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6 Kapasitetsbehov, elevtallsutvikling og alternative løsninger i 
skoleområdene 

Kalkylen for å realisere den vedtatte skolebehovsplanen har blitt høyere enn forutsatt da 
planen ble vedtatt. Dette skyldes blant annet prisveksten i markedet og at omkringliggende 
forhold har slått uheldig ut i prosjektene (eksempelvis grunnforhold). Utgangspunktet for 
revisjon av skolebehovsplanen er å holde kommunens investeringsbehov i den kommende 
perioden på et akseptabelt nivå, samtidig som kommunen til enhver tid har nødvendig 
elevkapasitet på riktig sted. I tillegg til investeringsbehov og elevkapasitet skal elevers 
læringsmiljø og ansattes arbeidsmiljø vektlegges. 

I dette kapittelet omtales skoleområdene i tråd med inndelingen fra skolebehovsplanen 
vedtatt av kommunestyret april 2020. For samtlige skoleområder er løsningsalternativ 0 
tilsvarende vedtaket som ble fattet 22.04.2020. I de skoleområdene vedtaket fra 2020 legges 
til grunn er det ikke angitt andre alternativer. Det betyr at kommunedirektøren ikke foreslår 
noen endringer i disse områdene. I de skoleområdene hvor det er nødvendig å se på 
alternative løsninger, er fortsatt alternativ 0 vedtaket fra 2020 med, mens øvrige alternativer 
er nyere vurderinger. Alternativ 1 er den løsningen som anbefales realisert. Kostnaden for 
alternativ 0 er oppdatert med tall som kan sammenlignes med de øvrige alternativene. 
Årstallene er likeledes oppdatert, slik at de er relevante for dagens plan. 

I arbeidet med revidering av skolebehovsplanen skiller tre skoleområder seg ut ved at de 
ikke har behov for fornyet vurdering i denne planperioden. Dette gjelder områdene 6.3 
Sørum, 6.8 Fetsund øst og 6.9 Dalen. 

Tabellene nedenfor viser elevtallsutviklingen i planperioden for de ni skoleområdene ut fra 
eksisterende skolekretsgrenser, jf. gjeldende forskrift om skolekretser i Lillestrøm kommune. 
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Kilde Kompas * Befolkning etter bosted per 01.01**Forskrift vedtatt av kommunestyret 17.12.19 

Disse tabellene må sees i sammenheng med tabellene under pkt. 9.4 hvor alle foreslåtte 
endringer i perioden 2022 til 2031 er innarbeidet. 

6.1 Lillestrøm og Kjeller 
Skoleområdet Lillestrøm og Kjeller er i stor grad sammenfallende med byvekstområdet 
Lillestrøm by og Kjeller. Her viser oppdatert prognose elevtallsvekst fram mot 2032 i Kjeller 
skolekrets og i skolekretsene Vigernes, Kjellervolla/Sophie Radich(ungdomsskole). Veksten 
blir noe sterkere enn tidligere anslått i prognosen som ble brukt i forbindelse med 
skolebehovsplan 2020-2029 (“tidligere prognose”) i Kjeller skolekrets, og noe svakere i 
Vigernes, og Kjellervolla (Sophie Radich). I Volla skolekrets vil elevtallet falle svakt til 2027, 
for deretter å øke noe mot slutten av planperioden. Tidligere prognose viste et fallende 
elevtall tidlig i planperioden, og sterk vekst i slutten av planperioden. Avviket skyldes blant 
annet at et stort antall planlagte nye boliger i Lillestrøm Nord, som lå i boligprogrammet 
2020-2029, er skjøvet ut i tid (fra 2030 til 2042).  

Skoledrift på Sophie Radich er et halvt år forsinket og tilbakeflytting til rehabilitert Volla blir 
forsinket med ett år. 

6.1.1 Alternativ 0 

Sophie Radich tas i bruk som ny ungdomsskole ved nyttår 2022/2023. 

