
          
 

  

Es] Aowrokeg o t o a  T kommune 
Høringsutkast mars 2022 

Barnehage- og skolebruksplan 
202/-2031 



  
 
 
 
 
 

1 
 

Innhold 
Innhold ......................................................................................................................................1 

1.0 Mandat for arbeidet .............................................................................................................4 

2.0 Innledning ...........................................................................................................................5 

2.1 Planens bakgrunn og formål ...........................................................................................5 

2.2 Krav i lov og forskrift ........................................................................................................6 

2.2.1 Felles for barnehage og skole ..................................................................................6 

2.2.2 Krav til barnehager i lov og forskrift ..........................................................................7 

2.2.3 Barnehageloven ........................................................................................................7 

2.2.4 Forskrifter til barnehageloven ...................................................................................8 

2.2.5 Arealnormer ..............................................................................................................8 

2.3 Krav til opplæringstilbudet i lov og forskrift ......................................................................9 

2.3.1 Opplæringsloven .......................................................................................................9 

2.3.2 Forskrifter til opplæringsloven .................................................................................10 

2.3.3 Arealnormer ............................................................................................................10 

3.0 Viktige hensyn ..................................................................................................................11 

3.1 Utgangspunkt ................................................................................................................11 

3.2 Barnehagestørrelse og kvalitet .....................................................................................11 

3.3 Skolestørrelse og kvalitet ..............................................................................................13 

3.4 Barnehagestørrelser og kostnader - økonomi ...............................................................14 

3.5 Skolestørrelse og kostnader - økonomi ........................................................................16 

3.6 Barnehagens fysiske utforming .....................................................................................18 

3.7 Romprogram og arealnormer for skolebygg .................................................................19 

3.8 Nærhet til svømmeanlegg .............................................................................................20 

3.9 Skolevei, avstand til skolen ...........................................................................................20 

3.9.1 Avstand mellom skolene .........................................................................................22 

3.9.2 Skolekretser ............................................................................................................22 

4.0 Områder ............................................................................................................................23 

4.1 Grunnlagstall barnehager ..............................................................................................23 

4.2 Grunnlagstall skoler ......................................................................................................24 

5.0 Aurskog-Høland kommunes barnehagetilbud og områdeinndeling ..................................25 

5.1 Eierskap og styring i barnehagesektoren ......................................................................25 

6.0 Befolkningsutvikling, kapasitet og kapasitetsbehov ..........................................................26 

6.1 Befolkningsvekst i planperioden ....................................................................................26 

6.1.1. Befolkningsprognose fra Agenda Kaupangs rapport .............................................27 

Innhold 

Innhold 1 

1.0 Mandat for arbeidet. 4 

2.0 Innledning 5 

2.1 Planens bakgrunn og formål 5 

2.2 Krav i lov og forskrift.. 6 

2.2.1 Felles for barnehage og skole 6 

2.2.2 Krav til barnehager i lov og forskrift 7 

2.2.3 Barnehageloven 7 

2.2.4 Forskrifter til barnehageloven 8 

2.2.5 Arealnormer 8 

2.3 Krav til opplæringstilbudet i lov og forskrift.. 9 

2.3.1 Opplæringsloven 9 

2.3.2 Forskrifter til opplæringsloven 10 

2.3.3 Arealnormer 1 O 

3.0 Viktige hensyn 11 

3.1 Utgangspunkt 11 

3.2 Barnehagestørrelse og kvalitet 11 

3.3 Skolestørrelse og kvalitet 13 

3.4 Barnehagestørrelser og kostnader - okonomi 14 

3.5 Skolestørrelse og kostnader - okonomi 16 

3.6 Barnehagens fysiske utforming 18 

3.7 Romprogram og arealnormer for skolebygg 19 

3.8 Nærhet til svømmeanlegg 20 

3.9 Skolevei, avstand til skolen 20 

3.9.1 Avstand mellom skolene 22 

3.9.2 Skolekretser 22 

4.0 Områder 23 

4.1 Grunnlagstall barnehager 23 

4.2 Grunnlagstall skoler 24 

5.0 Aurskog-Høland kommunes barnehagetilbud og områdeinndeling 25 

5.1 Eierskap og styring i barnehagesektoren 25 

6.0 Befolkningsutvikling, kapasitet og kapasitetsbehov..........................................................26 

6.1 Befolkningsvekst i planperioden 26 

6.1.1. Befolkningsprognose fra Agenda Kaupangs rapport 27 

1 



 
 
 
 
 
 

2 
 

Barnehage- og skolebruksplan 2024-2031

6.1.2 Aurskog-Høland kommunes egen befolkningsprognose ........................................27 

6.2 Kapasitet og kapasitetsbehov i perioden ......................................................................29 

6.2.1 Kapasitet i barnehagene .........................................................................................29 

6.2.2 Kapasitet i skolene ..................................................................................................30 

7.0 Tilstand og behov i områdene ..........................................................................................31 

7.1 Standard romprogram barnehager ................................................................................31 

7.2 Område Aurskog - barnehager .....................................................................................31 

7.3 Område Bjørkelangen - barnehager .............................................................................32 

7.3.1 Festningsåsen barnehage ......................................................................................32 

7.3.2 Burholtoppen barnehage ........................................................................................33 

7.4 Område Løken og Hemnes - barnehager .....................................................................33 

7.4.1 Løken barnehage ....................................................................................................34 

7.4.2 Bråtebakken barnehage .........................................................................................34 

7.5 Område Setskog og Rømskog - barnehager ................................................................35 

7.5.1 Setskog barnehage .................................................................................................35 

7.5.2 Rømskog barnehage ..............................................................................................36 

7.6 Område Aurskog - skoler ..............................................................................................37 

7.6.1 Aursmoen skole ......................................................................................................37 

7.6.2 Haneborg skole .......................................................................................................37 

7.7 Område Bjørkelangen - skole .......................................................................................38 

7.7.1 Bjørkelangen skole .................................................................................................38 

7.8 Område Løken og Hemnes - skoler ..............................................................................39 

7.8.1 Løken skole ............................................................................................................39 

7.8.2 Bråte skole ..............................................................................................................39 

7.9 Område Rømskog og Setskog - skoler .........................................................................40 

7.9.1 Setskog skole .........................................................................................................40 

7.9.2 Rømskog skole .......................................................................................................41 

8.0 Alternative løsninger - barnehage .....................................................................................42 

8.1 Tiltak og investeringer barnehage – alternativ 0 ...........................................................43 

8.2 Tiltak og investeringer barnehage – alternativ 1 ...........................................................45 

8.3 Tiltak og investeringer barnehage – alternativ 2 ...........................................................47 

9.0 Alternative løsninger – skole .............................................................................................49 

9.1 Tiltak og investeringer skole – alternativ 0 ....................................................................49 

9.2 Tiltak og investeringer skole – alternativ 1 ....................................................................51 

9.3 Tiltak og investeringer skole – alternativ 2 ....................................................................52 

Barnehage- og skolebruksplan 2024-2031 

6.1.2 Aurskog-Høland kommunes egen befolkningsprognose 27 

6.2 Kapasitet og kapasitetsbehov i perioden 29 

6.2.1 Kapasitet i barnehagene 29 

6.2.2 Kapasitet i skolene 30 

7.0 Tilstand og behov i områdene 31 

7.1 Standard romprogram barnehager 31 

7.2 Område Aurskog - barnehager 31 

7.3 Område Bjorkelangen - barnehager 32 

7.3.1 Festningsåsen barnehage 32 

7.3.2 Burholtoppen barnehage 33 

7.4 Område Løken og Hemnes - barnehager 33 

7.4.1 Løken barnehage 34 

7.4.2 Bråtebakken barnehage 34 

7 .5 Område Setskog og Romskog - barnehager 35 

7.5.1 Setskog barnehage 35 

7.5.2 Rømskog barnehage 36 

7.6 Område Aurskog - skoler 37 

7.6.1 Aursmoen skole 37 

7.6.2 Haneborg skole 37 

7.7 Område Bjorkelangen - skole 38 

7.7.1 Bjørkelangen skole 38 

7 .8 Område Løken og Hemnes - skoler 39 

7.8.1 Løken skole 39 

7.8.2 Bråte skole 39 

7.9 Område Rømskog og Setskog - skoler .40 

7.9.1 Setskog skole 40 

7.9.2 Rømskog skole 41 

8.0 Alternative losninger - barnehage .42 

8.1 Tiltak og investeringer barnehage - alternativ O .43 

8.2 Tiltak og investeringer barnehage - alternativ 1 .45 

8.3 Tiltak og investeringer barnehage - alternativ 2 .47 

9.0 Alternative losninger - skole .49 

9.1 Tiltak og investeringer skole - alternativ O ..49 

9.2 Tiltak og investeringer skole - alternativ 1 51 

9.3 Tiltak og investeringer skole - alternativ 2 52 

2 



  
 
 
 
 
 

3 
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tidsriktige lokaler som er tilpasset kapasitetsbehovet i de ulike områdene i kommunen. 
Planen skal sikre et godt arbeidsmiljø for ansatte og barn/elever. Videre må det tas hensyn til 
avstander og skolenes/barnehagenes betydning for lokalsamfunnene i kommunen. Planen 
skal sikre en økonomisk og faglig forsvarlig drift. Det er tatt utgangspunkt i 
befolkningsprognoser og nåværende bygningsmessig standard på barnehage- og 
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1.0 Mandat for arbeidet 
Kommunestyret i Aurskog-Høland fattet i møtet 14.12.2020, sak 126/20, Ny skole og 
barnehage nord i kommunen, følgende vedtak: 

1. Skolestrukturen i Aurskog-Høland skal holdes uendret ut valgperioden.  
2. Det settes i gang prosjektering av ny skole og barnehage på Aursmoen i 2021.  
3. Ny skole og barnehage på Aursmoen prosjekteres slik at man kan dekke 
barnehagebehovet i nordre del av kommunen.  
4. Det utarbeides en barnehage- og skolebruksplan som fremlegges for politisk beslutning, 
senest innen november 2021.  
 
Videre fattet kommunestyret i møte 14.12.2020, sak 126/20, Avvikling av interkommunalt 
samarbeid om Skåningsrud skole og ressurssenter, følgende vedtak: 

1. Avviklingsavtalen for Skåningsrud skole og ressurssenter tas til orientering.  
2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å undertegne avviklingsavtalen for Skåningsrud skole- 
og ressurssenter.  
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å ivareta fremtidige avtaler og samarbeid med 
Lillestrøm kommune for denne elevgruppen. 

Det er inngått en avtale om at kommunen kan kjøpe skoleplasser ved Skåningsrud dette 
skoleåret og i inntil ni år framover. En ressursavdeling er lagt inn i forprosjektet for ny skole 
og barnehage på Aursmoen. 

I kommunestyret 20.09.2021, sak 7/21 b, ga kommunedirektøren følgende orientering:   

Det blir en utsettelse i oppfølgingen av kommunestyrevedtak i sak 126/70 fra møte 14.12.20 
der det skal utarbeides en barnehage- og skolebruksplan som fremlegges for politisk 
beslutning, senest innen november 2021. Dette lar seg ikke gjennomføre grunnet følgende:  

Ekstern analyserapport var ikke klar før juni 2021.  

Bemanningssituasjonen i oppvekst og utdanning har de siste månedene vært begrenset 
grunnet koronasituasjonen og ansettelse av ny kommunalsjef, og ny leder av pedagogisk 
utviklingstjeneste. 

Det er et ønske om bred involvering av politikere og innbyggere som medfører at prosessen 
blir tidkrevende. 

Arbeidet med Barnehage- og skolebruksplan har vært organisert som et prosjekt med 
arbeidsgruppe hvor kommunalsjef for oppvekst og utdanning er prosjekteier. Representanter 
for arbeidstakerorganisasjonene har medvirket underveis og har vært innkalt til info- og 
drøftingsmøter.  

Laila Durrani Kommunalsjef Oppvekst og utdanning 
Mona Andersen Skolesjef Oppvekst og utdanning 
Anne Mari Færgestad Barnehagesjef Oppvekst og utdanning 
Unni Degnes Rådgiver Oppvekst og utdanning 
Arbeidstakerorganisasjoner:  
Kristin Lang Fagforbundet 
Knut Arne Kvam Utdanningsforbundet 
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I tråd med prosjektplanen ble første fase i arbeidet med skolebehovsplanen avsluttet 
22.02.2022. Høringsutkastet behandles i utvalg for Oppvekst og utdanning 09.03.2022 og 
formannskapet 14.03.2022. Deretter sendes det på høring med frist 29.04.2022. Etter 
behandling av høringsinnspillene vil endelig planutkast ferdigstilles og legges fram til politisk 
behandling med sluttbehandling i kommunestyret.  

Prosessen rundt utarbeidelse av planen er med utgangspunkt i Agenda Kaupangs utredning 
av barnehage- og skolestruktur av 09.06.2021. De utredet høsten 2020 og våren 2021, 
fordeler og ulemper ved endringer i skole- og barnehagestrukturen i Aurskog-Høland. 
Analysen ble utarbeidet i samarbeid med en kommunal arbeidsgruppe. Gruppens deltakere 
var fra barnehage- og skoleverket, eiendom og økonomi. Analysen er et viktig grunnlag for 
planen.   

Økonomitall er i hovedsak hentet fra analysen. Når det gjelder befolkningsprognoser er det 
henvist til Agenda Kaupangs rapport (Rambøll) og Aurskog-Hølands egen prognose som er 
basert på historiske tall fra SSB med gjennomsnittsendring og lineær trend. Prognosene 
avviker noe fra hverandre. Elevtall og tall om barn i barnehage er de siste tilgjengelige.  

2.0 Innledning 

2.1 Planens bakgrunn og formål 
 

Verdiene 

Åpenhet- Tillit- Samhandling 

Mål 

Skape en moderne, attraktiv og framtidsrettet 
kommune 

Ta vare på natur og kulturarv 

Sikre innbyggerne et likeverdig og godt offentlig 
tjenestetilbud av høy kvalitet 

Satsingsområder 

Tidlig innsats og forebygging av utenforskap 

Leve selvstendig og godt hele livet 

Et begeistret fellesskap 

Grønt først 

Levende og vitale tettsteder med et mangfoldig 
næringsliv 

 

Figur 1 Aurskog-Høland kommune sin visjon, verdier, mål og satsingsområder 
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Aurskog-Høland kommune skal være et godt sted å vokse opp, og planen legger til grunn 
FNs bærekraftsmål god utdanning i tillegg til FNs barnekonvensjon. 

Utdanningsløpet starter i barnehagen og fortsetter i skolen, og gjennomføringsgraden i 
skolen har stor innvirkning på muligheter senere i livet.  

Barnehage- og skolebruksplanen gir en beskrivelse av dagens barnehager og skoler, 
inntaksområder, forventet elevtallsutvikling, kapasitet skolevis og samlet, og den skisserer 
mulige løsninger og tiltak for å møte forventet utvikling.  

Planen gir en beskrivelse av dagens barnehager i kommune, hvilken kapasitet de har, 
forventet barnetallsutvikling og kapasitetsbehov områdevis og samlet for hele Aurskog-
Høland. Planen skisserer mulige løsninger og tiltak for å møte forventet utvikling slik at 
behov og kapasitet i kommunen, som helhet og i barnehageområdene, samsvarer best 
mulig. 

Formålet med barnehage- og skolebruksplanen er å gi en grov oversikt over arealbehov og 
investeringsbehov i barnehager og grunnskoler i kommunen basert på analysen fra Agenda 
Kaupang og andre relevante kilder. Planen skal bidra til å sikre et forsvarlig tilbud til barn og 
unge, og å sikre et godt arbeidsmiljø for ansatte og barn/elever. Videre skal planen bidra til at 
barnehage- og skoletilbud er tilrettelagt for framtiden, og at kommunen kan prioritere og 
tidfeste tiltak innenfor økonomiske rammer for investeringer.  

Planen utreder ikke spørsmål om etablering av en kommunal spesialskole/spesialbarnehage.  

I prosjektet for ny skole og barnehage på Aurskog, som gjennomføres vinter/vår 2022, er det 
lagt inn ressursavdeling.  

Det er i arbeidet lagt til grunn en planhorisont fra 2024-2031. Generelt bør en være varsom 
med å gjøre vedtak basert på forutsetninger for langt frem i tid. Erfaring viser at for lang 
planhorisont øker usikkerheten så mye at planens nytteverdi reduseres vesentlig. I saker av 
stor økonomisk betydning, for eksempel ved investeringer i barnehagebygg, kan de uheldige 
konsekvensene bli betydelige. I pressområdene vil det likevel være nødvendig å vurdere og 
sikre arealer til sosial infrastruktur i et lengre tidsperspektiv.  

Jevnlig rullering øker planens verdi som styringsverktøy. Den bør rulleres minst hvert 4. år. I 
perioder hvor behovene tilsier det, og antakelsene om fremtiden er usikre, bør planen 
rulleres hyppigere. 

2.2 Krav i lov og forskrift 
2.2.1 Felles for barnehage og skole 
Folkehelseloven trådte i kraft i 2012 og skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer 
folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller. Loven retter seg mot alle forvaltningsnivåer og 
skal legge til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid. Kommunen skal fremme 
helse innen de oppgaver og med de virkemidler de er tillagt. Et systematisk folkehelsearbeid 
innebærer at kommuner skal ha oversikt over helsetilstanden til befolkningen i sin kommune 
og de faktorer som påvirker helsetilstanden. Denne oversikten skal være grunnlaget i 
arbeidet med planstrategi og for fastsetting av mål og strategier gjennom 
kommuneplanarbeidet. Loven bygger på, og er samordnet med plan- og bygningsloven (pbl) 
som er det generelle regelverk for å fremme bærekraftig utvikling. 

Barnehage- og skolebruksplan 2024-2031 

Aurskog-Høland kommune skal være et godt sted å vokse opp, og planen legger til grunn 
FNs bærekraftsmål god utdanning i tillegg til FNs barnekonvensjon. 

Utdanningsløpet starter i barnehagen og fortsetter i skolen, og gjennomføringsgraden i 
skolen har stor innvirkning på muligheter senere i livet. 

Barnehage- og skolebruksplanen gir en beskrivelse av dagens barnehager og skoler, 
inntaksområder, forventet elevtallsutvikling, kapasitet skolevis og samlet, og den skisserer 
mulige løsninger og tiltak for å møte forventet utvikling. 

