deler av fellesrommet, soveplass med oppbevaring av vogner 

til de yngste barna og noen av lekerommene, samt garderober og stellerom. Antatt kostnad til 

vedlikehold / oppgradering er 4,2 mill. Denne delen bør pusses opp innen en 4 års periode. 

Arbeidsrom for personalet har blitt pusset opp i 2016. 

Bruhammaren barnehage (privat) 

6.1.5 Barnehagene på Ålgård nord/øst 

Flassabekken barnehage  

Oppført i 2014 / 2015 og har 12 avdelinger. Barnehagen kan fortsatt bygges ut med 4 avdelinger. 

Vedlikeholdsbehovet er de første årene relativt beskjedent. 

Solås barnehage 

Oppført i 1978 og har 3 avdelinger. Store deler av barnehagen er blitt vedlikeholdt / oppgradert de 

senere årene. Det gjenstår fremdeles noe. Det er f.eks ikke tilfredsstillende soveplasser ute samt 

oppbevaringsplass til vogner for de yngste barna. Antatte kostnader for den delen som gjenstår er 

1,8 mill. Det anbefales at den siste delen også oppgraderes i løpet av en 4 års periode. 

Husafjell barnehage - legges ned i 2017 

Oppført i 1994 og har 3 avdelinger. Barnehagen er ganske slitt og trenger vedlikehold / opprustning. 

Bygget vil fra høsten 2017 bli brukt til skoleformål. Barnehagen flyttes til Øygardsvatnet barnehage 

våren 2017. Bygget må til en viss grad oppgraderes / tilrettelegges for skolebruk. Antatte kostnader 

er 1-2 mill avhengig av behovet. Et annet alternativet er å rive bygget. Dette må vurdres når Solås-

utbyggingen detaljprosjekteres. 

Kodlidalen barnehage 
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Oppført i 2006 og har 5 avdelinger. Bygget er godt vedlikeholdt og i teknisk god stand. 

Rishagen barnehage (privat) 

Fiskebekk barnehage (privat) 

Kollberge familiebarnehage (privat –ligger på Skurve) 

 

6.1.6 Konklusjon barnehagekapasitet Ålgård 

På Ålgård vil det være behov for utvidelse med 3 avdelinger i 2017 og ytterligere 8 avdelinger frem til 

2027. Denne prognosen avhenger av at antall fødsler blir på samme nivå som de siste fem årene, og 

øker noe i siste del av planperioden. Fødselstallene var i 2015 høyere enn gjennomsnittet de fire 

foregående årene, men en ser allerede på foreløpige tall for fødselstall i 2016 at dette året nærmer 

seg gjennomsnittet for de forgående. Usikkerheten rundt disse tallene er relativt store. 

I forbindelse med den planlagte utbyggingen på Ålgård nord/øst (Kodlidalen osv.) er det regulert en 

ny barnehagetomt med plass til 6 avdelinger. Ved utbyggingen av dette området må en vurdere om 

barnehagetomta er stor nok slik den er planlagt. Alternativet til å utvide tomta vil være å bygge ut 

eksisterende Flassabekken barnehage med ytterligere 4 avdelinger. Kommuneplanen sier at 

utbyggingen ikke kan skje før barnehage- og skolekapasitet er på plass. Det er meget vanskelig å angi 

tidsberegninger for dette, da utbyggingen vil være avhengig av utviklingen av den generelle 

økonomiske konjunkturen. Per i dag har kommunen vedtatt å bygge nye barnehager i kommunal 

regi.  

6.2 Oltedal  

6.2.1 Beregninger 

Oltedal 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Antall 

barn 
82 85 82 80 78 79 80 81 82 82 82 82 82 

Kap avd 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Kap pl  87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 

 

Oltedal barnehage 

Oppført i 2015 og har 6 avdelinger. En av avdelingene er naturgruppe. Vedlikeholdsbehovet er de 

første behovene relativt beskjedent. 
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6.2.2 Konklusjon 

Med den nye Oltedal barnehage vil behovet for barnehageplasser være dekket i hele 

planperioden.Ved event. planlegging av nye utbyggingsfelt i Oltedal må det vurderes om det skal 

avsettes ny barnehagetomt knyttet til utbyggingsfeltet. 