174
284

534

340

145

634

230 220 183

565

166
256

526

316
185

648

164 217 189

669

0

200

400

600

800

Asak Brånås Åsenhagen Sten-Tærud Vardeåsen Frogner Vesterskaun Blaker Sørum Sørumsand

Fig. Prognose 2022-2032* for 6-12 åringer etter gjeldende skolekretser** for 
skoleområdene Skedsmokorset, Frogner & Leirsund, Sørum, Sørumsand og Blaker

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

411
480

573

387

249

367

159

713 716

538

409

540

685

423

198

406

163

758

879

430

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1 000

Volla Kjeller Vigernes Hovinhøgda Garderåsen Riddersand Dalen Sagdalen Skjetten Gjellerås

Fig. Prognose 2022-2032* for 6-12 åringer etter gjeldende skolekretser** for skoleområdene 
Lillestrøm & Kjeller, Fetsund vest, Fetsund øst, Dalen og Strømmen & Skjetten

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032



 
 

29 
 

Kjellervolla tas i bruk som barneskole fra skoleåret 2023/2024. 

Volla skole rehabiliteres skoleårene 2023/2024 og 2024/2025, og virksomheten overføres 
midlertidig til Kjellervolla skole. Fremdriften på Volla påvirkes av fremdriften på Sophie 
Radich. Prosjektet er igangsatt og forventes sluttført til skoleåret 2025/2026. 

I 2025/2026 etablerers Kjellervolla barneskolekrets. Kretsen vil omfatte deler av dagens 
Volla, Vigernes, Kjeller og Sten-Tærud skolekrets. Det gjennomføres en arealrevisjon for å 
tilrettelegge Kjellervolla som barneskole. 

Kjeller skole bygges ut med behovsdekkende kapasitet med ferdigstillelse til skoleåret 
2026/2027. 

6.1.2 Alternativ 1 

Sophie Radich tas i bruk som ny ungdomsskole ved nyttår 2022/2023. 

Kjellervolla tas i bruk som barneskole fra skoleåret 2023/2024. I tillegg til en bruksendring fra 
dagens ungdomsskole til barneskole, anbefales det en fremtidig utvidelse av skolen fra en 2-
parallell til 4-parallell barneskole med ferdigstillelse til skoleåret 2029/2030. 

Rehabilitering av Volla skole forutsettes utført iht. alternativ 0. Volla utvides deretter med 
nybygg til en 3-parallell barneskole med ferdigstillelse til skoleåret 2029/2030, for å sikre 
tilstrekkelig kapasitet videre og utover planperioden.  

På Sophie Radich blir det noe overkapasitet de første driftsårene, men det vil ikke være 
tilstrekkelig kapasitet til å romme f.eks. alle ungdomstrinnselevene på Kjeller. Elevene på 
ungdomstrinnet på Kjeller ses derfor i sammenheng med skoleområde 6.2 Skedsmokorset, 
Frogner og Leirsund. Hensikten er å samle ungdomsskoleelevene fra Sten-Tærud og Kjeller i 
en felles 4-parallell skole, slik at Kjeller og Sten-Tærud kan transformeres til barneskoler. 
Løsningsalternativene for Sten-Tærud beskrives nærmere under avsnittet for 
Skedsmokorset, Frogner og Leirsund.  

På Kjeller skole er det ikke forutsatt bygningsmessige tiltak i forbindelse med at 
ungdomsskole flyttes ut, men paviljongene avvikles. 

6.2 Skedsmokorset, Frogner og Leirsund 
Skoleområdet omfatter skolene Tæruddalen, Brånås, Sten-Tærud, Vardeåsen, Åsenhagen, 
Frogner, Vesterskaun og Asak. Elever på ungdomstrinnet ved Kjeller ses i sammenheng 
med løsning for elevene ved Sten-Tærud. Elevmassen på ungdomstrinnet ved Kjeller 
vurderes derfor inn i kap. 6.2 Skedsmokorset, Frogner og Leirsund. 

6.2.1 Skedsmokorset  

Oppdaterte elevtallsprognoser er innhentet og tallmaterialet er bearbeidet. For Sten-Tærud 
skolekrets anslås antall 6-15 åringer i ny prognose å falle svakt i perioden 2022-2031. 
Skolebehovsplanens prognose fra 2020 viste en vekst. Noe av forklaringen på avviket er 
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teknisk, blant annet at elevveksten som følge av nytt boligfelt i Brauterbakken tilfaller Kjeller 
(og Kjellervolla ved foreslåtte nye skolekretser) og ikke Sten-Tærud.   