Planen gir en beskrivelse av dagens barnehager i kommune, hvilken kapasitet de har, 
forventet barnetallsutvikling og kapasitetsbehov områdevis og samlet for hele Aurskog- 
Høland. Planen skisserer mulige løsninger og tiltak for å møte forventet utvikling slik at 
behov og kapasitet i kommunen, som helhet og i barnehageområdene, samsvarer best 
mulig. 

Formålet med barnehage- og skolebruksplanen er å gi en grov oversikt over arealbehov og 
investeringsbehov i barnehager og grunnskoler i kommunen basert på analysen fra Agenda 
Kaupang og andre relevante kilder. Planen skal bidra til å sikre et forsvarlig tilbud til barn og 
unge, og å sikre et godt arbeidsmiljø for ansatte og barn/elever. Videre skal planen bidra til at 
barnehage- og skoletilbud er tilrettelagt for framtiden, og at kommunen kan prioritere og 
tidfeste tiltak innenfor økonomiske rammer for investeringer. 

Planen utreder ikke spørsmål om etablering av en kommunal spesialskole/spesialbarnehage. 

I prosjektet for ny skole og barnehage på Aurskog, som gjennomføres vinter/vår 2022, er det 
lagt inn ressursavdeling. 

Det er i arbeidet lagt til grunn en planhorisont fra 2024-2031. Generelt bør en være varsom 
med å gjøre vedtak basert på forutsetninger for langt frem i tid. Erfaring viser at for lang 
planhorisont øker usikkerheten så mye at planens nytteverdi reduseres vesentlig. I saker av 
stor økonomisk betydning, for eksempel ved investeringer i barnehagebygg, kan de uheldige 
konsekvensene bli betydelige. I pressområdene vil det likevel være nødvendig å vurdere og 
sikre arealer til sosial infrastruktur i et lengre tidsperspektiv. 

Jevnlig rullering øker planens verdi som styringsverktøy. Den bør rulleres minst hvert 4. år. I 
perioder hvor behovene tilsier det, og antakelsene om fremtiden er usikre, bør planen 
rulleres hyppigere. 

2.2 Krav i lov og forskrift 
2.2.1 Felles for barnehage og skole 
Folkehelseloven trådte i kraft i 2012 og skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer 
folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller. Loven retter seg mot alle forvaltningsnivåer og 
skal legge til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid. Kommunen skal fremme 
helse innen de oppgaver og med de virkemidler de er tillagt. Et systematisk folkehelsearbeid 
innebærer at kommuner skal ha oversikt over helsetilstanden til befolkningen i sin kommune 
og de faktorer som påvirker helsetilstanden. Denne oversikten skal være grunnlaget i 
arbeidet med planstrategi og for fastsetting av mål og strategier gjennom 
kommuneplanarbeidet. Loven bygger på, og er samordnet med plan- og bygningsloven (pbl) 
som er det generelle regelverk for å fremme bærekraftig utvikling. 
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Ifølge forarbeidene til folkehelseloven (prop. 90 L (2010-2011) er målet med loven  

«.. gjennom en bred samfunnsmessig tilnærming, å gjøre noe med alle de ulike 
påvirkningsfaktorene som er i samfunnet og som kan ha innvirkning på folkehelsen. Det 
innebærer at hensikten ikke er å sette i verk tiltak og «reparere» etter at sykdom, skade eller 
lidelse er oppstått, men å redusere de negative eller øke de positive påvirkningsfaktorene 
som fremmer folkehelse og forebygger at sykdom, skade eller lidelse oppstår eller utvikler 
seg. En bred samfunnsmessig tilnærming innebærer at det tas hensyn til påvirkningsfaktorer 
i alle samfunnssektorer i tråd med prinsippet om «helse i alt vi gjør», for eksempel både i 
skole-, barnehage-, bolig-, kultur-, nærings- og vegsektoren, i tillegg til i helsesektoren.»  

Plan- og bygningsloven med tilhørende byggeforskrift setter krav til det fysiske miljøet og 
ivaretar den tekniske delen av byggene. Lovverket kommer spesielt til anvendelse i 
sammenheng med planlegging og oppføring av nye bygg og rehabilitering av eksisterende 
bygg. § 12-1 Krav til planløsning og universell utforming av byggverk i byggteknisk forskrift 
((TEK 17) skal sikre at byggverk beregnet for publikum, som skoler, er tilgjengelig for alle. 

FNs bærekraftsmål utgjør et rammeverk for planarbeidet hvor miljø, sosial utvikling og 
økonomi.  

FNs barnekonvensjon skal sikre at «barnets beste» er et grunnleggende hensyn i alle 
handlinger som berører barn. Nedenfor er de mest relevante bestemmelsene i lov og forskrift 
gjengitt. 

2.2.2 Krav til barnehager i lov og forskrift 
Nasjonalt fastsatte grunnlagsdokumenter legger sterke føringer for utvikling og organisering 
av barnehagetilbudet i kommunene. Drift av barnehager reguleres av Lov om barnehager 
(barnehageloven med forskrifter) og av vedtekter som fastsettes av barnehageeier. Andre 
lovverk legger begrensninger på kommunens handlefrihet når det gjelder drift og utvikling av 
barnehagetilbudet i kommunen. Blant disse er plan- og bygningsloven, folkehelseloven og 
forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, hjemlet i folkehelseloven, av særlig 
betydning. 

2.2.3 Barnehageloven 
Barnehageloven og rammeplanen er grunnleggende og retningsgivende for den daglige 
driften av barnehager. De er forpliktende for barnehagens pedagogiske tilrettelegging for 
barns hverdag i barnehagen. 

Med barnehageloven regulerer og delegerer stat, fylke og kommune ansvar for virksomheten 
til barnehagens eiere, styrere og til de pedagogiske lederne. 

Utdanningsdirektoratet tolker barnehageloven med forskrifter når det er behov for avklaring 
på det nasjonale nivået. Det skjer i form av rundskriv, eller ved at det utarbeides veiledninger 
som forklarer bruken av regelverket på bestemte områder. 

Statsforvalteren har veiledningsansvar overfor kommunene og eiere av barnehager. 
Statsforvaltere informerer og veileder kommunen som barnehagemyndighet. I tillegg kommer 
informasjon til allmennheten og aktuelle målgrupper om regelverksendringer i barnehager. 

Kommunen er lokal barnehagemyndighet, og fører tilsyn med barnehagene slik at de drives i 
samsvar med regelverket. 

Ifølge forarbeidene til folkehelseloven (prop. 90 L (2010-2011) er målet med loven 

«.. gjennom en bred samfunnsmessig tilnærming, å gjøre noe med alle de ulike 
påvirkningsfaktorene som er i samfunnet og som kan ha innvirkning på folkehelsen. Det 
innebærer at hensikten ikke er å sette i verk tiltak og «reparere» etter at sykdom, skade eller 
lidelse er oppstått, men å redusere de negative eller øke de positive påvirkningsfaktorene 
som fremmer folkehelse og forebygger at sykdom, skade eller lidelse oppstår eller utvikler 
seg. En bred samfunnsmessig tilnærming innebærer at det tas hensyn til påvirkningsfaktorer 
i alle samfunnssektorer i tråd med prinsippet om «helse i alt vi gjør», for eksempel både i 
skole-, barnehage-, bolig-, kultur-, nærings- og vegsektoren, i tillegg til i helsesektoren.» 

Plan- og bygningsloven med tilhørende byggeforskrift setter krav til det fysiske miljøet og 
ivaretar den tekniske delen av byggene. Lovverket kommer spesielt til anvendelse i 
sammenheng med planlegging og oppføring av nye bygg og rehabilitering av eksisterende 
bygg. $12-1Krav til planløsning og universe/I utforming av byggverk i byggteknisk forskrift 
((TEK 17) skal sikre at byggverk beregnet for publikum, som skoler, er tilgjengelig for alle. 

FNs bærekraftsmål utgjør et rammeverk for planarbeidet hvor miljø, sosial utvikling og 
økonomi. 

FNs barnekonvensjon skal sikre at «barnets beste» er et grunnleggende hensyn i alle 
handlinger som berører barn. Nedenfor er de mest relevante bestemmelsene i lov og forskrift 
gjengitt. 

2.2.2 Krav til barnehager i lov og forskrift 
Nasjonalt fastsatte grunnlagsdokumenter legger sterke føringer for utvikling og organisering 
av barnehagetilbudet i kommunene. Drift av barnehager reguleres av Lov om barnehager 
(barnehageloven med forskrifter) og av vedtekter som fastsettes av barnehageeier. Andre 
lovverk legger begrensninger på kommunens handlefrihet når det gjelder drift og utvikling av 
barnehagetilbudet i kommunen. Blant disse er plan- og bygningsloven, folkehelseloven og 
forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, hjemlet i folkehelseloven, av særlig 
betydning. 

2.2.3 Barnehageloven 
Barnehageloven og rammeplanen er grunnleggende og retningsgivende for den daglige 
driften av barnehager. De er forpliktende for barnehagens pedagogiske tilrettelegging for 
barns hverdag i barnehagen. 

Med barnehageloven regulerer og delegerer stat, fylke og kommune ansvar for virksomheten 
til barnehagens eiere, styrere og til de pedagogiske lederne. 

Utdanningsdirektoratet tolker barnehageloven med forskrifter når det er behov for avklaring 
på det nasjonale nivået. Det skjer i form av rundskriv, eller ved at det utarbeides veiledninger 
som forklarer bruken av regelverket på bestemte områder. 

Statsforvalteren har veiledningsansvar overfor kommunene og eiere av barnehager. 
Statsforvaltere informerer og veileder kommunen som barnehagemyndighet. I tillegg kommer 
informasjon til allmennheten og aktuelle målgrupper om regelverksendringer i barnehager. 

Kommunen er lokal barnehagemyndighet, og fører tilsyn med barnehagene slik at de drives i 
samsvar med regelverket. 

7 



 
 
 
 
 
 

8 
 

Barnehage- og skolebruksplan 2024-2031

Kommunens hovedansvar er å bygge og drive barnehager, og å gi støtte til andre 
barnehageaktører med utgangspunkt i lov og forskrift. Kommunen har plikt til å sørge for at 
det til enhver tid finnes et tilstrekkelig antall barnehageplasser. Utbyggingsmønsteret og 
driftsformen skal være tilpasset lokale forhold og behov. Kommunene skal godkjenne den 
enkelte barnehagen før den settes i drift. 

Ifølge lovens § 12 har kommunen ansvar for å legge til rette for en samordnet 
opptaksprosess som skal sikre både likebehandling av barn og likebehandling av 
kommunale og private barnehager. Kommunen har ifølge lovens § 13 ansvaret for å gi barn 
med nedsatt funksjonsevne rett til prioritet ved opptak. Barn som det er fattet vedtak om etter 
lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har også rett til prioritet ved 
opptak i barnehage. 

2.2.4 Forskrifter til barnehageloven 
Det er fastsatt en rekke forskrifter som utfyller reglene i barnehageloven. Rammeplan for 
barnehagens innhold og oppgaver er den viktigste forskriften til loven. Departementet 
fastsetter rammeplan for barnehagen, det vil si retningslinjer for barnehagens innhold og 
oppgaver. 

I tillegg eksisterer det en rekke andre forskrifter som: 

• forskrift om foreldrebetaling i barnehager 
• forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager 
• forskrift om saksbehandling ved barnehageopptak 
• forskrift om tilskudd til private barnehager 
• forskrift om politiattest i barnehager 

2.2.5 Arealnormer 
Departementet har gitt en veiledende arealnorm på 4 m² netto per barn over tre år og om lag 
1/3 mer per barn under tre år i rundskriv F-08/2006. For utearealet er anbefalingen 6 ganger 
innendørs leke- og oppholdsareal. Arealnormen for Aurskog-Høland kommunes barnehager 
framkommer i vedtektenes § 3, fastsatt av kommunestyret 21.11.19, hvor det heter: 

Aurskog-Høland kommune følger veiledende arealnorm for barns innendørs leke – og 
oppholdsareal som er 4 m2 per barn over 3 år og 5,3 m2 per barn under 3 år. 

Innendørs leke- og oppholdsareal omfatter de arealer i barnehagen som er til disposisjon for 
barnas aktiviteter, det vil si lekerom, grupperom, temarom og andre fellesrom. Arealet skal 
være tilgjengelig i hele barnehagens åpningstid og egnet for både små og store grupper. 
Dersom barnas garderobe også egner seg, kan denne regnes med. Personalrom, kontorer, 
møterom og toaletter med videre skal ikke inngå i leke- og oppholdsarealet. Derfor vil det i en 
barnehage dreie seg om tre typer arealer, basisarealene som tilsvarer skolenes klasserom, 
fellesarealene og støttearealene. 

En barnehages leke- og oppholdsareal blir fastsatt i en egen godkjenningssak, og det er det 
godkjente arealet som bestemmer hvor mange barn det kan være i barnehagen. Kapasiteten 
ut fra godkjent leke- og oppholdsareal vil imidlertid ikke alene avgjøre antall barn i 
barnehagen. Siden arealnormen for barn over og under tre år er ulik, vil en barnehageplass 
for ett barn under tre år tilsvare 1,33 barnehageplasser for barn over tre år. 

Kapasiteten ut fra leke- og oppholdsarealet vil ikke ta hensyn til hva som er det optimale 
antall barn ut fra bemanning. Selv om det er ledig arealkapasitet, kan det være økonomisk 

Barnehage- og skolebruksplan 2024-2031 

Kommunens hovedansvar er å bygge og drive barnehager, og å gi støtte til andre 
barnehageaktører med utgangspunkt i lov og forskrift. Kommunen har plikt til å sørge for at 
det til enhver tid finnes et tilstrekkelig antall barnehageplasser. Utbyggingsmønsteret og 
driftsformen skal være tilpasset lokale forhold og behov. Kommunene skal godkjenne den 
enkelte barnehagen før den settes i drift. 

Ifølge lovens § 12 har kommunen ansvar for å legge til rette for en samordnet 
opptaksprosess som skal sikre både likebehandling av barn og likebehandling av 
kommunale og private barnehager. Kommunen har ifølge lovens § 13 ansvaret for å gi barn 
med nedsatt funksjonsevne rett til prioritet ved opptak. Barn som det er fattet vedtak om etter 
lov om barneverntjenester§§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har også rett til prioritet ved 
opptak i barnehage. 

2.2.4 Forskrifter til barnehageloven 
Det er fastsatt en rekke forskrifter som utfyller reglene i barnehageloven. Rammeplan for 
barnehagens innhold og oppgaver er den viktigste forskriften til loven. Departementet 
fastsetter rammeplan for barnehagen, det vil si retningslinjer for barnehagens innhold og 
oppgaver. 

I tillegg eksisterer det en rekke andre forskrifter som: 

• forskrift om foreldrebetaling i barnehager 
• forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager 
• forskrift om saksbehandling ved barnehageopptak 
• forskrift om tilskudd til private barnehager 
• forskrift om politiattest i barnehager 

2.2.5 Arealnormer 
Departementet har gitt en veiledende arealnorm på 4 m2 netto per barn over tre år og om lag 
1/3 mer per barn under tre år i rundskriv F-08/2006. For utearealet er anbefalingen 6 ganger 
innendørs leke- og oppholdsareal. Arealnormen for Aurskog-Høland kommunes barnehager 
framkommer i vedtektenes§ 3, fastsatt av kommunestyret 21.11.19, hvor det heter: 

Aurskog-Høland kommune følger veiledende area/norm for barns innendørs leke - og 
oppholdsareal som er 4 m2 per barn over 3 år og 5, 3 m2 per barn under 3 år. 

Innendørs leke- og oppholdsareal omfatter de arealer i barnehagen som er til disposisjon for 
barnas aktiviteter, det vil si lekerom, grupperom, temarom og andre fellesrom. Arealet skal 
være tilgjengelig i hele barnehagens åpningstid og egnet for både små og store grupper. 
Dersom barnas garderobe også egner seg, kan denne regnes med. Personalrom, kontorer, 
møterom og toaletter med videre skal ikke inngå i leke- og oppholdsarealet. Derfor vil det i en 
barnehage dreie seg om tre typer arealer, basisarealene som tilsvarer skolenes klasserom, 
fellesarealene og støttearealene. 

En barnehages leke- og oppholdsareal blir fastsatt i en egen godkjenningssak, og det er det 
godkjente arealet som bestemmer hvor mange barn det kan være i barnehagen. Kapasiteten 
ut fra godkjent leke- og oppholdsareal vil imidlertid ikke alene avgjøre antall barn i 
barnehagen. Siden arealnormen for barn over og under tre år er ulik, vil en barnehageplass 
for ett barn under tre år tilsvare 1,33 barnehageplasser for barn over tre år. 

Kapasiteten ut fra leke- og oppholdsarealet vil ikke ta hensyn til hva som er det optimale 
antall barn ut fra bemanning. Selv om det er ledig arealkapasitet, kan det være økonomisk 
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ulønnsomt å utnytte denne hvis det medfører behov for ekstra bemanning. Vurderingen om 
en bør ta denne kostnaden vil derfor avhenge av hvilke kostnader som vil påløpe dersom de 
samme plassene må opprettes i en annen barnehage. I tillegg kommer faglige og 
pedagogiske hensyn, som alltid vil telle med i slike vurderinger. Sammensetningen av 
barnegruppene, barn med særlige behov og basisrommenes, fellesarealene og 
støttearealenes utforming, størrelse og innbyrdes plassering i barnehagen, er eksempler på 
slike hensyn. 

Å fastsette det antall barn over og under tre år en barnehage kan ta imot, vil dermed hvile på 
en rekke forutsetninger. 

Samlet brutto-areal per barn i de kommunale barnehagene varierer med arealeffektiviteten 
og størrelsen på barnehagen. De fleste av barnehagene er betegnet som trangbodde, mens 
noen få har rikelig areal. Behovet for egne arealer til arbeidsplasser for ansatte har økt de 
siste årene, ettersom det har blitt mer vanlig at planleggingstid for personalet utføres på 
arbeidsplassen og ikke hjemme slik det var vanlig for noen år siden. Arealer som er egnet til 
å avholde foreldremøter og personalmøter er heller ikke tilfredsstillende i de fleste av 
barnehagene som ble bygget for noen år tilbake. Noen barnehager er relativt store 
arbeidsplasser. Et stort antall ansatte og foreldre vil eksempelvis være til stede på 
foreldremøtene. Derfor må det legges til rette for tilpassede arealer av en viss størrelse. 