35 

 

6.3 Gilja og Dirdal  

6.3.1 Beregninger 

Gilja/ 

Dirdal 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Antall 

barn  
50 48 52 54 56 56 57 57 57 57 58 58 58 

Kap 

avd 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Kap pl  69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 

 

Dirdal barnehage 

Oppført i 2004 og har 2 avdelinger. Bygget er godt vedlikeholdt og i teknisk god stand. Skolens behov 

for større areal vil ha betydning for om og når Dirdal barnehage slås sammen med Gilja barnehage 

også bygningsmessig 

Gilja barnehage 

Oppført i 2012 og har 2 avdelinger. Barnehagen er tilrettelagt, og deler av bygget er dimensjonert for 

å kunne utvides med inntil 3 avdelinger. Vedlikeholdsbehovet er de første årene beskjedent.  

6.3.2 Konklusjon 

Kapasitet i Dirdal og Gilja barnehage ses under ett. Det er nok kapasitet i perioden fram til 2027.  

Det er grunner for og i mot å satse på en utvidelse av Gilja barnehage: Delt ledelse er ikke fordelaktig 

og foreldre må delvis forholde seg til to forskjellige barnehager. Driftsmessig er forventningen at en 

større barnehage vil gi økonomiske fordeler. Samtidig betyr utvidelsen av Gilja barnehage en stor 

økonomisk investering som ikke er nødvendig for å dekke skolens behov.  

Her må det foretas en helhetsvurdering som inneholder pedagogiske, praktiske og økonomiske 

elementer. 
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7. Skolestrukturen 

Vi har i planen vurdert kapasitetsutfordringer, byggkvaliteter, pedagogiske og barnehage- og 

skolefaglige argumenter. Et annet element som kan svare på gjeldende utfordringer er endring av 

skolestrukturen. Dette er relevant for Oltedal og Dirdal som har forholdsvis små skoler. 

Her har vi ikke gått veldig grundig inn i en vurdering. Men vi ønsker å nevne noen momenter som kan 

være viktig å ta med seg videre i planperioden. Vi påpeker at vi her kun vurderer ungdomstrinnene. 

Barneskolene med sine 7 trinn og unge elever bør bestå begge plasser etter vår vurdering. 

Et enda mer robust læringsmiljø 

Oltedal skole har i dag ca. 15 elever per klassetrinn. Det betyr at ungdomstrinnet på Oltedal skole 

består av rundt 45 elever. Dette tallet vil vokse noe og prognosene tilsier at om 10 år vil det være ca. 

54 elever (18 per klassetrinn) på ungdomstrinnet. På Dirdal skole vil tallet være stabilt på ca. 15 

elever pr klassetrinn.  

Så lite ungdomstrinn begrenser muligheter til å etablere flere valgfag og flere valg i språkfagene. 

Ressursene som skolene gir til yrkes- og studieveiledning er også sterkt begrenset. Det er mye som 

peker på at både fagmiljøet og det psykososiale miljøet ved større ungdomstrinn er mer robust.  

En mulig løsning er å slå sammen ungdomstrinnene i Oltedal og Dirdal. Argumentene for en slik 

løsning handler om et mer variert læringsmiljø for elevene og at en kan få utnyttet bygningsmassene 

bedre enn i dag. Noen år vil det også være to paralleller på et sammenslått ungdomstrinn. Det vil i 

tillegg styrke det faglige miljøet for lærerne ved skolen.  

Utnytting av dagens bygningsmasse – to løsninger 

Oltedal skole har i dag kapasitet til å romme flere elever. Ved å utnytte den relativt nye delen som 

ble brukt til barnehage, vil Oltedal skole ha muligheter til å romme flere elever. Det er fullt mulig å 

tenke seg at en ved å utnytte dagens bygningsmasse klarer å ta opp ungdomsskolelevene fra Dirdal 

skole. 

Dirdal skole har ikke så enkle muligheter innen dagens areal til å ta imot flere elever på 

ungdomstrinnet. Det ligger likevel en løsning i å innlemme Dirdal barnehage sine arealer inn i skolen. 

Det ville føre til at vi må bygge ut Dirdal barnehage på Gilja. Tomten på Gilja er alt tilrettelagt for en 

slik løsning. For barnehagen vil det være driftsmessig en stor fordel å ha alle avdelinger på et sted.  

På nåværende tidspunkt vil en i denne planen peke på at det ligger løsninger her som det ville vært 

nyttig å reflektere videre over. 
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8. Tilstandsvurderinger bygg 
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9. Oppsummerte krav til barnehage- og skolebygg 

Første perspektiv er å sikre antall nødvendige barnehage- og skoleplasser på rett sted til rett 
tid. Dette krever oppdatert oversikt over befolkningsutviklingen og gode og oppdaterte 
fremskrivninger, samt en hensiktsmessig arealplanlegging. 