I ny prognose er nedgangen i antall elever i Brånås skolekrets litt mindre i slutten av 
planperioden og antall elever i Vardeåsen skolekrets litt høyere, sammenlignet med 
prognosen fra 2020. Elevtallet i Åsenhagen skolekrets vil holde seg stabilt i planperioden. Alt 
i alt for disse tre skolene viser nye prognosetall kun mindre avvik med prognosen fra 2020.  

Tomtesituasjonen ved Sten-Tærud må følges opp særskilt. Det er varslet betydelig 
regulering av festeavgiften. Kommunen vil årlig måtte betale en festeavgift på kr. 1,3-3 mill. 
kroner. Endelig beløp er foreløpig ikke fastsatt. 

6.2.1.1 Alternativ 0 

Åsenhagen skole rehabiliteres med ferdigstillelse til skoleåret 2025/2026. 

Sten-Tærud skole rehabiliteres med ferdigstillelse som barneskole til skoleåret 2027/2028. 

Tæruddalen bygges ut til sju paralleller med ferdigstillelse til skoleåret 2024/20251. 

Elever bosatt på Hekseberg, dvs. deler av grunnkrets 1605 Hekseberg, overføres fra Frogner 
skolekrets til Vardeåsen skolekrets fra skoleåret 2024/2025. Ved overgang til ungdomstrinnet 
får elever fra hele Vardeåsen skolekrets Tæruddalen som hjemmeskole.  

Prestegårdshagen, grunnkrets 701 og 702, overføres fra Vardeåsen skolekrets til Sten-
Tærud skolekrets fra skoleåret 2027/2028. Vardeåsen skole bygges ut som en 1-7-skole 
med to paralleller med ferdigstillelse til skoleåret 2024/2025. 

Brånås videreføres som i dag. 

6.2.1.2 Alternativ 1 

Etter skolebehovsplanvedtaket er det uttrykt et sterkt innbyggerønske om å beholde elevene 
på Hekseberg i Frogner skolekrets. Veksten på Frogner blir noe svakere enn tidligere 
prognostisert. Det er derfor hensiktsmessig å beholde elevene fra Hekseberg på Frogner, for 
å utnytte eksisterende kapasitet.  

Løsningen bidrar også til å redusere trykket på Vardeåsen og Tæruddalen. I anbefalt 
løsningsalternativ beholdes Tæruddalen som en 5-parallell ungdomsskole, og paviljongene 
avvikles når elevtallet er nede på 5-parallell-nivå. Hovedårsaken er de utfordrende og 
kostnadsdrivende grunnforholdene ved Tæruddalen ungdomsskole.  

Utbygging av Vardeåsen skole avventes. En omgjøring av grensejusteringen mellom 
Hekseberg og Vardeåsen skole, samt opprettholdelse av dagens skolegrenser for 
Vardeåsen og tilføring av Tuterudfeltet fra Brånås til Sten-Tærud, vil sikre en robust 

 
1 En 7-parallell i Tæruddalen gir ikke tilstrekkelig kapasitet, siden skolen også må ha arealer til 
innføringsklasser. I praksis er behovet utbygging til en 8 parallell ungdomsskole. 
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barneskole ved Sten-Tærud, med god fyllingsgrad. Samtidig blir en utbygging av Vardeåsen 
overflødig i planperioden. Dette ansees å være gunstig for barnehagedriften ved skolen.  

Elevene ved Sten-Tærud og Kjeller anbefales samlet i en 4-parallell ungdomsskole. Det 
anbefales å leie lokaler til en 4-parallell ungdomsskole for å redusere investeringsbehovet. 
Sonderinger for leie av lokaler i Kjellerområdet er påbegynt og det finnes mulige lokaler. Hvis 
ungdomstrinnene flyttes ut av både Kjeller og Sten-Tærud, er planen at barneskoletrinnene 
blir igjen på dagens lokasjoner.  

På Sten-Tærud er det behov for en 2-parallell barneskole. Bygningsmassen på Sten-Tærud 
nærmer seg 70 år, og det foreslås totalrehabilitering av eksisterende bygg, mens småskolen 
anbefales revet. Dagens lokalisering er god mht. skolens elevgrunnlag, men forhold knyttet til 
støy og støv må utredes. Sten-Tærud barneskole anbefales derfor rehabilitert med 
ferdigstillelse til skoleåret 2027/ 2028. Det forutsetter at ungdomskolen flytter ut i 2025. 
Flytter ungdomsskolen senere må prosjektet skyves tilsvarende ut i tid.  