 

Agenda Kaupang påpeker i sin rapport at som utgangspunkt for planlegging, og for å sikre 
funksjonalitet i utformingen av barnehagebyggene, bør kommunen som barnehageeier 
utarbeide felles standard rom-, areal- og funksjonsprogram for kommunale barnehager som 
avspeiler dagens faglige krav til barnehager. I et slikt program bør det også inngå 
retningslinjer for utforming av utearealene. 

2.3 Krav til opplæringstilbudet i lov og forskrift 
Nasjonalt fastsatte grunnlagsdokumenter legger sterke føringer for utvikling og organisering 
av skolene i kommunene. Skolene reguleres av opplæringsloven. Foruten opplæringsloven 
legger andre nasjonalt fastsatte grunnlagsdokumenter sterke føringer for utvikling og 
organisering av skoletilbudet i kommunene. Blant disse er plan- og bygningsloven og 
folkehelseloven som nevnt over. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, 
hjemlet i folkehelseloven, er av særlig betydning. 

2.3.1 Opplæringsloven   
Utenom opplæringsloven legger også andre nasjonalt fastsatte grunnlagsdokumenter sterke 
føringer for utvikling og organisering av skoletilbudet i kommunene. Blant disse er plan- og 
bygningsloven og folkehelseloven som nevnt over. Forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler, hjemlet i folkehelseloven, er av særlig betydning 

Opplæringsloven er en felles lov for grunnskolen og videregående opplæring og gjelder for 
opplæringen i offentlige skoler og lærebedrifter. Den gjelder også private grunnskoler som 
ikke mottar statstilskudd og privat hjemme opplæring i grunnskolen. Loven gjelder dessuten 
spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og grunnskole- og videregående 
opplæring for voksne. 

Bestemmelser i opplæringsloven beskriver rettigheter og plikter og legger rammer og ulike 
begrensninger på kommunens handlefrihet i spørsmål som gjelder organiseringen av 

ulønnsomt å utnytte denne hvis det medfører behov for ekstra bemanning. Vurderingen om 
en bør ta denne kostnaden vil derfor avhenge av hvilke kostnader som vil påløpe dersom de 
samme plassene må opprettes i en annen barnehage. I tillegg kommer faglige og 
pedagogiske hensyn, som alltid vil telle med i slike vurderinger. Sammensetningen av 
barnegruppene, barn med særlige behov og basisrommenes, fellesarealene og 
støttearealenes utforming, størrelse og innbyrdes plassering i barnehagen, er eksempler på 
slike hensyn. 

A fastsette det antall barn over og under tre år en barnehage kan ta imot, vil dermed hvile på 
en rekke forutsetninger. 

Samlet brutto-areal per barn i de kommunale barnehagene varierer med arealeffektiviteten 
og størrelsen på barnehagen. De fleste av barnehagene er betegnet som trangbodde, mens 
noen få har rikelig areal. Behovet for egne arealer til arbeidsplasser for ansatte har økt de 
siste årene, ettersom det har blitt mer vanlig at planleggingstid for personalet utføres på 
arbeidsplassen og ikke hjemme slik det var vanlig for noen år siden. Arealer som er egnet til 
å avholde foreldremøter og personalmøter er heller ikke tilfredsstillende i de fleste av 
barnehagene som ble bygget for noen år tilbake. Noen barnehager er relativt store 
arbeidsplasser. Et stort antall ansatte og foreldre vil eksempelvis være til stede på 
foreldremøtene. Derfor må det legges til rette for tilpassede arealer av en viss størrelse. 

Agenda Kaupang påpeker i sin rapport at som utgangspunkt for planlegging, og for å sikre 
funksjonalitet i utformingen av barnehagebyggene, bør kommunen som barnehageeier 
utarbeide felles standard rom-, areal- og funksjonsprogram for kommunale barnehager som 
avspeiler dagens faglige krav til barnehager. I et slikt program bør det også inngå 
retningslinjer for utforming av utearealene. 

2.3 Krav til opplæringstilbudet i lov og forskrift 
Nasjonalt fastsatte grunnlagsdokumenter legger sterke føringer for utvikling og organisering 
av skolene i kommunene. Skolene reguleres av opplæringsloven. Foruten opplæringsloven 
legger andre nasjonalt fastsatte grunnlagsdokumenter sterke føringer for utvikling og 
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opplæringstilbudet i kommunen. I denne sammenheng blir det kort vist til de mest sentrale 
bestemmelsene. 

Opplæringsloven fastsetter at det er kommunene som er ansvarlige for den offentlige 
grunnskolen og fylkeskommunene som er ansvarlige for offentlig videregående opplæring.  

Loven regulerer retten og plikten til grunnskoleopplæring og retten til videregående 
opplæring. Loven har regler om blant annet opplæringens omfang og innhold, 
skoleplassering (gjelder bare for grunnskolen), undervisningsorganiseringen, tilpasset 
opplæring og spesialundervisning, det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet (omfatter også 
mobbing), elev-/foreldredeltagelse (herunder rådsorganer), skoleledelse og 
lærerkompetanse, skyss, fagopplæring i bedrift, klage på mangelfull oppfyllelse av rettigheter 
og statlig tilsyn med at lov- og regelverk blir overholdt.  

2.3.2 Forskrifter til opplæringsloven 
Det er med hjemmel i loven fastsatt forskrifter som regulerer ulike sider ved opplæringen. 
Forskrift til opplæringsloven inneholder blant annet regler om elevvurdering og skolens 
tilbakemelding til elever/foreldre, klage på vurdering, sikkerheten til elevene, retten til 
nødvendig rådgivning om sosialpedagogiske forhold og utdannings- og yrkesrådgivning, 
inntak til videregående opplæring, formidling av lærlinger/lærekandidater til lærebedrifter og 
oppfølgingstjenesten for dem som ikke fullfører videregående opplæring. 

2.3.3 Arealnormer 
Det er ved ulike anledninger forsøkt å stille arealkrav til skolenes uteområder, men siden 
disse arealene varierer betydelig fra skole til skole og fra kommune til kommune, har det ikke 
vært utformet bindende statlige normer på dette området. I rapporten Skålens utearealer - 
om behovet for arealnormer og virkemidler utgitt av Sosial- og helsedirektoratet i 2003 gis 
det generelle anbefalinger om størrelse på uteområdene. For nye skoler er anbefalingen: 

• Det bør stilles et generelt minimumskrav på 50 m² nettoareal pr. elev. Det foreslås å 
knytte minimumskravet til elev og ikke til klasse. 

• Minimumsareal på små skoler (færre enn 100 elever): ca. 5000 m². 
• Minimumsareal på middels store skoler (mellom 100 og 300 elever): ca. 10 000 m². 
• Minimumsareal på store skoler (flere enn 300 elever): ca. 15 000 m². For hver elev 

over 300 kommer det et tillegg på 25 m². 

Disse anbefalingene følges opp i Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager 
og skoler. Her heter det at: «… skolenes utearealer må være trafikksikre og by på muligheter 
for fysisk aktivitet, men også sosialt samvær, rekreasjon og hvile. Disse hensynene bør 
ivaretas allerede ved gjennomgang av reguleringsplan og valg av beliggenhet for skolen.» 

I planen foreslås ikke bindende lokale normer for nye skoleanlegg. Det må imidlertid sikres 
gjennom arealplanleggingen at en skole disponerer et tilgjengelig areal av forsvarlig størrelse 
i tilknytning til skolen eller i skolens nærmiljø. Videre må uteområdet være av en slik kvalitet 
at det fremmer lek og elevenes motoriske utvikling, stimulerer til egenaktivitet, men også til 
organiserte aktiviteter i tilknytning til undervisningen. Alle elever må kunne bruke utearealet, 
og de må kjenne seg trygge. Et utemiljø vil, hvis det er riktig utformet, være en svært viktig 
læringsarena. 
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3.0 Viktige hensyn  

3.1 Utgangspunkt 
Aurskog-Høland kommune skal til enhver tid ha funksjonelle og godt tilrettelagte barnehage- 
og skoleanlegg. I tillegg til å gi tilstrekkelig kapasitet innebærer dette å sikre gode rammer, 
og å skape miljøer som fremmer barnas og elevenes lærings- og utviklingsmuligheter på 
best mulig måte. 

Barnehage- og skoleanleggene representerer store verdier for kommunen. Det er derfor et 
viktig hensyn at de også er med og bidrar til at andre målsettinger nås. Eksempler på dette 
vil være Aurskog-Høland kommunes strategier for tettstedsutvikling og målsettinger knyttet til 
integrering og inkludering og som samlingssteder for det frivillige organisasjonsliv. 

FNs bærekraftsmål, hvor miljø, sosial utvikling og økonomi sees i sammenheng, et også 
rammeverk for planarbeidet. 

I rapporten henviser vi Aurskog-Høland som en del av kommunegruppe 7 og sammenligner 
oss med de andre kommunene der. Kommunegruppe 7 er sammenlignbare kommuner utfra 
folkemengde, bunne kostnader og frie, disponible inntekter per innbygger. Kommunegruppe 
7 består blant annet av Enebakk, Rælingen, Nes, Sør-Odal, Ås og Vestby. 

3.2 Barnehagestørrelse og kvalitet 
Barnehagesektoren i Norge har vært gjennom en periode med store endringer. Etter at retten 
til barnehageplass ble lovfestet i 2009, har det vært betydelig utbygging av barnehager, og 
en økende andel barn går i store barnehager. I norske barnehager var lenge 30-40 barn det 
normale antall barn. De siste årene er det etablert barnehager i Norge med opptil 500 barn. 
Et annet trekk ved utviklingen er den sterke reduksjonen i antall familiebarnehager. Bare 1,5 
prosent av barna har i dag plass i familiebarnehage, og de fleste av dem er under tre år. 
Aurskog-Høland har ingen familiebarnehager. 

Det skilles gjerne mellom små, mellomstore og store barnehager. Hvor grensene mellom de 
ulike kategoriene går kan variere, men det er i dag vanlig å regne barnehager med over 100 
barn som store. Mellomstore vil ligge mellom 50 og 100 og de små under 50. Disse 
barnehagene vil ha ulike kjennetegn som i noen grad vil ha sammenheng med størrelse, 
men også barnehagenes måte å organisere seg på. 

Kvalitet i barnehage vil handle om barnehagens evne til å realisere samfunnsoppdraget slik 
dette kommer til uttrykk i barnehageloven og rammeplan for barnehagens innhold og 
oppgaver. Barns trivsel, utvikling og læring er dermed målet for alt kvalitetsarbeid i 
barnehagesektoren. Barnehagen skal ivareta barns behov for omsorg og lek, fremme læring 
og danning og være tilgjengelig for alle barn. I barnehagen skal barn oppleve mestring, 
inkludering og deltagelse, og de skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter slik at 
de har et godt grunnlag for å trives på skolen og lykkes i utdanningsløpet. 

Et sentralt spørsmål vil være hvordan størrelse kan forklare variasjoner i kvalitet mellom ulike 
barnehager. 

International research institute of Stavanger, Iris, undersøkte i 2011 på oppdrag fra 
Kunnskapsdepartementet variasjoner i kvalitet mellom ulike typer barnehager (Rapport Iris 
2011/029). Undersøkelsen viser styrker og svakheter ved ulike barnehagestørrelser. I 
oppsummeringen pekes det på at de minste barnehagene kjennetegnes av oversiktlighet og 
forutsigbarhet, nærhet og tillit. Begrensningene ligger i muligheter for faglig utvikling som 
følge av få ansatte og få pedagoger. De store barnehagene fremsto på flere indikatorer som 
mer profesjonelle enn de små. Det kom til uttrykk i de ansattes utdanningsnivå og gode 
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muligheter for utvikling og nytenkning. Samtidig var store barnehager komplekse og hadde 
større utfordringer knyttet til organisering enn de mindre barnehagene. Når det gjaldt de 
mellomstore barnehagene, fant man at de på mange måter kombinerte det beste fra store og 
små barnehager. De var store nok til å sikre faglig utvikling og oversiktlige nok til å ivareta 
trygge rammer for barna. 

I en Fafo-rapport fra 2015, Har barn det bra i store barnehager? var målet å undersøke 
hvordan barnehagens størrelse påvirker barnehagetilbudets kvalitet. Rapporten er resultat av 
et prosjekt initiert av Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand og Stavanger. Prosjektet er 
finansiert av KS v/Program for storbyrettet forskning. 

I oppsummeringen heter det at størrelse i seg selv ikke avgjør en barnehages kvalitet. 
Størrelse spiller sammen med andre strukturelle faktorer, som barnehagens indre 
organisering, ledelse, eierskap, ansattes kompetanse og arbeidsstil. Til sammen etablerer 
disse faktorene forutsetninger for å skape kvalitet i relasjoner og resultater. Rapporten 
understreker at den store barnehagen har et særtrekk som skiller den fra mindre enheter. 
Den store barnehagen må, for å skape kvalitet i relasjoner og resultat, ha oppmerksomhet 
om indre organisering og ledelse på en måte som barnehager av mindre størrelse kan klare 
seg uten. Store enheter tilbyr potensielle plussfaktorer som mangfold, fleksibilitet og 
faglighet, men for at dette skal fungere positivt også i praksis, behøves former for fast 
organisering når det gjelder barnegrupper, personale, romløsninger, dagsrytme og 
aktiviteter. 

Undersøkelsen viser at det blant foreldre med barn i barnehager av ulik størrelse er en 
gjennomgående tendens til at de er tilfredse, både når det gjelder trygghet, tilegnelse av 
ferdigheter og barnets trivsel. Samtidig har barnehagens størrelse betydning for grad av 
tilfredshet. Foreldre som har barn i små barnehager, er gjennomgående mer tilfredse med 
tilbudet enn foreldre som har barn i mellomstore og store barnehager. Skillet går imidlertid 
ikke mellom store barnehager og de øvrige, men mellom store og mellomstore barnehager 
på den ene siden og de små på den andre. 

For foreldrene er trygghet og omsorg avgjørende, og de større barnehagene må overbevise 
gjennom sin praksis. Det er likevel ikke størrelse alene som er avgjørende, men også den 
indre organiseringen av barnehagen. Man fant blant annet at foreldre med barn i en stor 
basebarnehage var noe mindre tilfredse enn de som hadde barn i en avdelingsbarnehage. 
Det understrekes imidlertid at størrelse og indre organisering til sammen kun forklarer en 
svært liten andel av variasjonen i foreldres tilfredshet med barnehagetilbudet. Det er altså i 
hovedsak andre aspekter ved barnehagen som påvirker foreldrenes tilfredshet. 

Det viktigste for kvaliteten er relasjonen mellom barnet og de voksne, noe som bekreftes av 
en rekke studier. Relasjonene har betydning for språklig, sosial og psykisk fungering hos 
barnet og for utviklingen av god følelsesregulering og atferd. Gjennom stabilitet i relasjonene 
til de voksne legges også grunnlaget for trygg tilknytning. Det er disse faktorene som inngår i 
begrepet prosesskvalitet. 

Hvordan man leder og organiserer en stor barnehage har avgjørende betydning for 
kvaliteten, det vil si i hvilken grad man klarer å skape rammer for de aspektene ved kvalitet 
som er nevnt over. 

Tilgangen på arealer, tomtestørrelse, trafikksituasjonen og antall barn i nærområdet er 
faktorer som er med og avgjør hvor store barnehager det er fornuftig å etablere. Det er 
imidlertid gjort erfaringer lokalt som indikerer at barnehager med åtte avdelinger, det vil si 
barnehager med rundt 130 barn, har en hensiktsmessig størrelse hvor både hensynet til 
faglig bredde og en god internorganisering kan ivaretas på en god måte. 
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barnet og for utviklingen av god følelsesregulering og atferd. Gjennom stabilitet i relasjonene 
til de voksne legges også grunnlaget for trygg tilknytning. Det er disse faktorene som inngår i 
begrepet prosesskvalitet. 

Hvordan man leder og organiserer en stor barnehage har avgjørende betydning for 
kvaliteten, det vil si i hvilken grad man klarer å skape rammer for de aspektene ved kvalitet 
som er nevnt over. 
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3.3 Skolestørrelse og kvalitet 
Om skolestørrelse har betydning for elevenes faglige og sosiale læring har lenge vært et 
tema for skole- og utdanningsforskningen. Resultatene er ikke entydige. Status i dag er at 
man ikke kan trekke sikre konklusjoner om skolestørrelse som forklaringsvariabel for en 
skoles elevresultater eller andre typer kvalitetsindikatorer. 

Det finnes lite forskning i Norge om betydningen av skolestørrelse, men det er noe belegg for 
å si at elevenes faglige utbytte øker med skolestørrelse. Telemarksforskning har i sin rapport 
TF-rapport nr. 338 2014 skrevet at det er vanskelig å måle om små skoler er bedre eller 
dårligere enn mellomstore og store skoler. De viser til at det er få sammenlignende studier av 
små og store skoler. Det er gjort noen sammenfatninger av forskning på kvaliteten i små og 
store skoler. En slik er gjort av Tone H. Sollien i Asplan Viak (Sollien: 2008). I artikkelen som 
baserer seg på både norsk og internasjonal forskning, finner Sollien få holdepunkter for at 
det generelt er kvalitetsforskjeller med hensyn til læringsresultater eller sosialt miljø. Hennes 
oppsummering tok både med seg faglig utbytte, sosial kompetanse, motivasjon, 
elevmedvirkning, tilpasset opplæring, samarbeid med hjemmene og samarbeid med 
lokalsamfunnet. Telemarksforskning gjengir oppsummeringen i sin rapport:   

• Elevenes faglige utbytte: Forskningen viser at det er noe forskningsmessig belegg for 
å si at det faglige utbyttet øker med skolestørrelse. Det er imidlertid ikke grunnlag for 
å si at størrelse i seg selv og alene skaper økt faglig utbytte for elevene. 

• Elevenes sosiale kompetanse (mobbing, trivsel og lignende.): Det finnes ikke 
forskningsmessig belegg av betydning for å si at skolestørrelse har betydning for 
læringsmiljø og elevenes sosiale kompetanse. 