Barnehage- og skolebygg bør være av en slik karakter at de kan brukes på forskjellige 
måter. Pedagogikken endrer seg med nye samfunnsmessige perspektiver og ny kunnskap. I 
dag vet vi betydelig mer særlig om småbarns utvikling enn for bare 10 år siden. Bygg skal 
være så fleksible og tilrettelagt at nye pedagogiske ideer kan prøves ut og implementeres.  

Investeringen i barnehage- og skolebygg er betydelige og binder kommunens økonomi i 
mange år fremover. Kommunen må ta stilling til hvilke størrelser av barnehager og skoler 
som er økonomisk å anskaffe og drifte. Et annet viktig aspekt er anskaffelsesprosesser. 
Hvilke prosesser garanterer en best mulig anskaffelse, prosjektering og bygging? Vi henviser 
her til Lyngdalmodellen hvor det er lagt opp til en tett dialog med forskjellige tilbydere før 
selve anskaffelsesprosessen.  

Sett i forhold til bygget er et viktig spørsmål på hvilken måte fremtidige drifts- og 
vedlikeholdskostnader kan minimeres. Bl.a. handler dette om materialvalg, om gode og 
miljøvennlige energiløsninger og om styringssystemer for varme, kjøling, ventilasjon og 
solskjerming. Se anbefalinger av veiledningstjenesten. 

Det siste perspektivet er rettet mot folkehelse- og nærmiljøet. På hvilken måte kan 
barnehagene og skolene bli gode møteplasser for hele befolkningen? Bygg må planlegges 
slik at flerbruk ikke fører til uheldige konsekvenser for driften av barnehagen eller skolen. 
Samtidig må det tas hensyn til andre brukeres behov. Dette kan for eksempel oppnås ved å 
lage forskjellige soner med egne ventilasjons- og oppvarmingsanlegg og egne 
låsemuligheter. Gode rutiner og et godt samarbeid mellom byggeier og de som bruker 
byggene vil være en forutsetning for å unngå konflikter.  

Lokalsamfunn har alltid oppfattet ”sin” skole som en viktig forutsetning for å opprettholde de 
sentrale samfunnsfunksjoner. Der møter barn og unge, der møter foreldre og skolens 
friarealer blir også brukt som lekeplass utenfor skoletiden.  

Mer konkret betyr dette for valg av nye tomter, at det bør tas hensyn til: 

 Beliggenhet i forhold til andre barnehager og skoler, idrettsanlegg, bydelssenter, 
store arbeidsplasser, grøntområder, kulturtilbud, offentlig transport og lignende 

 Trafikksituasjonen rundt tomten (f. eks. plassering ved innkjørsel til boligområder) 

 Solforhold, vindforhold, og vann/fuktighet 

 Muligheten for fysiske utfordringer på tomten 

 Store nok utearealer og fremtidige utbyggingsmuligheter 
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Vedlegg 

Vedlegg 1: Idegrunnlag for bygging av nye barnehager i Gjesdal 

kommune 

Gjesdal kommune ønsker funksjonelle barnehagebygg som innbyr til lek, opplevelser og læring og vi 

har utformet et idegrunnlag som grunnlag for drøfting ved bygging av nye barnehager.  

Det er viktig å holde drøftingene varme og justere beslutningene i tråd med ny forskning og nye 

føringer. 

Barn er forskjellige og har ulike behov. Vi ønsker oss derfor bygg som har rom for mangfoldet. Bygget 

skal møte behovene til det rolige barnet som trenger stor grad av for å trives, samtidig som det gir 

andre barn større grad av utfordring.  

 

Bygget skal ha følgende kvaliteter: 

Lite og trygt – stort og spennende 

 Bygget har elementer av det beste fra både avdelingsbarnehage og basebarnehage 
 Barna hører til på en avdeling med egen fingarderobe, men deler inngang og grovgarderobe 

med en annen avdeling 
 Det er rom for både å være i små trygge grupper og møte andre grupper hvor du kan finne 

nye venner som gir deg andre roller og utfordringer 
 Barnehagen er barnas arbeidsplass og gir barna nye erfaringer og andre opplevelser enn de 

får hjemme.  
 Kan vi skape litt magi i hverdagen?  