Åsenhagen skole rehabiliteres. Det anbefales at rehabilitering av Åsenhagen prioriteres, og 
at det tas sikte på ferdigstillelse til skoleåret 2025/2026.  

Brånås videreføres som i dag. 

6.2.1.3 Alternativ 2 

2-parallell barneskole og 4-parallell ungdomsskole etableres ved modernisering og 
rehabilitering av eksisterende bygningsmasse, rehabilitering av idrettsbygg og nybygg der 
småskolen er lokalisert. Den samlede bygningsmassen vil dekke behovet for 2-parallell 
barneskole og 4-parallell ungdomsskole.  

Elever fra Prestegårdshagen inkluderes. Ferdigstillelse 2027/2028. 

6.2.1.4 Alternativ 3 

Løsningsalternativet innebærer ny 4-parallell ungdomsskole og ny 2-parallell barneskole 
innenfor dagens tomtegrenser. For å løse det fremtidige behovet rives dagens 
bygningsmasse med unntak av idrettsbygget, som forutsettes rehabilitert. Det bygges nye 
skolelokaler til undervisning, både for ungdomsskolen og barneskolen. Eksisterende 
bygningsmasse videreføres ikke til undervisningsformål.  

Elever fra Prestegårdshagen inkluderes. Ferdigstillelse 2027/2028. 

6.2.2 Frogner 

Store deler av Frogner skolekrets defineres som prioritert vekstområde. Fra 2022-2031 får 
skolekretsen en flat eller svak oppgang i antall 6-12 åringer. I tidligere prognose viste denne 
en sterk vekst. Fra 2032 til 2042 viser ny prognose sterk vekst av antall 6-12 åringer i 
skolekretsen, nær 200 barn. 

Prognosen for elevtallet ved Vesterskaun er svakt fallende i perioden 2022-2031. Antall 
elever i slutten av planperioden vil kun avvike marginalt sammenlignet med prognosen som 
ble kjørt i 2020. Det folkeregistrerte elevtallet for 6-12 åringer per 01.01.2022 er likevel ca. 20 
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elever over det estimerte elevtallet per 01.01.2022. Nettotilflyttingen til skolekretsen har med 
andre ord de siste to årene vært større enn forventet. Fra 2032 til 2042 vil elevtallet holde 
seg stabilt. 

Ny prognose viser at antall 13-15 åringer i Frogner ungdomsskolekrets vil øke med ca. 20 
elever fram mot 01.01.2026, for deretter å synke mot dagens elevtall i slutten av 
planperioden. Fra 2035 viser ny prognose en sterk vekst fram mot 2042 (75 elever). 

Det foreligger både drifts- og pedagogiske utfordringer ved Frogner skole. Løsninger på 
disse utfordringene bør søkes løst i samarbeid mellom skolen og skolens rådsorganer. Det 
bør derfor avsettes midler til skolen for å gjøre bygningsmessige tilpasninger, slik at skolen 
kan deles inn i en ungdomsskole og en barneskole med separate ledelser. Dette kan enten 
skje gjennom en utvidelse av dagens bygningsmasse, eller gjennom å bygge en ny 
ungdomsskole på Frogner. 

Det er besluttet at Frogner skole skal få paviljonger til skolestart august 2022, noe som sikrer 
tilstrekkelig kapasitet i planperioden.  

På Vesterskaun har det gjennom mange år blitt lovet ny skole. Det er store forventninger til 
ny skole i foreldregruppa, og erfaringen er at en grendeskole bidrar positivt i et lokalmiljø. 
Imidlertid kan en liten skole ha utfordringer mht. rekruttering av lærere med riktig 
kompetanse innenfor enkelte fagområder. Slik kompetanse er nødvendig for å ha et høyt 
læringstrykk over tid. Dette kan avbøtes med en tilførsel av noe ekstra lærerressurser. Ekstra 
lærerressurser vil øke skolens driftsutgifter, noe som er uheldig sett i lys av den økonomiske 
situasjonen i Lillestrøm kommune. 