• Elevmedvirkning: Det finnes ikke forskningsmessig belegg for å si at skolestørrelse 
har betydning for mulighetene for elevmedvirkning i skolen. 

• Tilpasset opplæring og like muligheter: Forskningen gir noe støtte for at mindre skoler 
kan være bedre for visse elevgrupper. Igjen er det viktig å huske på at «mindre 
skoler» i internasjonal forskning er atskillig større enn hva man i Norge definerer som 
mindre skoler. Det er lite eller ingen forskning på tilpasset opplæring og 
skolestørrelse, med unntak av forskning som ser på muligheten for å bruke 
lokalsamfunnet som læringsarena (se nedenunder). Denne forskningen er særlig 
opptatt av den positive rollen de små bygdeskolene (ofte skoler med under 50 elever) 
kan spille i bygdesamfunn samt muligheten elevene får til sosial læring gjennom bruk 
av aldersblandede grupper i fådelte skoler. 

• Samarbeid med hjemmene: Det finnes ingen forskning eller tilgjengelige nasjonale 
data som sier noe om sammenhengen mellom skolestørrelse og samarbeid skole-
hjem. 

• Samarbeid med lokalsamfunnet: Det finnes noe forskningsmessig belegg for å si at 
små bygdeskoler gir noe bedre muligheter for godt samspill mellom skole og 
lokalsamfunn og for å innlemme lokalsamfunnet i skolens læringsaktiviteter. Den 
norske forskningen på dette området har imidlertid i stor grad omhandlet skoler under 
50 elever. 

Ut fra dette konkluderer Sollien med at andre faktorer i skolens rammebetingelser og skolens 
virksomhet har større betydning for kvaliteten i skolen enn størrelsen på skolene. Uavhengig 
av valgt skolestørrelse er kvalitet og kvalitetsutvikling i skolen avhengig av at man arbeider 
med forhold som man fra forskningen vet har betydning for kvaliteten i skolen. (fra 
Telemarskforskning rapport TF-rapport nr. 338 2014) 

Internasjonal forskning, i hovedsak amerikansk, legger til grunn at optimal skolestørrelse er 
mellom 600 og 900 elever (Hattie 2009, Lee 2006, Egelund 2006). Også her finner man en 
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samvariasjon der større skoler har bedre faglige resultater, uten at det er påvist noen 
årsakssammenheng. 

Spørsmålet er hva som da kan forklare forskjellene. Noen forhold peker seg ut i den 
forbindelse. Store skoler har et større og sterkere fagmiljø og har lettere for å tiltrekke seg 
høyt kvalifiserte lærere. Disse lærerne er gjerne opptatt av et bredt fagmiljø og vil i større 
grad finne dette på større skoler. Store skoler vil også ha mer ressurser, noe som kan gi 
større mulighet for spesialisert kompetanse. 

På den annen side viser en amerikansk studie (McFarland 2014) at store skoler også kan 
skape lukkede miljøer, som i større grad enn små skoler kan stimulere klikk- og 
gjengdannelser. Det presiseres imidlertid at det først og fremst er måten skolen er organisert 
på, som bidrar til slike avgrensete miljøer. Flere norske forskere vektlegger de små skolenes 
fortrinn som ressurs i nærmiljøet og deres evne til å skape sosial tilhørighet og nærhet til 
lokalsamfunnet. 

Det er en nær sammenheng mellom skoleprestasjonene, elevenes sosiale bakgrunn og 
foreldrenes utdanningsnivå. Det kan derfor være systematiske forskjeller mellom skoler av 
ulik størrelse også når det gjelder disse bakgrunnsfaktorene. 

I de tilfeller store skoler medfører lang reisevei for elevene, vil man ikke lenger ha den 
nærheten til skolen som gjør skolen til en viktig sosial arena i et lokalsamfunn. Spørsmål om 
skolestørrelse og skolelokalisering har derfor betydning utover det å gi elevene et 
opplæringstilbud. En studie fra NHH (Thorsen 2016) viser likevel at skolenedleggelser og 
flytting av elever til større skoler ikke slår negativt ut på elevenes prestasjoner. Det kan 
derfor argumenteres for at en nedleggelse ikke svekker skolens kjerneoppgaver. 

Som en oppsummering kan en si at det med utgangspunkt i forskningen ikke er mulig å 
trekke noen entydig konklusjon om betydningen av skolestørrelse alene. Vi har imidlertid 
sikker kunnskap om betydningen av skolens totale læringsmiljø. Ut fra en bred gjennomgang 
av forskningen på feltet peker Utdanningsdirektoratet på følgende fem faktorer som helt 
grunnleggende for å utvikle og opprettholde et læringsmiljø som fremmer både faglig, sosial 
og personlig læring. 

- Lærerens evne til å lede klasser og undervisningsforløp 
- Positive relasjoner mellom elev og lærer 
- Positive relasjoner og kultur for læring blant elevene 
- Godt samarbeid mellom skole og hjem 
- God ledelse, organisasjon og kultur for læring på skolen 

3.4 Barnehagestørrelser og kostnader - økonomi 
I rapporten Kostnader i barnehager 2017 (Telemarksforskning 2019) drøftes betydningen av 
størrelse og hvilke kostnadsfaktorer som skaper fordeler for større barnehager. I analysen tar 
de utgangspunkt i tre størrelseskategorier og finner at store barnehager (>89 plasser) har 
klart lavere andel personalkostnader enn mellomstore (63-89 plasser). 

I pkt. 3.2 drøftes sammenhengen mellom barnehagestørrelse og kvalitet. I de kommunale 
barnehagene i Aurskog-Høland er det en barnehage med plass til cirka 113 barn, 5 
barnehager med 60 – 70 barn og 2 barnehager med under 30 barn. 

Et vesentlig spørsmål er hvilken effekt denne strukturen har på kostnadsutviklingen i 
barnehagesektoren, herunder om det samtidig utløses stordriftsfordeler. Det som ligger fast 
er at kommuner med små barnehager har høyere utgifter per barn enn kommuner med 
større barnehager (Utdanningsspeilet, Udir 2017). Små barnehager har færre barn å fordele 
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utgiftene på enn større barnehager. Ellers er det nærliggende å knytte utviklingen mot stadig 
større barnehager til de kostnadsfordeler dette gir.   

Det har også ligget stabilt over tid at kostnadene per barn i kommunale barnehager er 
høyere enn i private barnehager. En betydelig del av denne forskjellen skyldes at 
kommunale barnehager har flere barn med behov for særskilt tilrettelegging. Videre er det 
høyere personalkostnader i kommunale barnehager, noe som særlig skyldes høyere 
pensjonskostnader.  

Sammenligninger av kostnader mellom barnehager og på tvers av kommuner må imidlertid 
ta hensyn til en rekke faktorer som påvirker det samlede kostnadsbildet. En svært viktig 
faktor er andelen barn under tre år. Det er høyere krav til pedagogisk bemanning for denne 
aldersgruppen. En barnehageplass for små barn er dermed dyrere enn for store barn. Man 
legger i så måte til grunn at utgiftene til et barn under tre år tilsvarer utgiftene til 1,8 barn over 
tre år. Når andelen barn under tre år med barnehageplass varierer sterkt mellom 
kommunene, får dette store konsekvenser for kostnadene. 

En annen faktor er oppholdstiden. Utgiften per barn varierer med oppholdstiden, og andelen 
barn med heltidsplass varierer også mellom kommunene. For å kunne sammenligne må det 
derfor korrigeres for barnas alder og oppholdstid. 

Uavhengig av dette har store barnehager lavere personalkostnader og gjennomgående 
større fleksibilitet i bruken av personalressursene. 

Et viktig mål på effektiviteten er korrigerte brutto driftsutgifter pr. korrigerte oppholdstimer.  
Ut fra den viten man i dag har, er det grunnlag for å si at en barnehage med 80-100 plasser 
har tatt ut det meste av stordriftsfordelene, og at det vil være lite å vinne økonomisk på å 
utvide kapasiteten. Det kan imidlertid være andre grunner til å etablere større barnehager, så 
som arealmangel, stor konsentrasjon av barn i bymessige områder og faglige grunner. Flere 
yngre barn og mange barn med minoritetsbakgrunn bidrar til et større mangfold i 
barnegruppene, og dette vil i mange tilfeller krever særlig kompetente fagmiljøer med 
spesialisert kompetanse, for eksempel innenfor områder som språkutvikling og -læring. 
Pågående samfunnsendringer vil derfor påvirke hvordan en tenker om innredning, 
romstruktur og organisering av barnehagene. 

Aurskog-Høland hadde lave utgifter til barnehagetjenesten i 2020. Behovskorrigerte netto 
driftsutgifter var 4 millioner kroner lavere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 7.  
Barnehagetjenesten består av tre funksjoner: 201 barnehage, 211 styrkingstiltak og 221 
barnehagelokaler. Utgiftene til 201 Barnehage var 3 millioner kroner høyere enn 
gjennomsnittet i kommunegruppen. Årsaken til de lave samlede barnehagekostnadene er at 
kommunen bruker svært lite penger på 211 Styrkingstiltak, 7 millioner kroner mindre enn 
gjennomsnittet i kommune-gruppen. Aurskog-Høland brukte minst av 
sammenligningskommunene til styrkingstiltak. 

Høye utgifter til 201 barnehage kan komme av høy dekningsgrad (høy etterspørsel) eller lav 
produktivitet. Etterspørselen var ikke høy i 2020. 90 prosent av barn 1-5 år var i barnehage i 
Aurskog-Høland. Det er 2 prosent lavere enn gjennomsnittet i kommunegruppen. 
Dekningsgraden har vært stabil de siste årene. 
 

 

 

 

utgiftene på enn større barnehager. Ellers er det nærliggende å knytte utviklingen mot stadig 
større barnehager til de kostnadsfordeler dette gir. 

Det har også ligget stabilt over tid at kostnadene per barn i kommunale barnehager er 
høyere enn i private barnehager. En betydelig del av denne forskjellen skyldes at 
kommunale barnehager har flere barn med behov for særskilt tilrettelegging. Videre er det 
høyere personalkostnader i kommunale barnehager, noe som særlig skyldes høyere 
pensjonskostnader. 

Sammenligninger av kostnader mellom barnehager og på tvers av kommuner må imidlertid 
ta hensyn til en rekke faktorer som påvirker det samlede kostnadsbildet. En svært viktig 
faktor er andelen barn under tre år. Det er høyere krav til pedagogisk bemanning for denne 
aldersgruppen. En barnehageplass for små barn er dermed dyrere enn for store barn. Man 
legger i så måte til grunn at utgiftene til et barn under tre år tilsvarer utgiftene til 1,8 barn over 
tre år. Når andelen barn under tre år med barnehageplass varierer sterkt mellom 
kommunene, får dette store konsekvenser for kostnadene. 

En annen faktor er oppholdstiden. Utgiften per barn varierer med oppholdstiden, og andelen 
barn med heltidsplass varierer også mellom kommunene. For å kunne sammenligne må det 
derfor korrigeres for barnas alder og oppholdstid. 

Uavhengig av dette har store barnehager lavere personalkostnader og gjennomgående 
større fleksibilitet i bruken av personalressursene. 

Et viktig mål på effektiviteten er korrigerte brutto driftsutgifter pr. korrigerte oppholdstimer. 
Ut fra den viten man i dag har, er det grunnlag for å si at en barnehage med 80-100 plasser 
har tatt ut det meste av stordriftsfordelene, og at det vil være lite å vinne økonomisk på å 
utvide kapasiteten. Det kan imidlertid være andre grunner til å etablere større barnehager, så 
som arealmangel, stor konsentrasjon av barn i bymessige områder og faglige grunner. Flere 
yngre barn og mange barn med minoritetsbakgrunn bidrar til et større mangfold i 
barnegruppene, og dette vil i mange tilfeller krever særlig kompetente fagmiljøer med 
spesialisert kompetanse, for eksempel innenfor områder som språkutvikling og -læring. 
Pågående samfunnsendringer vil derfor påvirke hvordan en tenker om innredning, 
romstruktur og organisering av barnehagene. 

Aurskog-Høland hadde lave utgifter til barnehagetjenesten i 2020. Behovskorrigerte netto 
driftsutgifter var 4 millioner kroner lavere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 7. 
Barnehagetjenesten består av tre funksjoner: 201 barnehage, 211 styrkingstiltak og 221 
barnehagelokaler. Utgiftene til 201 Barnehage var 3 millioner kroner høyere enn 
gjennomsnittet i kommunegruppen. Årsaken til de lave samlede barnehagekostnadene er at 
kommunen bruker svært lite penger på 211 Styrkingstiltak, 7 millioner kroner mindre enn 
gjennomsnittet i kommune-gruppen. Aurskog-Høland brukte minst av 
sammenligningskommunene til styrkingstiltak. 

Høye utgifter til 201 barnehage kan komme av høy dekningsgrad (høy etterspørsel) eller lav 
produktivitet. Etterspørselen var ikke høy i 2020. 90 prosent av barn 1-5 år var i barnehage i 
Aurskog-Høland. Det er 2 prosent lavere enn gjennomsnittet i kommunegruppen. 
Dekningsgraden har vært stabil de siste årene. 
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Barnehage- og skolebruksplan 2024-2031

Tabellen nedenfor viser økonomiske nøkkeltall for Aurskog-Høland, kommunegruppe 07 og 
landsgjennomsnitt (KOSTRA 2020). 

Nøkkeltall Aurskog-Høland Kommunegruppe 
07 

Landet utenom 
Oslo 

Korrigerte br. driftsutg. til 
barnehager per korrigerte 
oppholdstimer i komm. 
barnehager (kr) 

70,8 74,2 77,3 

Netto driftsutgifter 
barnehager, per innbygger 1-
5 år (kr) 

151 036 162 287 168 389 

Korrigerte br. driftsutg. til 
barnehager samlet per barn i 
kommunale barnehager (kr) 

204 562 210 744 220 791 

Antall barn korr. for alder per 
årsverk til basisvirksomhet i 
barnehage, alle barnehager 

5,7 5,8 5,7 

Andel barnehagelærere i 
forhold til grunnbemanning 
(prosent) 

39,5 43,0 42,4 

Tabell 1 Aurskog-Høland har hatt noe lavere kostnader enn kommunegruppe 7 (ca. 3 %) og landet utenfor Oslo 
(ca. 10 %).  

Barnehagene finansieres av kommunenes frie inntekter, det vil si rammetilskuddet og 
skatteinntekter.  

Kommunen gir tilskudd til godkjente private barnehager, og barnehagene skal behandles 
likeverdig ved tildeling av tilskudd. 

Private barnehager har krav på 100 prosent av det de kommunale barnehagene får i offentlig 
finansiering. 

Det er to moderasjonsordninger for foreldrebetaling, søskenmoderasjon og redusert betaling 
grunnet lav inntekt. Familiene med lavest inntekt har også rett til 20 timer gratis kjernetid per 
uke. Dette medfører inntektstap for private og kommunale barnehager. Inntektstapet dekkes 
av kommunen, som igjen skal få dekket dette via rammetilskuddet. Foreldrebetalingen utgjør 
ca. 15 prosent av finansieringsgrunnlaget for barnehagene. Moderasjonsordningene vil 
påvirke inntektene fra foreldrebetalingen og derigjennom kommunens nettokostnader til 
barnehage. 

3.5 Skolestørrelse og kostnader - økonomi 
Små skoler er dyrere å drive enn store skoler. Hvilke besparelser som kan oppnås vil være 
avhengig av en rekke forhold, blant annet hvor stor reduksjon det vil være i tallet på klasser 
og antall elever i klassene og hvordan kommunens system for fordeling av ressurser til 
skolene er innrettet. Dette varierer fra kommune til kommune. 

Generelt vil det også være slik at administrasjons- og driftsutgifter reduseres når 
opplæringstilbudet gis i et lavere antall skoler. Følgende eksempel kan illustrere de 
mekanismene som virker inn. To naboskoler på barnetrinnet, hver med cirka 220 elever, det 
vil si 30 til 35 per årstrinn vil ha to paralleller. Til sammen har de fire paralleller og 28 klasser 
med 15-17 elever i hver klasse. Slås disse skolene sammen til én skole med 440 elever, vil 
antall klasser gå ned fra 28 til 21. Antall elever i klassene vil dermed ligge på 20-22. 

Barnehage- og skolebruksplan 2024-2031 

Tabellen nedenfor viser økonomiske nøkkeltall for Aurskog-Høland, kommunegruppe 07 og 
landsgjennomsnitt (KOSTRA 2020). 

Nøkkeltall Aurskog-Høland Kommunegruppe Landet utenom 
07 Oslo 

Korrigerte br. driftsutg. til 70,8 74,2 77,3 
barnehager per korrigerte 
oppholdstimer i komm. 
barnehager (kr) 
Netto driftsutgifter 151 036 162 287 168 389 
barnehager, per innbygger 1- 
5 år (kr) 
Korrigerte br. driftsutg. til 204 562 210 744 220 791 
barnehager samlet per barn i 
kommunale barnehager (kr) 
Antall barn korr. for alder per 5,7 5,8 5,7 
årsverk til basisvirksomhet i 
barnehage, alle barnehager 
Andel barnehagelærere i 39,5 43,0 42,4 
forhold til grunnbemanning 
(prosent) 

Tabell 1 Aurskog-Holand har hatt noe lavere kostnader enn kommunegruppe 7 (ca. 3 %) og landet utenfor Oslo 
(ca. 10%). 

Barnehagene finansieres av kommunenes frie inntekter, det vil si rammetilskuddet og 
skatteinntekter. 

Kommunen gir tilskudd til godkjente private barnehager, og barnehagene skal behandles 
likeverdig ved tildeling av tilskudd. 

Private barnehager har krav på 100 prosent av det de kommunale barnehagene får i offentlig 
finansiering. 

Det er to moderasjonsordninger for foreldrebetaling, søskenmoderasjon og redusert betaling 
grunnet lav inntekt. Familiene med lavest inntekt har også rett til 20 timer gratis kjernetid per 
uke. Dette medfører inntektstap for private og kommunale barnehager. Inntektstapet dekkes 
av kommunen, som igjen skal få dekket dette via rammetilskuddet. Foreldrebetalingen utgjør 
ca. 15 prosent av finansieringsgrunnlaget for barnehagene. Moderasjonsordningene vil 
påvirke inntektene fra foreldrebetalingen og derigjennom kommunens nettokostnader til 
barnehage. 