 

Rom for lek - rom for aktiviteter – rom for fellesskap 

 Rommenes utforming spenner fra å stimulere til lek og aktivitet, til å åpne for refleksjon og 
konsentrasjon 

 Avdelingene er i hovedsak tiltenkt rollelek i ulike gruppestørrelser og gir plass til skjermet lek 
i små grupper 

 ”Svakt kodede” (ikke spesialiserte) rom gir barna mulighet til å definere bruken, og 
stimulerer til lek. 

 Spiseplasser finnes på ulike steder, uten at bord og stoler begrenser bruken av rommene. 
Noen spiser sammen med mange. Noen spiser i små grupper. 

 Spesialrom gir tilbud om aktiviteter som vannlek, forming og snekring, utforsking av natur og 
musikk/IKT/drama 

 Fellesrom som f.eks gymrom gir mulighet for å samle større grupper av barn eller foreldre i 
barnehagen.  

  Produksjonskjøkkenet kan lage mat til alle barna. Andre kjøkken er tilrettelagt for 
pedagogisk arbeid med mindre grupper barn 

 
 

Noen kjenner noen – noen kjenner alle 
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 Foreldrene kjenner de som omgås barna i løpet av dagen, også om noen er syke 
 Miljøet oppmuntrer til kompetansedeling og mangfold blant ansatte 
 Inndeling i soner som i ulik grad deler funksjoner  
 Felles personalrom, arbeidsrom og garderober 

 
 

Funksjonelt  og med god logistikk 

 Barn skal ikke forstyrres i leken og er skjermet for trafikkårene 
 Personalet har nødvendige funksjoner der de har behov for dem  
 Varelevering og lagerfunksjoner på rett sted 

 
 

Uterommet – arena for fysisk aktivitet i lek og samhandling 

 Kroker der rolleleken kan starte 
 Oppbygging som stimulerer til å gjøre noe sammen 
 Fysisk utfordring og aktivite 

 

Valg av tomt: 

Ved valg av tomt må en ta hensyn til følgende momenter: 

 Beliggenhet/nærhet til skoler, idrettsanlegg, bydelssenter, store arbeidsplasser el.l. 
 Beliggenhet/tilgjengelighet i forhold til offentlig transport. 
 Solforhold, vindforhold og vann/ fuktforhold på tomta. 
 Størrelsen på tomta bør ikke være mindre enn 4 mål for en ny, stor barnehage. 
 Tomta bør i størst mulig grad gi mulighet for varierte fysiske utfordringer og tomtas 

opprinnelighet bør forsøkes bevart der det er mulig. 
 Tomta bør være plassert slik at man lett kan komme til naturområder. 
 Plasser barnehagen ved innkjørsel til et boligområde, for å slippe å kjøre gjennom hele 

området. 
 Tomta bør være stor nok til at man har muligheten til å kunne bygge ut barnehagen ved økt 

behov i fremtiden. 

 Utearealet i barnehagen bør være om lag seks ganger så stort som leke- og 
oppholdsarealet inne 

 Areal til parkeringsplasser, tilkjørsvei og lignende beregnes i tillegg 
 

 
Ved bygging av nye barnehager 
 

Større differensiering i plasstilbudet og flere små barn krever tilpasning både i pedagogisk opplegg, 

praktiske arbeidsmåter og i mer grunnleggende holdninger til hva barnehagen skal gi barna. For å 

kunne takle og legge til rette for barnehageutvikling de neste 30 årene, kan det være aktuelt å 

diskutere følgende: 

 Hvilken ny kunnskap har vi i dag om barns utvikling, spesielt de aller minste? 
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 Hvilke pedagogiske arbeidsmåter er aktuelle videre framover, for å tilfredsstille de målene vi 
setter for barns utvikling og læring? 

 Hvilke driftsmodeller er aktuelle å utvikle og videreføre i årene som kommer? 
 Hvilke andre tilbud og tjenester til barn og familier er det naturlig å samlokalisere med 

barnehagen, og hvordan kan bygningene ellers fungere som sambrukslokaler? 
 Hvilke aktiviteter, opplevelser og utfordringer skal bygningene legges til rette for? Disse 

forholdene har betydning for den fysiske utformingen av barnehagene, deres bygninger og 
uteområder. 
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Vedlegg 2: Hvordan planlegger vi nye skolebygg/anlegg slik at de kan gi 

de beste forutsetninger for å realisere visjonene for en «Fremtidens 

skole» som gir størst mulig læring og trivsel? 