Bebyggelsen på Lundermoen/ Lunderåsen danner grunnlaget for den største andelen av 
elevene på Vesterskaun. Bebyggelsen i dette området er relativt ensartet, noe som medfører 
at elevtallet stagnerer og går nedover på sikt. Det foreligger ingen planer om videre 
utbygging av området rundt Lunderåsen eller Størsrudåsen i planperioden. Det er 
utfordrende med forholdsvis lave elevtall pr. trinn, både av hensyn til skoledriften, men også 
av hensyn til behov for klassedeling ved små svingninger i elevtallet. Usikkerhet i framtidig 
elevtall og skolens plassering Lunderåsens randområde, samtidig som en sentralt tomt er 
avsatt i Lunderåsen/Størsrudåsen, medfører at investeringene i skolebygget utsettes og ny 
vurdering av prosjektet gjøres i slutten av planperioden. 

Vesterskaun skole fikk bevilget 22 millioner til utbedringer etter kommunestyrevedtak i 
Sørum kommune den 22.06.2016. For det tildelte beløpet ble bla. kuldebroer utbedret, 
ventilasjonsanlegg og noen elektriske installasjoner oppgradert. Svømmebassenget ble 
stengt og noe av garderobefasilitetene ble omgjort til andre formål. Paviljongene ved skolen 
er imidlertid gamle og til dels i dårlig forfatning. Skolen viser et synkende elevtall gjennom 
hele perioden basert på befolkningsprognosene. Reelt elevtall ser ut til å ligge noe høyere 
enn det befolkningsprognosene viser. Dette betyr at det er vanskelig å treffe riktig på 
dimensjoneringen av skolen. 
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6.2.2.1 Alternativ 0 

Frogner skole opprettholdes som 1-10-skole med fire paralleller2. 

Vesterskaun skole erstattes med nybygg til 1-7 skole med 11 klasserom (1,5 parallell), og 
ferdigstillelse til skoleåret 2025/2026. 

6.2.2.2 Alternativ 1 

Dagens skolekretser for Frogner og Vesterskaun opprettholdes. 

Hekseberg grunnkrets deles ikke. Det er tilstrekkelig kapasitet for Hekseberg-elevene 
innenfor dagens 4-parallell i hele planperioden. På Frogner etableres det paviljong for deler 
av ungdomstrinnet fra høsten 2022, og på Vesterskaun erstattes paviljongene med ny 
paviljong til skoleåret 2023/2024. 

6.2.2.3 Alternativ 2 

På Frogner kom det et innbyggeropprop sommer/høst 2021 med ønske om ny 
ungdomsskole på Frogner. En ny ungdomsskole på Frogner vil bidra til at konseptet med 
rene barneskoler og ungdomsskoler styrkes. Samtidig vil det bidra til at barneskolen får frigitt 
fasiliteter som kan lette på driften. Det er store avstander i dagens anlegg, noe som medfører 
driftsutfordringer. Det vil lette driften av skolen å ha noe mer areal tilgjengelig desentralisert i 
bygningsmassen. I tillegg vil en ny ungdomsskole bidra til at kapasiteten på 
barneskoletrinnene kan inkludere både Hekseberg og Vesterskaun i overskuelig fremtid. En 
ny ungdomsskole bør etableres i nærheten av fasilitetene i kultursenteret på Frogner skole, 
og i gangavstand til idrettshall og svømmehall med ferdigstillelse til skoleåret 2034/2035.  

6.2.2.4 Alternativ 3 

Det etableres en skole (1,5 parallell) med forventet elevgrunnlag på Vesterskaun, selv om 
skolen blir mindre enn anbefalt 2-parallell barneskole. Ferdigstillelse til skoleåret 2025/2026. 

På Frogner er det behov for å gjøre tiltak som bedrer situasjonen for dagens skoledrift. Det 
legges opp til en utvidelse av arealene ungdomsskolen er lokalisert i, slik at barne- og 
ungdomsskolen kan separeres med hver sin administrasjon. En utvidelse av 
bygningsmassen fra 2006 (B-bygget) vil gi ungdomstrinnet bedre handlingsrom, men det blir 
fortsatt utfordrende å drifte barneskolen, uten desentraliserte fasiliteter for tilrettelagt 
undervisning og administrasjon. En utvidelse på ungdomstrinnet må ivareta 5-parallell 
ungdomsskole og arealer til administrasjon og tilrettelagt undervisning. Ferdigstillelse til 
skoleåret 2025/2026. 