3.5 Skolestørrelse og kostnader - økonomi 
Små skoler er dyrere å drive enn store skoler. Hvilke besparelser som kan oppnås vil være 
avhengig av en rekke forhold, blant annet hvor stor reduksjon det vil være i tallet på klasser 
og antall elever i klassene og hvordan kommunens system for fordeling av ressurser til 
skolene er innrettet. Dette varierer fra kommune til kommune. 

Generelt vil det også være slik at administrasjons- og driftsutgifter reduseres når 
opplæringstilbudet gis i et lavere antall skoler. Følgende eksempel kan illustrere de 
mekanismene som virker inn. To naboskoler på barnetrinnet, hver med cirka 220 elever, det 
vil si 30 til 35 per årstrinn vil ha to paralleller. Til sammen har de fire paralleller og 28 klasser 
med 15-17 elever i hver klasse. Slås disse skolene sammen til en skole med 440 elever, vil 
antall klasser gå ned fra 28 til 21. Antall elever i klassene vil dermed ligge på 20-22. 
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Her vil man oppnå vesentlige besparelser uten at det er grunnlag for å hevde at kvaliteten vil 
forringes. Blir klassene for små, kan også noe av dynamikken i klasserommet bli borte. Det 
meste av den forskning som er gjort på klassestørrelse er tydelig i sine konklusjoner, dette 
har liten betydning for elevenes læring og skoleprestasjoner. Enkelte grupper av elever kan 
imidlertid profitere på undervisning i mindre grupper. Med et økende mangfold i 
elevgruppene er det derfor viktig å tilrettelegge for fleksibilitet med rom av varierende 
størrelse, der elever som profiterer på å få sin undervisning i mindre grupper i perioder, kan 
få det. 

I arbeidet med å skape en best mulig skolestruktur vil mange hensyn måtte avveies mot 
hverandre. I spørsmål om skolenedleggelse vil det for eksempel være en kjent 
problemstilling hvordan pedagogiske målsettinger og mulige faglige gevinster bør vektes mot 
hensynet til opprettholdelse av bosetting og andre kvaliteter i et mindre lokalsamfunn. Det 
kan argumenteres for at skolen er en sentral samfunnsinstitusjon med betydning langt utover 
primærformålet, slik at denne type hensyn må tillegges stor vekt. På den annen side vil man 
kunne hevde at hensynet til elevers læring er så avgjørende, ikke bare for dem selv, men 
også for samfunnet, at dette hensynet må veie tyngst. Gjennom å optimalisere betingelsene 
for elevers læring vil en også best ivareta samfunnshensynet. Tross dette vil mange oppleve 
det som et velferdstap om nærmiljøskolen forsvinner. 

Forskning og etablert kunnskap kan si noe om konsekvensene av å velge det ene eller det 
andre, men vektingen av de ulike hensynene vil til syvende og sist være et politisk spørsmål. 

Med utgangspunkt i samlede driftsutgifter per elev ved de minste barneskolene i Aurskog-
Høland kommune, ligger disse 30 -40 % høyere enn snittet for de største skolene.  

Befolkningsutviklingen i Aurskog-Høland kommune kjennetegnes av en vekst konsentrert til 
noen områder. Tross tilstrekkelig samlet skolekapasitet i kommunen, vil det kunne være 
mangel på elevplasser i disse områdene. Resultatet kan bli at det i en del av kommunen må 
gjøres betydelige investeringer i nye skolebygg, mens det i andre deler kan bli aktuelt med 
skolenedleggelser. Ved en eventuell anbefaling om å bygge nytt vil det være et viktig hensyn 
at investeringen i et langsiktig perspektiv medfører besparelser på driftssiden. Dette vil være 
med å bidra både til et tilstrekkelig ressursgrunnlag i skolen og en bærekraftig 
kommuneøkonomi. 

Det er av stor betydning å se skoleutvikling som samfunnsutvikling og at planleggingen av 
skoletilbudet og kommunens pedagogiske målsettinger vil være tett koplet til andre 
kommunale målsettinger. Det er særlig i spørsmål om lokalisering eller saker som gjelder 
opprettholdelse eller nedleggelse av skoler at disse perspektivene på skolens rolle og 
betydning møtes. 

Skoler og annen sosial infrastruktur som helse- og kulturtilbud er en forutsetning for 
stedsutvikling og av stor betydning for verdiskapingen i et lokalsamfunn. Nærhet til idretts-
/svømmehaller, barnehager, bibliotek og helsetjenester vil derfor kunne gi føringer for 
lokalisering av skoler. Slik nærhet bidrar også til økt bruk, sambruk og mer robuste tettsteder 
og skaper dermed en vinn-vinn-situasjon. 

 

 

 

 

Her vil man oppnå vesentlige besparelser uten at det er grunnlag for å hevde at kvaliteten vil 
forringes. Blir klassene for små, kan også noe av dynamikken i klasserommet bli borte. Det 
meste av den forskning som er gjort på klassestørrelse er tydelig i sine konklusjoner, dette 
har liten betydning for elevenes læring og skoleprestasjoner. Enkelte grupper av elever kan 
imidlertid profitere på undervisning i mindre grupper. Med et økende mangfold i 
elevgruppene er det derfor viktig å tilrettelegge for fleksibilitet med rom av varierende 
størrelse, der elever som profiterer på å få sin undervisning i mindre grupper i perioder, kan 
få det. 

I arbeidet med å skape en best mulig skolestruktur vil mange hensyn måtte avveies mot 
hverandre. I spørsmål om skolenedleggelse vil det for eksempel være en kjent 
problemstilling hvordan pedagogiske målsettinger og mulige faglige gevinster bør vektes mot 
hensynet til opprettholdelse av bosetting og andre kvaliteter i et mindre lokalsamfunn. Det 
kan argumenteres for at skolen er en sentral samfunnsinstitusjon med betydning langt utover 
primærformålet, slik at denne type hensyn må tillegges stor vekt. På den annen side vil man 
kunne hevde at hensynet til elevers læring er så avgjørende, ikke bare for dem selv, men 
også for samfunnet, at dette hensynet må veie tyngst. Gjennom å optimalisere betingelsene 
for elevers læring vil en også best ivareta samfunnshensynet. Tross dette vil mange oppleve 
det som et velferdstap om nærmiljøskolen forsvinner. 

Forskning og etablert kunnskap kan si noe om konsekvensene av å velge det ene eller det 
andre, men vektingen av de ulike hensynene vil til syvende og sist være et politisk spørsmål. 

Med utgangspunkt i samlede driftsutgifter per elev ved de minste barneskolene i Aurskog- 
Høland kommune, ligger disse 30 -40 % høyere enn snittet for de største skolene. 

Befolkningsutviklingen i Aurskog-Høland kommune kjennetegnes av en vekst konsentrert til 
noen områder. Tross tilstrekkelig samlet skolekapasitet i kommunen, vil det kunne være 
mangel på elevplasser i disse områdene. Resultatet kan bli at det i en del av kommunen må 
gjøres betydelige investeringer i nye skolebygg, mens det i andre deler kan bli aktuelt med 
skolenedleggelser. Ved en eventuell anbefaling om å bygge nytt vil det være et viktig hensyn 
at investeringen i et langsiktig perspektiv medfører besparelser på driftssiden. Dette vil være 
med å bidra både til et tilstrekkelig ressursgrunnlag i skolen og en bærekraftig 
kommuneøkonomi. 

Det er av stor betydning å se skoleutvikling som samfunnsutvikling og at planleggingen av 
skoletilbudet og kommunens pedagogiske målsettinger vil være tett koplet til andre 
kommunale målsettinger. Det er særlig i spørsmål om lokalisering eller saker som gjelder 
opprettholdelse eller nedleggelse av skoler at disse perspektivene på skolens rolle og 
betydning møtes. 

Skoler og annen sosial infrastruktur som helse- og kulturtilbud er en forutsetning for 
stedsutvikling og av stor betydning for verdiskapingen i et lokalsamfunn. Nærhet til idretts- 
/svømmehaller, barnehager, bibliotek og helsetjenester vil derfor kunne gi føringer for 
lokalisering av skoler. Slik nærhet bidrar også til økt bruk, sambruk og mer robuste tettsteder 
og skaper dermed en vinn-vinn-situasjon. 
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Barnehage- og skolebruksplan 2024-2031

Tabellen nedenfor viser økonomiske nøkkeltall for Aurskog-Høland, kommunegruppe 07 og 
landsgjennomsnitt utenom Oslo (Kostra 2020). 

Nøkkeltall Aurskog-Høland Kommunegruppe 
07 

Landet utenom 
Oslo 

Netto driftsutgifter til 
grunnskolesektor per 
innbygger 6-15 år (kr)* 

111 349 116 450 117 307 

Herav undervisning 83 039 93 450 93 464 
Herav skolelokaler 22 039 18 670 19 273 
Herav skoleskyss 3 225 2 310 2 160 
Herav SFO 3 046 2 020 2 410 

Tabell 2 Indikatoren viser netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6- 15 år, etter at tilskudd fra staten 
og eventuelle andre direkte inntekter er trukket fra.  

Tallene viser at Aurskog-Høland totalt har lavere netto driftsutgifter til grunnskolesektor enn 
kommunegruppe 7 og landet utenom Oslo.  

Ved å splitte opp tallene og sammenligne med Kommunegruppe 7 ser vi at utgift per elev i 
Aurskog-Høland utgjør: 

• 10 411 kroner mindre i undervisningsutgifter 
• 3 370 kroner mer i utgifter til lokaler 
• 915 kroner mer i skoleskyss 
• 1 026 kroner mer i utgifter til SFO 

Ingen av kommunene i kommunegruppe 7 har lavere undervisningsutgifter enn Aurskog-
Høland. 

Skolestørrelsen er den viktigste kostnadsdriveren i grunnskolen. Aurskog-Høland har i 
gjennomsnitt 294 elever per skole. Det er 55 elever færre enn gjennomsnittet i 
kommunegruppen. 

3.6 Barnehagens fysiske utforming 
Mange hensyn skal ivaretas når det fysiske miljøet i en barnehage skal utformes, men 
utgangspunktet er at det fysiske miljøet i barnehagen og dens omgivelser skal fremme barns 
utvikling. Barnas behov vil derfor stå sentralt. Det betyr at barnehager skal utformes med et 
trygt og utfordrende miljø slik at alle barn får mulighet til å delta aktivt i lek og andre 
aktiviteter og gi allsidige bevegelseserfaringer, som rammeplanen uttrykker det. Barnehagen 
skal imidlertid også ivareta barns behov for hvile, konsentrasjon og tilhørighet. Å tilføre 
barnehagebygget estetiske kvaliteter kan samtidig tilføre en opplevelsesdimensjon og være 
med å bygge opp om den pedagogiske virksomheten. Målet er at det fysiske miljøet skal 
være en ramme som inspirerer til utforsking og læring, sosialt samspill, sanseopplevelser, 
medvirkning og mestring. 

Det er gjennom forskning påvist klare sammenhenger mellom barns språklige, sosiale og 
motoriske utvikling. Dette understreker ytterligere betydningen av å legge til rette for et inne- 
og utemiljø som ivaretar disse kvalitetene. 

Videre skal lokalisering og utforming av barnehagebygg være basert på prinsippet om 
universell utforming. Det betyr at bygg og uteområder skal kunne brukes av alle barna i 
barnehagen og gi mulighet for deltakelse uavhengig av funksjonsnivå og uten behov for 
spesiell tilpasning. 

Barnehage- og skolebruksplan 2024-2031 

Tabellen nedenfor viser økonomiske nøkkeltall for Aurskog-Høland, kommunegruppe 07 og 
landsgjennomsnitt utenom Oslo (Kostra 2020). 

Nøkkeltall Aurskog-Høland Kommunegruppe Landet utenom 
07 Oslo 

Netto driftsutgifter til 111 349 116 450 117 307 
grunnskolesektor per 
innbyqqer 6-15 är (kr) 

Herav undervisning 83 039 93450 93464 
Herav skolelokaler 22 039 18 670 19 273 
Herav skoleskyss 3225  2 310 2 160 
Herav SFO 3 046 2 020 2 410 

Tabell 2 Indikatoren viser netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6- 15 år, etter at tilskudd fra staten 
og eventuelle andre direkte inntekter er trukket fra. 

Tallene viser at Aurskog-Høland totalt har lavere netto driftsutgifter til grunnskolesektor enn 
kommunegruppe 7 og landet utenom Oslo. 

Ved å splitte opp tallene og sammenligne med Kommunegruppe 7 ser vi at utgift per elev i 
Aurskog-Høland utgjør: 

• 10 411 kroner mindre i undervisningsutgifter 
• 3 370 kroner mer i utgifter til lokaler 
• 915 kroner mer i skoleskyss 
• 1026  kroner mer i utgifter til SFO 

Ingen av kommunene i kommunegruppe 7 har lavere undervisningsutgifter enn Aurskog- 
Høland. 

Skolestørrelsen er den viktigste kostnadsdriveren i grunnskolen. Aurskog-Høland har i 
gjennomsnitt 294 elever per skole. Det er 55 elever færre enn gjennomsnittet i 
kommunegruppen. 

3.6 Barnehagens fysiske utforming 
Mange hensyn skal ivaretas når det fysiske miljøet i en barnehage skal utformes, men 
utgangspunktet er at det fysiske miljøet i barnehagen og dens omgivelser skal fremme barns 
utvikling. Barnas behov vil derfor stå sentralt. Det betyr at barnehager skal utformes med et 
trygt og utfordrende miljø slik at alle barn får mulighet til å delta aktivt i lek og andre 
aktiviteter og gi allsidige bevegelseserfaringer, som rammeplanen uttrykker det. Barnehagen 
skal imidlertid også ivareta barns behov for hvile, konsentrasjon og tilhørighet. A tilføre 
barnehagebygget estetiske kvaliteter kan samtidig tilføre en opplevelsesdimensjon og være 
med å bygge opp om den pedagogiske virksomheten. Målet er at det fysiske miljøet skal 
være en ramme som inspirerer til utforsking og læring, sosialt samspill, sanseopplevelser, 
medvirkning og mestring. 

Det er gjennom forskning påvist klare sammenhenger mellom barns språklige, sosiale og 
motoriske utvikling. Dette understreker ytterligere betydningen av å legge til rette for et inne- 
og utemiljø som ivaretar disse kvalitetene. 

Videre skal lokalisering og utforming av barnehagebygg være basert på prinsippet om 
universell utforming. Det betyr at bygg og uteområder skal kunne brukes av alle barna i 
barnehagen og gi mulighet for deltakelse uavhengig av funksjonsnivå og uten behov for 
spesiell tilpasning. 
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Utformingen av innendørsarealet, hvordan leke- og oppholdsarealet skal oppdeles og 
tilrettelegging av interne kommunikasjonsarealer vil være avgjørende for å ivareta alle disse 
hensynene. Likeledes hvordan utformingen av bygget kan møte nye funksjonskrav som følge 
av reformer og nye samfunnsutfordringer. 

Fleksibilitet er i denne forbindelse et nøkkelord. Gjennom en fleksibel utforming oppnår man 
flere fordeler. Endringer i barnetallene og den aldersmessige sammensetningen av 
barnegruppene må kunne ivaretas uten bygningsmessige endringer og arealet må kunne 
utnyttes effektivt. 

Som rammeverk for planlegging og for å sikre kvalitet og funksjonalitet i utformingen av 
barnehagebyggene ved nybygging og rehabilitering, bør Aurskog-Høland kommune som stor 
barnehageeier utarbeide et felles standard rom-, areal- og funksjonsprogram som avspeiler 
dagens faglige krav til barnehager. 

3.7 Romprogram og arealnormer for skolebygg 
Utvikling av nye skoleanlegg skjer på grunnlag av et standard romprogram for ulike 
skoletyper. Et standard romprogram inneholder standardiserte funksjons- og arealkrav som 
skal sikre kostnadseffektive og gode pedagogiske løsninger. I den grad det er mulig, vil 
normene i romprogrammet også ligge til grunn ved rehabilitering og tilpasning av eldre 
skolebygg. Fastsatte funksjons- og arealkrav sikrer alle skoler de samme forutsetninger i 
arbeidet med kjerneoppgaven, best mulig læring for elevene, og er samtidig med og sikrer 
likeverdighet i opplæringstilbudet i den enkelte kommune. 

Det er relativt små avvik i arealnormene på tvers av kommunene. Dette henger sammen 
med at alle kommuner er underlagt de samme krav i lov, forskrift og læreplan og det 
generelle kravet til forsvarlige løsninger. Et eksempel er fag- og timefordelingen som vil 
definere hvilke og hvor store arealer en skole vil ha behov for til spesialrom. Bestemmelser i 
folkehelseloven med tilhørende forskrifter, for eksempel forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler, stiller krav til inne- og utemiljøet, slik at det fremmer læring, helse og 
trivsel og forebygger sykdom, skader og ulykker. Videre krever arbeidsplassforskriften at 
lærernes arbeidsplasser skal ha et gulvareal på minst 6 m². 

Det vil være aktuelt å supplere standardnormene i tilfeller hvor det skal innarbeides 
tilleggsfunksjoner i byggene. I praksis vil det kunne dreie seg om utvidete arealer til fysisk 
aktivitet i form av flerbrukshall, helsetjenester, bibliotek, sambruksarealer for det frivillige 
organisasjonsliv, øvings- og lagerarealer for skolekorps og lignende. 

Med en mer sammensatt befolkning og større variasjon i elevmassen øker behovet for mer 
spesialiserte arealer i skolene. Elever med minoritetsbakgrunn profiterer på å inkluderes ved 
sin hjemmeskole, men de har behov for skjerming i mindre grupper med vekt på språklæring 
den første tiden etter ankomst. Dette skaper behov for egnete tilleggsarealer. Noen få elever 
har plass i spesialskole, men flere elever med spesielle behov kan i perioder trenge 
tilpasninger både når det gjelder innhold, aktiviteter og rom. Disse elevene må det også 
legges fysisk til rette for. Slike grupper er det ved flere av skolene allerede, med de fysiske 
forutsetningene er ikke i tilstrekkelig grad lagt til rette. 