Det gis ikke forskningsbaserte fasitsvar på dette spørsmålet. Men noen sentrale føringer kan trekkes 

ut av et omfattende materiale. Generelt – og mer overordnet -  poengteres følgende av mange 

forskere (her sitert fra svensk forskning): 

”Den fysiska miljön sänder tydliga budskap om man är välkommen eller inte i en miljö. Rummens och 

byggnaders estetiska kvaliteter, proportioner, material, kulörer och ljusföring påverkar 

välbefinnandet. 

Skolmiljön är inte bara en lärande- och arbetsmiljö utan också en miljö för barns utveckling och 

socialisation. (…) Skolan är ett rum för lärande - men skolan är på samma sätt som landskapet, 

staden, bostadsområdet ett rum för utveckling i en vidare mening än den vi ofta lägger in i lärandet i 

skolan. Det är väsentligt att skolbyggnaden erbjuder rum att ta i anspråk för elevernas skoltillvaro 

t.ex. möten och umgänge med kamrater, men också för funderingar i avskildhet.” (Skoleverket) 

Med bakgrunn i gjeldende læreplan for grunnopplæringen og bl.a. perspektivene i Fremtidens skole 

framstår følgende punkter som viktige å legge vekt på i planlegging av nye og fremtidsrettede 

skoleanlegg: 

Tilpasset opplæring, differensiering og inkludering 

Alle elever har krav på å få tilpasset opplæring slik at de kan utvikle evner og talent i samarbeid med 

andre, samt å få en opplæring som stimulerer deres egen lære- og vitelyst. Skolen skal være 

inkluderende, og alle skal kunne ta del i det sosiale, faglige og kulturelle fellesskapet på en likeverdig 

måte.  Dette tilsier bl.a. at man ved planlegging må ta høyde for skolebygg som gir rom for stor 

variasjon av arbeids- og organiserings-former – med både større fellesrom, tradisjonelle klasserom, 

mindre grupperom og arbeids- og læringsplasser for individuell læring. Man må i tillegg sørge for at 

byggene er universelt utformet og kan gi likeverdige læringsmuligheter også for for eksempel 

multihandikappede elever. 

Undervisning og læring er lagarbeid og skjer i samhandling med andre 

Kompetanseutvikling for den enkelte elev – og for lærer - skjer i et sosialt og kollegialt fellesskap 

mellom de ulike aktørene. Nyere læringsteori trekker frem verdien av den felles kunnskapskapitalen 

som oppstår når mennesker med ulik bakgrunn, erfaringer, kunnskap og kompetanse får opplæring 

og mulighet til å reflektere sammen. Det må planlegges slik at elevene har læringsarenaer med  gode 

muligheter til å være aktiv deltager i eget læringsarbeid – i samhandling med andre. 

Samarbeid med lokalsamfunn, inkl. næringsliv og andre lokale samfunnsinstanser  

Skolen skal ha åpne dører mot samfunn og næringsliv; det er en visjon å bringe mer av 

lokalsamfunnet inn i skolen og skolen mer ut i lokalsamfunnet. Et skoleanlegg som er åpent og har 

lokaler for felles bruk skole-lokalsamfunn vil være positivt for et slikt samvirke. 

Utstrakt, variert og bevisst bruk av digitale verktøy for økt læringsutbytte 
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I dagens og framtidens samfunn kreves god basiskompetanse i form av grunnkunnskap i sentrale fag, 

IKT-kompetanse, tekniske ferdigheter og sosial kompetanse. Digital kompetanse er lagt inn som 

grunnleggende ferdighet i alle fag og har etter hvert utviklet seg til å bli noe som i stadig økende grad 

etterspørres i samfunnet for øvrig på alle nivåer og i alle sammenhenger. Planlegging av nye 

skolebygg må gjøres slik at de gir optimale muligheter for bruk av og læring gjennom digitale 

læremidler og arbeidsformer. Egne datarom er for eksempel ikke lenger en egnet måte å ivareta 

dette pedagogiske hensynet på.  

Opplevelsesbasert og eksperimentell læring 

God læring forutsetter rom for opplevelser, eksperimentering og praktiske erfaringer, samt gode 

muligheter til fysisk aktivitet. Det er viktig å ivareta dette både med tanke på romløsninger, 

arkitektonisk utforming og planlegging av uteområder. Tilgjengelig areal bør ses og tas i bruk som 

pedagogisk ressurs - i tilknytning til læringsarbeidet som foregår innendørs. 
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