6.2.3 Leirsund 

De siste to årene har vi sett en nettoinnflytting til Leirsund. Prognosen som ble brukt i vedtatt 
skolebehovsplan viste at Asak skolekrets ville få en svak nedadgående elevvekst i hele 
perioden. Oppdatert prognose i 2022 viser at antall 6-12 åringer og 13-15 åringer vil holde 
seg stabilt fra 2022 til 2031, og hhv. ca. 20 og 10 elever på barne- og ungdomstrinnet over 

 
2 Hekseberg grunnkrets deles. 
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skolebehovsplanens prognose fra 2020. For de fleste trinn vil elevtallet ligge tilstrekkelig 
under 28 og 30 på barne- og ungdomstrinnet, men på enkelte trinn i enkelte år i planperioden 
kan elevtallet unntaksvis medføre klassesprekk. Asak har tilgang til arealer for midlertidige 
løsninger i form av paviljonger, bruk av gamleskolen eller mulig omdisponering av indre rom. 
Det fremlegges derfor ikke forslag til alternative løsninger på Asak.  

6.2.3.1 Alternativ 0 

Asak skole opprettholdes som 1-10-skole med én klasserekke.  

6.3 Sørum 
Sørum skole opprettholdes med samme skolekrets som i dag. Skolen vil ha vekst i elevtallet 
fram mot 2026 (ca. 25 elever), for deretter å synke til litt over dagens elevtall i slutten av 
planperioden. Skolen ansees å ha tilstrekkelig romkapasitet i hele planperioden.  

6.3.1 Alternativ 0 

Sørum skole opprettholdes med samme skolekrets som i dag. 

6.4 Sørumsand 
Skoleområdet omfatter skolene Bingsfoss og Sørumsand. 

Ny prognose for antall 6-12 åringer og 13-15 åringer for planperioden 2022 til 2031 er 
omtrent som forventet, følger samme utvikling og er ganske lik prognosen som ble brukt i 
forbindelse med skolebehovsplanen i 2020. I ny oppdatert prognose anslås veksten i 
Bingsfoss skolekrets (aldersgruppe 13-15 år) å bli på ca. 60 elever i perioden 2022 til 2031. 

I Sørumsand barneskolekrets viser ny prognose en vekst i antall 6-12 åringer på ca. 100 
elever i planperioden 2022-2031. 

Antall 6-12 åringer og antall 13-15 åringer i barne- og ungdomsskolekretsen forventes å 
holde seg relativt stabilt etter planperioden (fra 2032 til 2042).  

6.4.1 Alternativ 0 

Bingsfoss ungdomsskole opprettholdes som i dag, men bygges ut til en 6-parallell 
ungdomsskole med ferdigstillelse til skoleåret 2025/2026. 

Sørumsand skole bygges ut som en 4-parallellers barneskole med ferdigstillelse til skoleåret 
2026/2027.  

Det gjøres en senere vurdering av om deler av grunnkrets 0201, Haga, bør overføres fra 
Riddersand til Sørumsand skolekrets. 

Det bygges en ny svømmehall med ferdigstillelse i 2025. 
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6.4.2 Alternativ 1 

Bingsfoss ungdomsskole bygges ut tilsvarende alternativ 0. En fullverdig 6-parallell 
ungdomsskole krever ombygging i deler av eksisterende skole og to tilbygg. Med bakgrunn i 
krav i områdeplanen for Sørumsand må det gjennomføres en reguleringsprosess. 
Ferdigstillelse til skoleåret 2025/2026. 

Sørumsand skole har tilstrekkelig kapasitet med paviljonger til å møte elevtallsutviklingen i 
planperioden. Det anbefales derfor at paviljongene videreføres, og at kapasitetsbehov og 
utvidelse av skolen gjøres permanent mot slutten av planperioden.  

Deler av grunnkrets 02013, Haga, overføres fra Riddersand til Sørumsand skolekrets til 
skoleåret 2023/2024. 

Etablering av ny svømmehall på Sørumsand følges opp av Idrett/ Kultur. Prosjektet avsetter 
kr 120 mill. kroner til formålet. 

6.5 Blaker 
Skoleområdet omfatter Blaker skole etter at Haugtun skole ble nedlagt i 2021. 

Elevtallet forventes å holde seg relativt stabilt fra 2022 til 2031, også etter denne 
planperioden (2032 -2042).  