Den såkalte fagfornyelsen, en stor nasjonal skolereform, der alle læreplanene fornyes, er 
gjeldende fra 2020. Det vil være naturlig å se funksjons- og arealkrav for nye skoler i lys av 
de endringer reformen vil medføre. 

Går man inn i et standard romprogram for ulike skoletyper, kan det fremstå komplekst og 
uoversiktlig. En enklere tilnærming vil være å ta utgangspunkt i det normale nettoarealet pr. 
elev, alle funksjoner ved skolen inkludert. Dette vil i snitt for ulike skoletyper ligge på 8-9 m². 
Ved å multiplisere med elevtallet og videre med 1,4 vil man få et bilde av hvor mange m² det 

Utformingen av innendørsarealet, hvordan leke- og oppholdsarealet skal oppdeles og 
tilrettelegging av interne kommunikasjonsarealer vil være avgjørende for å ivareta alle disse 
hensynene. Likeledes hvordan utformingen av bygget kan møte nye funksjonskrav som følge 
av reformer og nye samfunnsutfordringer. 

Fleksibilitet er i denne forbindelse et nøkkelord. Gjennom en fleksibel utforming oppnår man 
flere fordeler. Endringer i barnetallene og den aldersmessige sammensetningen av 
barnegruppene må kunne ivaretas uten bygningsmessige endringer og arealet må kunne 
utnyttes effektivt. 
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skoletyper. Et standard romprogram inneholder standardiserte funksjons- og arealkrav som 
skal sikre kostnadseffektive og gode pedagogiske løsninger. I den grad det er mulig, vil 
normene i romprogrammet også ligge til grunn ved rehabilitering og tilpasning av eldre 
skolebygg. Fastsatte funksjons- og arealkrav sikrer alle skoler de samme forutsetninger i 
arbeidet med kjerneoppgaven, best mulig læring for elevene, og er samtidig med og sikrer 
likeverdighet i opplæringstilbudet i den enkelte kommune. 

Det er relativt små avvik i arealnormene på tvers av kommunene. Dette henger sammen 
med at alle kommuner er underlagt de samme krav i lov, forskrift og læreplan og det 
generelle kravet til forsvarlige løsninger. Et eksempel er fag- og timefordelingen som vil 
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folkehelseloven med tilhørende forskrifter, for eksempel forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler, stiller krav til inne- og utemiljøet, slik at det fremmer læring, helse og 
trivsel og forebygger sykdom, skader og ulykker. Videre krever arbeidsplassforskriften at 
lærernes arbeidsplasser skal ha et gulvareal på minst 6 m2. 

Det vil være aktuelt å supplere standardnormene i tilfeller hvor det skal innarbeides 
tilleggsfunksjoner i byggene. I praksis vil det kunne dreie seg om utvidete arealer til fysisk 
aktivitet i form av flerbrukshall, helsetjenester, bibliotek, sambruksarealer for det frivillige 
organisasjonsliv, øvings- og lagerarealer for skolekorps og lignende. 

Med en mer sammensatt befolkning og større variasjon i elevmassen øker behovet for mer 
spesialiserte arealer i skolene. Elever med minoritetsbakgrunn profiterer på å inkluderes ved 
sin hjemmeskole, men de har behov for skjerming i mindre grupper med vekt på språklæring 
den første tiden etter ankomst. Dette skaper behov for egnete tilleggsarealer. Noen få elever 
har plass i spesialskole, men flere elever med spesielle behov kan i perioder trenge 
tilpasninger både når det gjelder innhold, aktiviteter og rom. Disse elevene må det også 
legges fysisk til rette for. Slike grupper er det ved flere av skolene allerede, med de fysiske 
forutsetningene er ikke i tilstrekkelig grad lagt til rette. 

Den såkalte fagfornyelsen, en stor nasjonal skolereform, der alle læreplanene fornyes, er 
gjeldende fra 2020. Det vil være naturlig å se funksjons- og arealkrav for nye skoler i lys av 
de endringer reformen vil medføre. 

Går man inn i et standard romprogram for ulike skoletyper, kan det fremstå komplekst og 
uoversiktlig. En enklere tilnærming vil være å ta utgangspunkt i det normale nettoarealet pr. 
elev, alle funksjoner ved skolen inkludert. Dette vil i snitt for ulike skoletyper ligge på 8-9 m2. 
Ved å multiplisere med elevtallet og videre med 1,4 vil man få et bilde av hvor mange m2 det 
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vil være behov for. Ved ytterligere å multiplisere med en pris pr. m², får man et grovt anslag 
over hva skolen vil koste. 

Aurskog-Høland kommune har ingen egne funksjonsbeskrivelser eller areal- og romprogram 
for utforming av skoler. Agenda Kaupang har i sin analyse utformet forslag til romprogram for 
flere av skolene for alternativ null, samt for ny Løken 1 - 10 skole og ny Bråte 1 - 7 skole. 
Areal- og romprogrammene skaper konsepter som kan gjenbrukes, man sparer tid i 
tidligfase, og forhindrer dyre unødvendige arealkrav fra brukere. Arbeidet som gjøres med 
areal- og romprogram for nye Aursmoen skole kan legge grunnlaget for videre arbeid med 
areal- og romprogram for Aurskog-Høland kommune. 

3.8 Nærhet til svømmeanlegg 
Høsten 2015 ble det innført nye og tydeligere kompetansemål for svømmeopplæringen. En 
årsak til dette var at norske barns svømmeferdigheter var dårligere enn i de andre nordiske 
landene. Bare 50 % av 10-åringene hadde de elementære svømmeferdigheter som 
læreplanen forutsatte. 

Fra skoleåret 2017/18 ble det innført en obligatorisk ferdighetsprøve i svømming for elever 
på 1.- 4. årstrinn. Ferdighetsprøven består av 7 øvelser med utgangspunkt i 
kompetansemålene i læreplanen for kroppsøving og skal gjennomføres som en del av 
opplæringen i løpet av 1.- 4. årstrinn. Ferdighetsprøven i svømming er hjemlet i nytt tredje 
ledd i forskrift til opplæringsloven og friskolelova § 2-4. 

Formålet med ferdighetsprøven er å styrke svømmeopplæringen, slik at elevene blir 
svømmedyktige innen 4. trinn. 

Tilstrekkelig tilgang på bassenger eller svømmeanlegg nær skolene er en viktig for at det 
skal være mulig å prioritere svømmeopplæringen. Uten denne nærheten vil uforholdsmessig 
mye tid gå med til planlegging og logistikk, og verdifull undervisningstid kan forsvinne i 
transport. 

Det er i dag fire svømmebassenger i Aurskog-Høland kommune. I tillegg til den kommunale 
svømmehallen på Bjørkelangen er det skolebasseng på Aursmoen, Bråte og Løken skole. 
Dette gir gode muligheter for å ivareta kravene som ligger i læreplanenes kompetansemål, 
ivareta kravet om allsidig aktivitetsmuligheter i kroppsøvingsfaget og bidra i folkehelsearbeid. 
Setskog og Rømskog har ikke svømmebassenger nær skolen.  

3.9 Skolevei, avstand til skolen 
Nærhet til skolen er viktig, og skolenedleggelser betyr lengre skolevei. I den grad barn går til 
skolen, ligger det også et folkehelseperspektiv i avstanden mellom hjem og skole. I 
utgangspunktet bør man derfor tilstrebe så korte, gode og trygge skoleveier som mulig. 

Rett til gratis skyss ved avstander kortere enn 2/4 km forutsetter at faren ved å ferdes på 
veien må være stor eller utgjøre en særlig risiko. I en vurdering av om veien er særlig farlig 
eller vanskelig, må alle relevante forhold ved veien kartlegges. Dette kan være trafikktetthet, 
veibredde, fartsgrense, sikt, ulykkesstatistikk og så videre. 

Om en skolevei er særlig farlig eller vanskelig, henger også nøye sammen med 
forutsetninger og modning hos det enkelte barn. Det som er særlig farlig for en 6-åring, er 
ikke nødvendigvis like farlig for 10-åringen eller 15-åringen. Trafikkferdighetene er helt 
avhengig av relevant trening og opplæring, og det er store individuelle forskjeller mellom 
barn på samme aldersnivå. For de eldste elevene vil avstand til skolen være av mindre 
betydning.  
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Det fins i dag ingen regler for hvor lang og tidkrevende skoleskyssen maksimalt kan være, 
men i et rundskriv fra Samferdselsdepartementet så langt tilbake som i 1985 het det at 
samlet gang-, vente- og skysstid en vei ikke bør overstige 45 minutter for småskoletrinnet, 60 
minutter for mellomtrinnet og 75 minutter for ungdomstrinnet. Når det gjelder reiseavstand 
regnes <5 km som kort, 6-15 som middels og >15 som lang. 

Udir sier dette om reisetid: Skoleskyss må organiseres slik at eleven får en akseptabel 
reisetid. Dette følger av forarbeidene til loven. I vurderingen av hva som er akseptabel 
reisetid må gangtid og tid med transportmiddel sees i sammenheng. Det må også tas med 
hvor lang ventetid eleven har før og etter skolen. Det er altså den totale tiden som eleven 
bruker fra han eller hun drar hjemmefra og til opplæringen starter, og fra opplæringen er slutt 
til eleven er hjemme om ettermiddagen som utgjør den samlede reisetiden. Det er særlig 
viktig å organisere skyssen for de som går på første trinn slik at reisetiden blir så kort som 
mulig. 

Kommunen kan gi retningslinjer for hva som vil være akseptabel reisetid, men disse vil kun 
være et utgangspunkt for den videre vurderingen. 

Hensynet til at eleven får tilstrekkelig fritid og tid hjemme taler for å avgrense reisetiden så 
mye som mulig. Hensynet til effektiv og rasjonell organisering av skyssen kan på den annen 
side tilsi at alle elever må godta en viss reisetid. 

Hvilke effekter en skolenedleggelse vil ha på kostnadene til skoleskyss, må det regnes på i 
hvert enkelt tilfelle. Noen nøkkeltall kan imidlertid tjene som en illustrasjon. Ordinær skyss 
med buss av barn med rett på skyss ut fra 2-/4-kilometersgrensen over én sone koster cirka 
7.000 kroner per år per barn. Satsen øker til cirka 11.000 kroner for to soner og til 15.000 
kroner for tre. For barn med rett til spesialskyss, ledsager eller skyss med bakgrunn i 
trafikkfarlig vei, vil kostnadene ligge vesentlig høyere, men vil samtidig ikke være avhengig 
av reiseavstanden. Kostnadene vil ikke påvirkes i samme grad av en eventuell 
skolenedleggelse. Ifølge KOSTRA 2020 var det 804 elever i grunnskolen i Aurskog-Høland 
som fikk skoleskyss. Gjennomsnittlig skysskostnad per elev var på 8.360 kroner. 39 % av 
elevene i kommunen har rett til skyss. Det er 15 prosent mer enn gjennomsnittet i 
kommunegruppe 7. 

I skoleplanlegging er grunnkretsene et godt og hensiktsmessig plankriterium, og 
skolekretsene, eller skolenes inntaksområder, bygges som hovedregel opp av grunnkretser. 
Grunnkretsene gir en god oversikt over antall barn i skolealder, og gir et godt grunnlag for å 
sette sammen skolekretser. Innenfor skoleområdene vil det være flere grunnkretser av 
varierende størrelse, både geografisk og befolkningsmessig. Det er likevel utfordrende å 
finne en sammenstilling av grunnkretser som er tilpasset kapasiteten til de ulike skolene og 
som er egnet til å skape eller sikre naturlige tilhørigheter. 

I enkelte tilfeller er det naturlig fravike grunnkretsene som inndelingskriterium. Særlig gjelder 
dette når den opplevde skoletilhørigheten er en annen enn grunnkretsnummeret skulle tilsi. 

Årsaken vil i så fall være at en annen skole gir kortere og tryggere skolevei og bedre 
tilknytning mellom nærliggende boligfelt. 

Nye skolekretsgrenser vil medføre nye barnetråkk, skoleveier og krysningspunkt over vei. 
Ved behov for å endre skolekretsgrensene, vil det alltid være en del av vurderingen hvordan 
endringene vil påvirke kravet til tryggest mulig skoleveier. 

Det fins i dag ingen regler for hvor lang og tidkrevende skoleskyssen maksimalt kan være, 
men i et rundskriv fra Samferdselsdepartementet så langt tilbake som i 1985 het det at 
samlet gang-, vente- og skysstid en vei ikke bør overstige 45 minutter for småskoletrinnet, 60 
minutter for mellomtrinnet og 75 minutter for ungdomstrinnet. Når det gjelder reiseavstand 
regnes <5 km som kort, 6-15 som middels og >15 som lang. 
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til eleven er hjemme om ettermiddagen som utgjør den samlede reisetiden. Det er særlig 
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side tilsi at alle elever må godta en viss reisetid. 

Hvilke effekter en skolenedleggelse vil ha på kostnadene til skoleskyss, må det regnes på i 
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med buss av barn med rett på skyss ut fra 2-/4-kilometersgrensen over en sone koster cirka 
7 .000 kroner per år per barn. Satsen øker til cirka 11.000 kroner for to soner og til 15.000 
kroner for tre. For barn med rett til spesialskyss, ledsager eller skyss med bakgrunn i 
trafikkfarlig vei, vil kostnadene ligge vesentlig høyere, men vil samtidig ikke være avhengig 
av reiseavstanden. Kostnadene vil ikke påvirkes i samme grad av en eventuell 
skolenedleggelse. Ifølge KOSTRA 2020 var det 804 elever i grunnskolen i Aurskog-Høland 
som fikk skoleskyss. Gjennomsnittlig skysskostnad per elev var på 8.360 kroner. 39 % av 
elevene i kommunen har rett til skyss. Det er 15 prosent mer enn gjennomsnittet i 
kommunegruppe 7. 

I skoleplanlegging er grunnkretsene et godt og hensiktsmessig plankriterium, og 
skolekretsene, eller skolenes inntaksområder, bygges som hovedregel opp av grunnkretser. 
Grunnkretsene gir en god oversikt over antall barn i skolealder, og gir et godt grunnlag for å 
sette sammen skolekretser. Innenfor skoleområdene vil det være flere grunnkretser av 
varierende størrelse, både geografisk og befolkningsmessig. Det er likevel utfordrende å 
finne en sammenstilling av grunnkretser som er tilpasset kapasiteten til de ulike skolene og 
som er egnet til å skape eller sikre naturlige tilhørigheter. 

I enkelte tilfeller er det naturlig fravike grunnkretsene som inndelingskriterium. Særlig gjelder 
dette når den opplevde skoletilhørigheten er en annen enn grunnkretsnummeret skulle tilsi. 

Årsaken vil i så fall være at en annen skole gir kortere og tryggere skolevei og bedre 
tilknytning mellom nærliggende boligfelt. 

Nye skolekretsgrenser vil medføre nye barnetråkk, skoleveier og krysningspunkt over vei. 
Ved behov for å endre skolekretsgrensene, vil det alltid være en del av vurderingen hvordan 
endringene vil påvirke kravet til tryggest mulig skoleveier. 
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3.9.1 Avstand mellom skolene 
Fra Til Avstand i km Avstand i kjøretid, 

min 
Haneborg skole Aursmoen skole 7,3 7 
Aursmoen skole Bjørkelangen skole 11,5 11 
Rømskog skole Setskog skole 13,7 15 
Setskog skole Bjørkelangen skole 15,9 17 
Bråte skole Løken skole 10,3 13 
Løken skole Bjørkelangen skole 11,3 12 
Rømskog skole Bråte skole 33,6 36 
Rømskog skole Bjørkelangen skole 28,4 33 

Tabell 3 Viser avstanden i kilometere og kjøretid mellom skolene 

3.9.2 Skolekretser 
Skolekretser Grunnkretser 
Aursmoen Aursmoen, Bokastad, Eikeberg, Finstadbru, Killingmo 
Bjørkelangen Bjørkelangen vest, Bjørkelangen øst, Eidslia, Hornås, Ihlebekk 
Haneborg Auten, Haneborg, Harathon, Lierfoss, Mangen 
Hemnes Bergsjø, Bråte, Gangnes, Hemnes, Kolberg, Kragtorp, Lund, Mørk, 

Steinersby 
Løken Bjørnebråten, Fosser, Hafstein, Hjellebøl, Løken vest, Løken øst, Mo, 

Sandem 
Rømskog Sandum, Trandum, Trosterud, Tårnby 
Setskog Kinnestad, Kolstad, Tangen, Åserud 

Tabell 4 Viser dagens skolekretser 

Ungdomsskolekretser: Setskog og Rømskog går til Bjørkelangen. Løken går til Bråte. 
Haneborg går til Aursmoen. 

  

Barnehage- og skolebruksplan 2024-2031 

3.9.1 Avstand mellom skolene 
Fra Til Avstand i km Avstand i kjøretid, 

min 
Haneborg skole Aursmoen skole 7,3 7 
Aursmoen skole Bjørkelangen skole 11,5 11 
Romskoa skole Setskoq skole 13,7 15 
Setskoq skole Biorkelangen skole 15,9 17 
Bråte skole Løken skole 10,3 13 
Løken skole Bjørkelangen skole 11,3 12 
Rømskog skole Bråte skole 33,6 36 
Rømskog skole Bjorkelangen skole 28,4 33 

Tabell 3 Viser avstanden i kilometere og kjøretid mellom skolene 

3.9.2 Skolekretser 
Skolekretser Grunnkretser 
Aursmoen Aursmoen, Bokastad, Eikeberg, Finstadbru, Killingmo 
Bjørkelangen Bjørkelangen vest, Bjørkelangen øst, Eidslia, Hornås, lhlebekk 
Haneborg Auten, Haneborg, Harathon, Lierfoss, Mangen 
Hemnes Bergsjø, Bråte, Gangnes, Hemnes, Kolberg, Kragtorp, Lund, Mørk, 

Steinersby 
Løken Bjørnebråten, Fosser, Hafstein, Hjellebøl, Løken vest, Løken øst, Mo, 

Sandem 
Rømskog Sandum, Trandum, Trosterud, Tårnby 
Setskog Kinnestad, Kolstad, Tangen, Aserud 

Tabell 4 Viser dagens skolekretser 

Ungdomsskolekretser: Setskog og Rømskog går til Bjørkelangen. Løken går til Bråte. 
Haneborg går til Aursmoen. 

22 



  
 
 
 
 
 

23 
 

4.0 Områder  

4.1 Grunnlagstall barnehager 
Retten til barnehageplass er en rett til plass innenfor kommunens grenser. Det er dermed 
ingen rett til plass i «nærbarnehagen» slik man har i skolen. Foreldre kan fritt søke sine barn 
til den barnehagen de ønsker og som passer best ut fra familiens ønsker og behov. De fleste 
ønsker barnehageplass i nærmiljøet, men for noen vil andre hensyn veie tyngre, for 
eksempel plass langs reiseveien til foreldrenes arbeidssted. Folks preferanser i forbindelse 
med søknadsprosessen bekrefter at barnehageplass i nærmiljøet ikke er det eneste kriteriet 
for valg av barnehage. Om man bor i randsonen av et barnehageområde kan det være like 
aktuelt å søke plass i et nærliggende område, avhengig av bosted, arbeidssted og 
infrastruktur. Barnehageområdene vil derfor måtte sees i sammenheng, og balanse mellom 
antall barn og kapasitet i hvert område bør ikke nødvendigvis være et mål. Uansett vil 
inndelingen i områder være hensiktsmessig. 

I vedtekter for Aurskog-Høland kommunes barnehager er gjeldende opptakskrets hele 
kommunen. 

I planen er kommunen delt inn i geografiske områder, kalt barnehageområder. Områdene er 
av varierende størrelser og avspeiler trekk ved Aurskog-Høland kommune, blandingen av tett 
befolkede områder og områder med spredt bosetting. 

Inndelingen i barnehageområder bidrar til å forenkle framstillingen og tydeliggjøre 
kapasitetssituasjonen i et område og behovet for barnehageplasser. I beskrivelsen inngår 
status for området, kapasitets-utfordringer, befolkningsprognoser, behov for tiltak og indikere 
hvilke barnehager som særlig bør sees i sammenheng. 

Barnehageområdene i Aurskog-Høland: 

Aurskog: 

• Aursmoen barnehage og Flatbyjordet barnehage (kommunale). Disse er vedtatt 
sammenslått til en kommunal barnehage jf. vedtak i kommunestyret 14.12.2020. 

• Ole Brumm barnehage AS, Barnehagegården AS, Ekeberg barnehage, Epletunet 
barnehage og Trampen barnehage (private)  

Bjørkelangen: 

• Burholtoppen barnehage og Festningsåsen barnehage (kommunale) 
• Kjelle barnehage (fylkeskommunal) 

Løken/Hemnes: 

• Løken barnehage (kommunal) 
• Lundebygrenda barnehage (privat) 
• Hofmoen barnehage (privat) 
• Bråtebakken barnehage (kommunal) 
• Plommehagen barnehage (privat) 

Setskog og Rømskog 

• Setskog barnehage (kommunal) 
• Rømskog barnehage (kommunal) 

4.0 Områder 

4.1 Grunnlagstall barnehager 
Retten til barnehageplass er en rett til plass innenfor kommunens grenser. Det er dermed 
ingen rett til plass i «nærbarnehagen» slik man har i skolen. Foreldre kan fritt søke sine barn 
til den barnehagen de ønsker og som passer best ut fra familiens ønsker og behov. De fleste 
ønsker barnehageplass i nærmiljøet, men for noen vil andre hensyn veie tyngre, for 
eksempel plass langs reiseveien til foreldrenes arbeidssted. Folks preferanser i forbindelse 
med søknadsprosessen bekrefter at barnehageplass i nærmiljøet ikke er det eneste kriteriet 
for valg av barnehage. Om man bor i randsonen av et barnehageområde kan det være like 
aktuelt å søke plass i et nærliggende område, avhengig av bosted, arbeidssted og 
infrastruktur. Barnehageområdene vil derfor måtte sees i sammenheng, og balanse mellom 
antall barn og kapasitet i hvert område bør ikke nødvendigvis være et mål. Uansett vil 
inndelingen i områder være hensiktsmessig. 

I vedtekter for Aurskog-Høland kommunes barnehager er gjeldende opptakskrets hele 
kommunen. 

I planen er kommunen delt inn i geografiske områder, kalt barnehageområder. Områdene er 
av varierende størrelser og avspeiler trekk ved Aurskog-Høland kommune, blandingen av tett 
befolkede områder og områder med spredt bosetting. 

Inndelingen i barnehageområder bidrar til å forenkle framstillingen og tydeliggjøre 
kapasitetssituasjonen i et område og behovet for barnehageplasser. I beskrivelsen inngår 
status for området, kapasitets-utfordringer, befolkningsprognoser, behov for tiltak og indikere 
hvilke barnehager som særlig bør sees i sammenheng. 

Barnehageområdene i Aurskog-Høland: 

Aurskog: 

• Aursmoen barnehage og Flatbyjordet barnehage (kommunale). Disse er vedtatt 
sammenslått til en kommunal barnehage jf. vedtak i kommunestyret 14.12.2020. 

• Ole Brumm barnehage AS, Barnehagegården AS, Ekeberg barnehage, Epletunet 
barnehage og Trampen barnehage (private) 

Bjørkelangen: 

• Burholtoppen barnehage og Festningsåsen barnehage (kommunale) 
• Kjelle barnehage (fylkeskommunal) 

Løken/Hemnes: 

• Løken barnehage (kommunal) 
• Lundebygrenda barnehage (privat) 
• Hofmoen barnehage (privat) 
• Bråtebakken barnehage (kommunal) 
• Plommehagen barnehage (privat) 

Setskog og Rømskog 

• Setskog barnehage (kommunal) 
• Rømskog barnehage (kommunal) 

23 



 
 
 
 
 
 

24 
 

Barnehage- og skolebruksplan 2024-2031

I Aurskog-Høland kommune var det 838 barn som hadde plass i barnehage per 15.12.20, 
herav 468 barn i de kommunale barnehagene og 370 i de private. 

Tabellen nedenfor viser andelen barn i barnehage i forhold til innbyggere 1-5 år  

Nøkkeltall Aurskog-Høland % Kostragruppe 07 % Nasjonalt % 
Andel barn 1-2 år 81,8 84,0 85,4 
Andel barn 1-5 år 90,1 92,3 92,7 
Andel barn 3-5 år 95,1 97,3 97,3 
Andel barn i 
kommunale 
barnehager 

55,8 54,4 50,0 

Tabell 5 Viser andelen barn i barnehage i forhold til innbyggere 1-5 år (KOSTRA-tall fra 2020) 

Tabellen nedenfor viser den prosentvise fordelingen av barn i kommunale og private 
barnehager i hvert barnehageområde: 

Barnehageområde Kommunal % Privat % 
Aurskog 40 60 
Bjørkelangen 90 10 
Løken  39 61 
Hemnes 63 37 
Setskog 100 0 
Rømskog 100 0 

Tabell 6 Som tabellen viser, er det betydelig variasjon fra område til område. Ved nyetablering og nybygging av 
barnehager bør det være med i vurderingen om denne bør skje i privat eller i kommunens egen regi, hvordan 
fordelingen i det aktuelle området er og befolkningsprognosene. 

4.2 Grunnlagstall skoler 
Noen av skoleområdene vil i liten grad være berørt av endringer i planperioden. Dette kan ha 
flere årsaker. Et av grunnene vil være at den demografiske utviklingen er håndterbar og 
kapasitetsbehovene er løst på en hensiktsmessig måte innenfor eksisterende struktur. En 
annen grunn kan være hva som er akseptabel reisevei for elevene. 

Skoleområdene i Aurskog-Høland: 

Aurskog: 

• Aursmoen skole (1-10) 
• Haneborg skole (1-7) 

Bjørkelangen: 

• Bjørkelangen skole (1-10) 

Setskog/Rømskog: 

• Setskog skole (1-7) 
• Rømskog skole (1-7) 

Løken/Hemnes: 

• Løken skole (1-7) 
• Bråte skole (1-10) 
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Tabell 6 Som tabellen viser, er det betydelig variasjon fra område til område. Ved nyetablering og nybygging av 
barnehager bør det være med i vurderingen om denne bør skje i privat eller i kommunens egen regi, hvordan 
fordelingen i det aktuelle området er og befolkningsprognosene. 

4.2 Grunnlagstall skoler 
Noen av skoleområdene vil i liten grad være berørt av endringer i planperioden. Dette kan ha 
flere årsaker. Et av grunnene vil være at den demografiske utviklingen er håndterbar og 
kapasitetsbehovene er løst på en hensiktsmessig måte innenfor eksisterende struktur. En 
annen grunn kan være hva som er akseptabel reisevei for elevene. 

Skoleområdene i Aurskog-Høland: 

Aurskog: 
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5.0 Aurskog-Høland kommunes barnehagetilbud og 
områdeinndeling 

5.1 Eierskap og styring i barnehagesektoren 
Kommunen er lokal barnehagemyndighet og har ansvar for godkjenning av og tilsyn med 
barnehagene i kommunen, både private og kommunale. Alle barnehager skal være godkjent 
før virksomheten settes i gang. Kommunen skal følge med på at virksomheten drives 
innenfor rammene av godkjenningen, at barnehagens vedtekter ikke er i strid med loven og 
at innholdet er i samsvar med lov og rammeplan. Tilsynet innebærer også et aktivt 
veiledningsansvar. Det er kommunen som skal sørge for at alle godkjente barnehager i 
kommunen mottar offentlig tilskudd på en samlet sett likeverdig måte. Kommunen skal dekke 
kostnader til ordinær drift i barnehagene som ikke dekkes av andre offentlige tilskudd og 
foreldrebetaling. 

Barnehageeierne har ansvar for tilbudet i den enkelte barnehage, enten barnehageeier er en 
kommune eller privat. Private barnehager deles gjerne inn i to grupper, de kan eies av 
foreldre, enkeltpersoner, foreninger og ideelle organisasjoner eller være kommersielt drevet, 
det vil si eid av privatpersoner eller selskaper med et kommersielt formål. 

Kommunene har dermed ansvaret både for full barnehagedekning, det vil si en 
behovsdekkende kapasitet i kommunen, og for kvaliteten i barnehagene. Samtidig er det 
begrensninger i kommunenes muligheter til styring av sektoren, for eksempel når det gjelder 
godkjenning, tilskudd og opptak av barn. Det betyr at kommunen ikke har lovhjemmel som 
sikrer nødvendig samordning på disse områdene på tvers av eierskap. Dette gir noen 
særskilte styringsutfordringer som skiller barnehage fra andre tjenesteområder med innslag 
av private drivere. Ved bruk av private tjenesteleverandører bygger man normalt på 
kontraktstyring med kommunen som oppdragsgiver og hvor volum og andre krav til 
leveransene er tydelig beskrevet innenfor en gitt tidshorisont. Dette er ikke situasjonen i 
barnehagesektoren. 

Nevnte styringsutfordringer vil i særlig grad komme til uttrykk i situasjoner med bevegelser i 
etterspørselsmønsteret som følge av demografiske endringer. I noen områder med synkende 
barnetall vil man ha behov for å ta ned tilbudet for å tilpasse dette til fallende etterspørsel, i 
andre områder vil det være utbyggingsbehov til tross for at det er et tilstrekkelig antall plasser 
i kommunen som helhet. Situasjoner som for eksempel aktualiserer spørsmålet om 
nedlegging av barnehageplasser, vil i praksis måtte håndteres av kommunen som stor 
barnehageeier. I og med at sektoren har et så stort innslag av private barnehager, og 
spesielt i områder hvor de private barnehagene er i flertall, vil dette være særlig krevende. 

Eierstrukturen i kommunen som helhet og i det enkelte barnehageområde påvirker dermed 
styringsmulighetene og vil være et moment i spørsmål om hva som er en hensiktsmessig 
eierstruktur i perioder med behov for omstilling, ved utbyggingsbehov så vel som 
nedleggingsbehov. Generelt kan en si at med en høy andel kommunale barnehageplasser vil 
sektoren normalt være mindre sårbar, særlig i tilfeller hvor private barnehager legges ned. 
Videre vil på tvers-samarbeidet mellom andre tjenester innenfor oppvekstfeltet normalt bli 
enklere når ikke for mange eiere er representert.  

Hvem som er grunneier, vil også normalt tillegges vekt i vurderingen. I praksis vil kommunen 
gjerne stå for etablering og drift når den skjer på egen grunn. Om etablering av barnehage 
inngår som del av et boligprosjekt, vil den normalt ivaretas av private. 
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Barnehage- og skolebruksplan 2024-2031

6.0 Befolkningsutvikling, kapasitet og kapasitetsbehov 

6.1 Befolkningsvekst i planperioden 
En barnehagestruktur som er tilstrekkelig robust, vil stå seg over tid selv om det skjer 
endringer i befolkningsstrukturen. Man ser at ved større feltutbygginger av boliger øker 
sannsynligheten for en rask økning i barnetallene med tilhørende kapasitetsutfordringer i 
barnehagene. Over tid ser man så et mønster hvor veksten flater ut og etter hvert avtar før 
det inntrer en markert nedgang i barnetallene. Resultatet kan bli en ubalanse mellom 
behovet for barnehageplasser og den faktiske kapasiteten med utfordringer knyttet til 
oppfyllingsgrad. Denne type utvikling kan forsterkes av lokaliseringsvalg i et 
utbyggingsområde på en slik måte at andre områder i liten grad kan nyttiggjøre seg 
kapasiteten når barnetallene reduseres. Et virkemiddel for å motvirke slike konsekvenser er 
å unngå å bygge barnehager i en «randsone» framfor mer sentralt i et område. 

Andelen barn 1-5 år i barnehage i prosent av det totale antall barn i samme aldersgruppe er 
utgangspunkt for dimensjoneringen av barnehagetilbudet. 

Befolkningen i Aurskog-Høland kommune er preget av mangfold og barnefamilienes 
preferanser og prioriteringer vil være ulike. For noen vil det være et sterkt ønske å ha 
barnehageplass i nærheten av hjemmet, mens det for andre vil være avgjørende med 
nærhet til en eller begge foreldrenes arbeidsplass for å få hverdagslogistikken til å gå opp. 
 
Ut fra viten om at barnehagers kvalitet kan variere, vil omdømme og pedagogisk profil for  
enkelte foreldre være utslagsgivende for valg av barnehage. Også nærhet til annen familie  
kan være en faktor med betydning for hvor en ønsker barnehageplass. 
 
En sentral problemstilling vil derfor være om dekningsgraden fremtidig skal tilpasses 
etterspørselsmønsteret, såkalt markedstilpasset dekningsgrad, eller om den skal ta 
utgangspunkt i antall barn bosatt i området. 
 
Vurderingen av kapasitetsbehov vil i planen ta utgangspunkt i antall barn bosatt i det enkelte 
barnehageområde og i kommunen som helhet, men med tilpasning til 
etterspørselsmønsteret. Slik vil kommunen bedre kunne møte familienes preferanser. 
Økende eller synkende elevtall er en avgjørende faktor i vurderingen om en skole bør 
bygges ut og rehabiliteres, om det bør bygges ny skole eller om en skole eventuelt bør 
avvikles. Elevtallsprognosene er sentral i vurderingen av skolestruktur i årene fremover, men 
blir mer usikker lenger ut i perioden. Vurdering av behov for skolekapasitet etter 2030 må 
derfor suppleres med konkrete avveininger ut fra fastsatte målsettinger og føringer som 
ligger inne i kommuneplanens arealdel. 

Skolebruksplanen skal gi grunnlag for planlegging av skolebygg som gir gode læringsmiljø 
og en skolestruktur som sikrer at kommunen har rett bygg, på rett sted, til rett tid. Et bygg i 
seg selv gir ingen læring. I planen legges det opp til å synliggjøre den røde tråden, som går 
fra kunnskap vi har om hva som fremmer læring og hvilken kompetanse barn og unge vil 
trenge i fremtiden, til hvilke arealer som best kan støtte opp under den pedagogiske 
praksisen vi ønsker skal være i Aurskog-Høland-skolen. Vi bygger rom for læring. Men vi må 
også ha med oss samfunnsutviklingen og de rammebetingelsene vi har og får, slik at planen 
blir så realistisk og anvendbar som mulig. Skolebruksplanen skal gi en felles forståelse av 
situasjonen i dag, og de fremtidige utfordringene vi uansett vil møte. Ut fra dette kan vi legge 
opp til å videreutvikle et skoletilbud som i størst mulig grad er forsvarlig både økonomisk, 
pedagogisk, faglig og sosialt. 
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utgangspunkt i antall barn bosatt i området. 

Vurderingen av kapasitetsbehov vil i planen ta utgangspunkt i antall barn bosatt i det enkelte 
barnehageområde og i kommunen som helhet, men med tilpasning til 
etterspørselsmønsteret. Slik vil kommunen bedre kunne møte familienes preferanser. 
Økende eller synkende elevtali er en avgjørende faktor i vurderingen om en skole bør 
bygges ut og rehabiliteres, om det bør bygges ny skole eller om en skole eventuelt bør 
avvikles. Elevtallsprognosene er sentral i vurderingen av skolestruktur i årene fremover, men 
blir mer usikker lenger ut i perioden. Vurdering av behov for skolekapasitet etter 2030 må 
derfor suppleres med konkrete avveininger ut fra fastsatte målsettinger og føringer som 
ligger inne i kommuneplanens arealdel. 

Skolebruksplanen skal gi grunnlag for planlegging av skolebygg som gir gode læringsmiljø 
og en skolestruktur som sikrer at kommunen har rett bygg, på rett sted, til rett tid. Et bygg i 
seg selv gir ingen læring. I planen legges det opp til å synliggjøre den røde tråden, som går 
fra kunnskap vi har om hva som fremmer læring og hvilken kompetanse barn og unge vil 
trenge i fremtiden, til hvilke arealer som best kan støtte opp under den pedagogiske 
praksisen vi ønsker skal være i Aurskog-Høland-skolen. Vi bygger rom for læring. Men vi må 
også ha med oss samfunnsutviklingen og de rammebetingelsene vi har og får, slik at planen 
blir så realistisk og anvendbar som mulig. Skolebruksplanen skal gi en felles forståelse av 
situasjonen i dag, og de fremtidige utfordringene vi uansett vil møte. Ut fra dette kan vi legge 
opp til å videreutvikle et skoletilbud som i størst mulig grad er forsvarlig både økonomisk, 
pedagogisk, faglig og sosialt. 