6.5.1 Alternativ 0 

Haugtun skole er nedlagt.  

Blaker (tidligere Fjuk) skole ble opprettet som en felles barneskole fra høsten 2021. Det 
gjennomføres en arealrevisjon og oppgradering av skolebygget for å tilrettelegge skolen for 
et høyere elevtall. 

6.5.2 Alternativ 1 

Løsningsalternativ 0 anses ikke som komplett, siden arealrevisjonen synliggjorde at Blaker 
må utvides for å ha kapasitet til elevene. Det er etablert paviljong på Blaker skole i 
forbindelse med overføring av elevene fra Haugtun. Det anbefales derfor at skolen driftes 
med paviljong de kommende årene. En noe mer langsiktig plan blir en oppgradering og 
utvidelse av skolebygget med et tilbygg med ferdigstillelse til skoleåret 2028/2029. Oppstart 
av byggeaktiviteter på Blaker forutsetter at Skåningsrud er flyttet til Haugtun. 

6.6 Strømmen og Skjetten 
Skoleområdet omfatter skolene Bråtejordet, Stav, Gjellerås, Sagdalen og Skjetten. Skjærva 
ble ikke realisert etter vedtak 15.12.2021. 

 
3 Grunnkretsen deles i sør ved Løvås, Rovenveien, jf. kart 
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Den største veksten fram mot 2030 kommer i den foreslåtte Skjærva skolekrets, hvor 
elevene i dag har barneskoletilhørighet til Skjetten og Sagdalen. Alternative løsninger for å 
møte elevveksten omtales i dette kapitlet. 

Oppdatert prognose viser noe sterkere vekst for Stav i planperioden, enn tidligere 
prognostisert.  

6.6.1 Alternativ 0 

Det bygges en ny barneskole med to paralleller på avsatt tomt i Skjærva-området, med 
ferdigstillelse til skoleåret 2024/2025.  

Bråtejordet, Stav, Gjellerås, Sagdalen og Skjetten opprettholdes som i dag med de endringer 
jf. pkt. 6.6, som følger av etablering av en ny barneskole innenfor skoleområdet, og vedtak 
gjort i forbindelse med behandling av Skedsmo kommunes skolebehovsplan i 2018. 

6.6.2 Alternativ 1 

I henhold til kommunestyrets vedtak 15.12.2021 i sak 21/193 skal ikke Skjærva skole 
realiseres. For å avbøte veksten i skoleområdet forslås det en kretserevisjon. Dette vil 
innebære at man flytter grunnkretser fra Skjetten skole til Gjellerås skole, samtidig som man 
flytter noen av “Skjærva- kretsene” fra Skjetten og Sagdalen skole til Volla skole. 

I alternativ 1 for Volla skole legges det til grunn en utvidelse til 3-parallell skole. Dette vil 
bidra til at Volla kan ha kapasitet til å motta kretsene fra Sagdalen/Skjetten på middels og 
lang sikt. 

I tillegg foreslås det en kretsjustering mellom Volla skole og Kjellervolla skole. En moderat 
kretsendring mellom Sagdalen og Skjetten vil sikre at Sagdalen får alle sine elever over til 
Bråtejordet ungdomsskole. Kretsjusteringene utføres når Volla står klar skoleåret 2025/2026. 

Hensikten med disse endringene er å redusere presset på Skjetten, Sagdalen og Stav, og få 
stabile langsiktige elevtall for hele skoleområdet Strømmen og Skjetten. 

Den langsiktige løsningen for området anses å løses best ved en utvidelse av Skjetten med 
én klasserekke til 4-parallell barneskole med ferdigstillelse til skoleåret 2026/2027. 

6.7 Fetsund vest 
Skoleområdet omfatter Garderåsen og Hovinhøgda. Fetsund vest (Garderåsen og 
Hovinhøgda).  

Prognosen for perioden 2022 til 2031 viser vekst for Hovinhøgda på ca. 50 elever og 
tilsvarende negativ vekst i Gardeåsen skolekrets.  

Skolene har tilstrekkelig samlet kapasitet til å håndtere elevtallet i planperioden, men 
lokalene trenger oppgradering. Planene for skolene bør evalueres på nytt. Evalueringen bør 
det utrede om begge skolene skal oppgraderes, eller om man skal samle elevene på én 
lokasjon. Videre bør lokaliseringen av den fremtidige svømmehall utredes. Eksisterende 
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prognoser tilsier at en samlet skoleløsning for Garderåsen og Hovinhøgda kan finnes 
innenfor rammen av tre paralleller. Det anbefales at en konseptvalgutredning utføres før det 
investeres i eksisterende bygningsmasse. 

6.7.1 Alternativ 0 

Garderåsen opprettholdes som 1-7-skole, paviljong fjernes, og det gjennomføres en 
arealrevisjon og utbygging for en behovsdekkende kapasitet. Tiltaket ferdigstilles til skoleåret 
2029/2030. 

Hovinhøgda opprettholdes som 1-7-skole. Skolen rehabiliteres og bygges ut med en 
behovsdekkende kapasitet med ferdigstillelse til skoleåret 2027/2028.  

Det bygges en ny svømmehall med ferdigstillelse i 2027. 

Grunnkrets 17014, Åkrene, overføres fra Hovinhøgda skolekrets til Vigernes skolekrets fra 
skoleåret 2023/2024. 

6.7.2 Alternativ 1 

Det er kostnadsdrivende med to lokasjoner både mht. drift og investering. Ved en ny 
gjennomgang bør det ses på samlokalisering av de to skolene. En konseptvalgutredning vil 
klargjøre om det bør etableres en ny skole, eller om dagens to skoler skal videreføres. 
Konseptvalgutredning anbefales påbegynt i 2026. 

Deler av grunnkrets 17015, Åkrene, overføres fra Hovinhøgda skolekrets til Vigernes 
skolekrets fra skoleåret 2023/2024. 

Som alternativ 1 foreslår vi et basseng som dekker behovet for svømmeopplæring på 
Fetsund vest. Svømmehall på Fetsund vest må inngå som en del av konseptvalgutredningen 
for skolene. Ferdigstillelse fastsettes når planleggingsarbeidet har kommet i gang. 

6.8 Fetsund øst 
Skoleområdet omfatter Riddersand og Østersund. 

Østersund og Riddersand er nylig utbygd og vil ha tilstrekkelig kapasitet ut planperioden og 
sannsynligvis langt ut i neste planperiode. Østersund vil imidlertid være presset på kapasitet i 
slutten av perioden.  

En forutsetning for tilstrekkelig kapasitet ved Østersund ungdomsskole er at 
sentrumsskolene Kjellervolla og Volla ferdigstilles som planlagt. Dette innebærer også at 
overflyttingen av Åkrene-elevene går som planlagt i 2025/2026. Det er tilstrekkelig plass på 
skoleområdet til å avbøte eventuell manglende kapasitet i slutten av planperioden, ved å 
sette opp paviljonger. 

 
4 Tienveien nordøst for krysning Rv22 tilhører Hovinhøgda 

5 Unntatt Tienveien etter krysning nord-øst for RV22 
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For Østersund ungdomsskolekrets viser ny og gammel prognose et nesten identisk forløp, 
hvor barnetallet for aldersgruppen 13-15 år mellom 2021 og 2030 anslås å øke med ca. 40 
barn, gitt dagens skolegrenser (inkludert grunnkrets Åkrene).   

Riddersand skolekrets vil få en jevn vekst i hele planperioden, men betydelig mer moderat 
enn tidligere anslått. Det legges ikke opp til alternative løsningsforslag for Fetsund øst i 
revidert skolebehovsplan. Alternativ 0 fra vedtaket fra april 2020 legges til grunn. 

6.8.1 Alternativ 0 

Østersund ungdomsskole opprettholdes som i dag. 

Riddersand skole er bygd ut som en 3-parallell barneskole i tråd med vedtatte planer. 

6.8.2 Alternativ 1 
Som alternativ 0, men deler av grunnkrets 1801, Haga, overføres til Sørumsand skolekrets 
fra skoleåret 2023/2024. 

6.9 Dalen 
Skoleområdet omfatter Dalen skole. Skolen vil ha tilstrekkelig kapasitet ut planperioden. 
Skolen har ett ekstra klasserom og arealer som kan omgjøres hvis behovet likevel melder 
seg. 

6.9.1 Alternativ 0 

Dalen skole opprettholdes med samme skolekrets som i dag.  
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