26 



  
 
 
 
 
 

27 
 

6.1.1. Befolkningsprognose fra Agenda Kaupangs rapport 
Agenda Kaupang har i sin rapport lagt til grunn befolkningsprognoser fra Rambøll AS, de er 
omtrent i tråd med middelprognosen fra SSB på kommunenivå. Denne prognosen tyder på at 
antall innbyggere i Aurskog-Høland ikke vil øke de neste 20 årene. Analysen legger til grunn 
at Bjørkelangen vil få litt flere innbyggere 0–15 år de neste 20 årene. På Aursmoen vil 
antallet være stabilt. Resten av kommunen vil få færre innbyggere 0–15 år. Elevutviklingen i 
hver skole til 2030 er vist i tabellen under.  
 
Tabellen viser faktiske elevtall for skoleårene 2016-2021 (Kilde GSI 2016-2021 per 1.10) og 
prognose fra Rambøll (2022-2040) 
 

Elever 
skoleår 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2040 

Aursmoen 
1 – 7  

400 427 425 418 433 440 420 430 422 419 419 417 421 414 411 420 

Aursmoen  
8 – 10  

198 176 217 212 218 204 228 227 230 228 232 226 217 222 225 220 

Bjørkelangen 
1 – 7  

330 325 351 367 375 377 388 387 380 376 378 381 382 380 380 393 

Bjørkelangen 
8 – 10  

208 215 205 206 205 231 224 226 228 237 235 231 221 224 223 220 

Bråte 
1 – 7  

164 156 158 159 163 152 164 165 162 165 164 161 161 157 156 157 

Bråte  
8 – 10  

196 210 203 194 192 200 197 201 196 198 193 192 188 194 192 185 

Haneborg 
1 – 71 

94 111 100 103 88 77 83 81 81 80 76 78 76 77 76 75 

Løken 
1 – 7  

281 282 282 271 267 263 268 260 260 252 253 253 252 250 250 247 

Setskog 
1 – 7  

51 50 53 54 57 58 59 56 54 51 49 47 46 44 44 43 

Rømskog 
1 – 7  

42 53 57 55 57 52 47 45 43 41 41 38 39 38 38 37 

Tabell 7 Faktiske elevtall for skoleårene 2016-2021 

 

6.1.2 Aurskog-Høland kommunes egen befolkningsprognose 
Aurskog-Høland kommune har selv gjort en jobb og utviklet en befolkningsprognose basert 
på historiske tall fra SSB og GSI med gjennomsnittsendring og lineær trend. Denne avviker 
fra prognosen Agenda Kaupang har lagt til grunn.  Kommunens egen prognose viser at 
Aurskog, Bjørkelangen og Løken vil få en økning i elevtallet. Setskog, Rømskog og 
Haneborg forventes å holde samme nivå. På Bråte er det en forventet reduksjon. 
 

 
1  inkl. innføringsklasse 
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antall innbyggere i Aurskog-Høland ikke vil øke de neste 20 årene. Analysen legger til grunn 
at Bjørkelangen vil få litt flere innbyggere 0-15 år de neste 20 årene. På Aursmoen vil 
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prognose fra Rambøll (2022-2040) 

Elever 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2040 
skoleår 

Aursmoen 400 427 425 418 433 440 420 430 422 419 419 417 421 414 411 420 
1-7 

Aursmoen 198 176 217 212 218 204 228 227 230 228 232 226 217 222 225 220 
8-10 

Bjørkelangen 330 325 351 367 375 377 388 387 380 376 378 381 382 380 380 393 
1-7 

Bjørkelangen 208 215 205 206 205 231 224 226 228 237 235 231 221 224 223 220 
8-10 

Bråte 164 156 158 159 163 152 164 165 162 165 164 161 161 157 156 157 
1-7 

Bråte 196 210 203 194 192 200 197 201 196 198 193 192 188 194 192 185 
8-10 

Haneborg 94 111 100 103 88 77 83 81 81 80 76 78 76 77 76 75 
1 - 71 

Løken 281 282 282 271 267 263 268 260 260 252 253 253 252 250 250 247 
1-7 

Setskog 51 50 53 54 57 58 59 56 54 51 49 47 46 44 44 43 
1-7 

Rømskog 42 53 57 55 57 52 47 45 43 41 41 38 39 38 38 37 
1-7 

Tabell 7 Faktiske elevtali for skoleårene 2016-2021 

6.1.2 Aurskog-Høland kommunes egen befolkningsprognose 
Aurskog-Høland kommune har selv gjort en jobb og utviklet en befolkningsprognose basert 
på historiske tall fra SSB og GSI med gjennomsnittsendring og lineær trend. Denne avviker 
fra prognosen Agenda Kaupang har lagt til grunn. Kommunens egen prognose viser at 
Aurskog, Bjørkelangen og Løken vil få en økning i elevtallet. Setskog, Rømskog og 
Haneborg forventes å holde samme nivå. På Bråte er det en forventet reduksjon. 
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Barnehage- og skolebruksplan 2024-2031

Prognoser er usikre. Usikkerheten øker når prognosen gjelder for få aldersgrupper, for lange 
tidsspenn og for små geografiske områder som en skoles inntaksområde 

 
Figur 2 Aurskog-Høland kommunes egen befolkningsprognose 

Aurskog-Høland kommune er del av en bo- og arbeidsregion med sterk vekst. Regionale 
føringer legger opp til at 80 % av veksten i boliger og arbeidsplasser skal skje på 
Bjørkelangen. Kommunestyrets vedtak er at denne veksten skal skje i kollektivaksen 
Aursmoen – Bjørkelangen – Løken. Vurderinger knyttet til hvor raskt og hvordan kommunen 
skal vokse må løftes. I forlengelsen av dette må det ses på videreutvikling av kommunens 
tettsteder (planstrategi for Aurskog-Høland kommune 2020 – 2024). 

Vi er i en periode med markert nedgang i fødselstallene, og erfaring viser at 
vedlikeholdsveksten i en periode med synkende fødselstall ikke er tilstrekkelig til å 
opprettholde fødselstallene i de kommunedeler slik vekst gjelder for. Det må derfor bygges 
relativt mye for å unngå nedgang i barnetallene.  
 
Prognosene bygger på de samme forutsetninger i hele planperioden. Eventuelle trendskifter 
og endringer i boligpreferanser, at barnefamilier framover i større grad enn i dag skulle velge 
blokkleiligheter i sentrumsområdene, fanges ikke opp i befolkningsprognosen. Endringer i 
boligpolitiske valg som følge av markeds- eller konjunkturendringer, endret etterspørsel, for 
eksempel at det bygges andre typer boliger enn det er bygget de seneste årene, fanges 
heller ikke opp.  
 
Det vil også være ulikt hvordan et boligprosjekt påvirker barnetallsutviklingen. Dersom nye 
boliger i sentrumsområdene fylles opp gjennom intern mobilitet i kommunen, kan det bidra til 
å øke barnetallene fordi det vil fristilles boliger egnet for barnefamilier. Fylles boligene opp 
gjennom tilflytting fra andre kommuner, vil barnetallsveksten i stedet komme i de 
kommunene de nye innbyggerne har flyttet fra. Fremtidig boligetterspørsel, de økonomiske 
konjunkturene, og utbyggernes vurdering eller reaksjon på dette, vil avgjøre hvorvidt dette 
faktisk blir realisert i løpet av planperioden.  
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Figur 2 Aurskog-Høland kommunes egen befolkningsprognose 

Aurskog-Høland kommune er del av en bo- og arbeidsregion med sterk vekst. Regionale 
føringer legger opp til at 80 % av veksten i boliger og arbeidsplasser skal skje på 
Bjørkelangen. Kommunestyrets vedtak er at denne veksten skal skje i kollektivaksen 
Aursmoen - Bjorkelangen - Loken. Vurderinger knyttet til hvor raskt og hvordan kommunen 
skal vokse må løftes. I forlengelsen av dette må det ses på videreutvikling av kommunens 
tettsteder (planstrategi for Aurskog-Høland kommune 2020 - 2024 ). 

Vi er i en periode med markert nedgang i fødselstallene, og erfaring viser at 
vedlikeholdsveksten i en periode med synkende fødselstall ikke er tilstrekkelig til å 
opprettholde fødselstallene i de kommunedeler slik vekst gjelder for. Det må derfor bygges 
relativt mye for å unngå nedgang i barnetallene. 

Prognosene bygger på de samme forutsetninger i hele planperioden. Eventuelle trendskifter 
og endringer i boligpreferanser, at barnefamilier framover i større grad enn i dag skulle velge 
blokkleiligheter i sentrumsområdene, fanges ikke opp i befolkningsprognosen. Endringer i 
boligpolitiske valg som følge av markeds- eller konjunkturendringer, endret etterspørsel, for 
eksempel at det bygges andre typer boliger enn det er bygget de seneste årene, fanges 
heller ikke opp. 

Det vil også være ulikt hvordan et boligprosjekt påvirker barnetallsutviklingen. Dersom nye 
boliger i sentrumsområdene fylles opp gjennom intern mobilitet i kommunen, kan det bidra til 
å øke barnetallene fordi det vil fristilles boliger egnet for barnefamilier. Fylles boligene opp 
gjennom tilflytting fra andre kommuner, vil barnetallsveksten i stedet komme i de 
kommunene de nye innbyggerne har flyttet fra. Fremtidig boligetterspørsel, de økonomiske 
konjunkturene, og utbyggernes vurdering eller reaksjon på dette, vil avgjøre hvorvidt dette 
faktisk blir realisert i løpet av planperioden. 
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6.2 Kapasitet og kapasitetsbehov i perioden  
6.2.1 Kapasitet i barnehagene 
Kapasiteten i en barnehage avhenger av størrelsen på godkjent lekeareal. Stort sett er det 
slik at barn 0–2 år krever 5,3 m2 og barn 3–5 år krever 4 m2. Antall plasser tilgjengelig 
avhenger altså av alderssammensetningen på barnegruppen.  
 
Det var godkjent et lekeareal på til sammen 4.129 m2 i private og kommunale barnehager 
ved tellingen 15.12.2020. 423 m2 av det godkjente arealet var ikke i bruk per 15.12.2020. 
Overkapasiteten kan omregnes til 106 plasser for barn over 3 år (4 m2 per barn). Samlet 
kapasitet kan altså anslås til rundt 1.220 plasser, litt avhengig av alderssammensetningen 
blant ungene. 
 
10 av de ledige plassene er i private barnehager, 95 plasser er i kommunale barnehager. Av 
de kommunale barnehagene er det Løken, Rømskog og Flatbyjordet som hadde flest ledige 
plasser. Ledige plasser i barnehagene framgår av tabellen under. NB: det er ledige plasser i 
forhold til leke- og oppholdsareal – ikke i forhold til barnehagenes bemanning på 
telletidspunktet. 
 

Område Godkjent  
lekeareal 

Plasser  
(3-
åringer 
er  
store) 

Barn Hele  
plasser 
0-2 år 

Hele  
plasser 
3-5 år 

Utnyttet 
lekeareal 

Ledig  
lekeareal 

Ledige 
plasser  
store  
barn 

Aurskog 1706   507 363 145 217 1652   54   14 
Bjørkelangen   822   238 191   49 139   817     5     1 
Hemnes   417   109   85   27   56   369   48   12 
Løken/Moe   829   202 153   53   96   666 163   41 
Rømskog   204     25   17     9     8     76 128   32 
Setskog   150     36   29     7   22   125   25     6 
SUM 4129 1116 838 289 538 3706 423 106 

Tabell 8 Ledige plasser i barnehagene 

I løpet av de neste fem årene forventes etterspørselen å synke med 20 plasser til omkring 
1.100 plasser ifølge Agenda Kaupangs rapport. Det er vanskelig å forutse utviklingen for 
barnetall i førskolealder. Kapasiteten forventes å være omtrent 120 plasser større enn 
behovet. Det vil sannsynligvis gjøre konkurransen om barna hardere enn i dag. 

Kommunen kan ikke legge ned private barnehager. Kommunen kan bare regulere 
kapasiteten ved å redusere antall kommunale barnehageplasser.  
 
Per 15.12.2020 var 56 prosent av de benyttede barnehageplassene kommunale. Det var 626 
kommunale plasser i bruk og 489 private plasser (etter korreksjon for delte plasser og at barn 
under tre år teller dobbelt). Kapasiteten i de private barnehagene er cirka 500 plasser. Vi 
forutsetter at det blir full kapasitetsutnyttelse i de private barnehagene de neste 20 årene. 
Det vil si at vi trenger cirka 600 plasser i kommunale barnehager. 

Vi kan altså forvente færre barn i de kommunale barnehagene i årene som kommer. Det er 
viktig å unngå at avdelinger i kommunale barnehager blir stående halvfulle. Det vil gi lav 
produktivitet og dyr drift. Det vil øke satsene for tilskudd til private barnehager. Én ekstra 
krone brukt i kommunale barnehager utløser nesten én krone i ekstra tilskudd til private 
barnehager. Kommunale barnehager bør legge ned hele avdelinger dersom de ikke klarer å 
fylle opp barnehagen. Ved opptak bør barn fordeles slik at avdelinger kan stenges på 
barnehager med få søkere. 

6.2 Kapasitet og kapasitetsbehov i perioden 
6.2.1 Kapasitet i barnehagene 
Kapasiteten i en barnehage avhenger av størrelsen på godkjent lekeareal. Stort sett er det 
slik at barn 0 -2  år krever 5,3 m2 og barn 3 -5  år krever 4 m2. Antall plasser tilgjengelig 
avhenger altså av alderssammensetningen på barnegruppen. 

Det var godkjent et lekeareal på til sammen 4.129 m2 i private og kommunale barnehager 
ved tellingen 15.12.2020. 423 m2 av det godkjente arealet var ikke i bruk per 15.12.2020. 
Overkapasiteten kan omregnes til 106 plasser for barn over 3 år (4 m2 per barn). Samlet 
kapasitet kan altså anslås til rundt 1.220 plasser, litt avhengig av alderssammensetningen 
blant ungene. 

10 av de ledige plassene er i private barnehager, 95 plasser er i kommunale barnehager. Av 
de kommunale barnehagene er det Løken, Rømskog og Flatbyjordet som hadde flest ledige 
plasser. Ledige plasser i barnehagene framgår av tabellen under. NB: det er ledige plasser i 
forhold til leke- og oppholdsareal - ikke i forhold til barnehagenes bemanning på 
telletidspunktet. 

Område Godkjent Plasser Barn Hele Hele Utnyttet Ledig Ledige 
lekeareal (3- plasser plasser lekeareal lekeareal plasser 

åringer 0-2 år 3-5 år store 
er barn 
store) 

Aurskog 1706 507 363 145 217 1652 54 14 
Bjørkelangen 822 238 191 49 139 817 5 1 
Hemnes 417 109 85 27 56 369 48 12 
Løken/Moe 829 202 153 53 96 666 163 41 
Rømskog 204 25 17 9 8 76 128 32 
Setskog 150 36 29 7 22 125 25 6 
SUM 4129 1116 838 289 538 3706 423 106 

Tabell 8 Ledige plasser i barnehagene 

I løpet av de neste fem årene forventes etterspørselen å synke med 20 plasser til omkring 
1.100 plasser ifølge Agenda Kaupangs rapport. Det er vanskelig å forutse utviklingen for 
barnetall i førskolealder. Kapasiteten forventes å være omtrent 120 plasser større enn 
behovet. Det vil sannsynligvis gjøre konkurransen om barna hardere enn i dag. 

Kommunen kan ikke legge ned private barnehager. Kommunen kan bare regulere 
kapasiteten ved å redusere antall kommunale barnehageplasser. 

Per 15.12.2020 var 56 prosent av de benyttede barnehageplassene kommunale. Det var 626 
kommunale plasser i bruk og 489 private plasser (etter korreksjon for delte plasser og at barn 
under tre år teller dobbelt). Kapasiteten i de private barnehagene er cirka 500 plasser. Vi 
forutsetter at det blir full kapasitetsutnyttelse i de private barnehagene de neste 20 årene. 
Det vil si at vi trenger cirka 600 plasser i kommunale barnehager. 

Vi kan altså forvente færre barn i de kommunale barnehagene i årene som kommer. Det er 
viktig å unngå at avdelinger i kommunale barnehager blir stående halvfulle. Det vil gi lav 
produktivitet og dyr drift. Det vil øke satsene for tilskudd til private barnehager. En ekstra 
krone brukt i kommunale barnehager utløser nesten en krone i ekstra tilskudd til private 
barnehager. Kommunale barnehager bør legge ned hele avdelinger dersom de ikke klarer å 
fylle opp barnehagen. Ved opptak bør barn fordeles slik at avdelinger kan stenges på 
barnehager med få søkere. 
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Barnehage- og skolebruksplan 2024-2031

En overkapasitet på 100 plasser er ikke mye i en så stor kommune som Aurskog-Høland. 
Kommunen har plikt til å sørge for barnehageplass til innbyggerne. Befolkningsprognosene 
er usikre. Det foreslås å justere ned kapasiteten for å holde investeringskostnadene nede. 

Det neste spørsmålet er om kapasiteten skal tilpasses behovet i alle deler av kommunen. 
Kommunen er ikke forpliktet til å tilby plass i den kommunedelen man bor i. Kommunen 
ønsker likevel å tilpasse kapasiteten til tilbudet i hver kommunedel. I 2021 ble antall 
barnehageplasser justert noe ned i områder hvor etterspørselen tilsier det. 

6.2.2 Kapasitet i skolene 
Den samlede skolekapasiteten, inkludert dagens Aursmoen skole, i de kommunale 
grunnskolene er på cirka 2.900. elever Det er rundt 800 ledige elevplasser. Agenda Kaupang 
anslår at elevtallet ikke vil øke de neste 20 årene. Kommunens egne prognoser, som er 
bygget på historiske tall fra SSB med gjennomsnittsendring og lineær trend, viser at 
Aursmoen, Bjørkelangen og Løken vil få vekst, Setskog, Rømskog og Haneborg vil være 
som i dag, og Bråte vil få nedgang i elevtallene. Etter Agenda Kaupangs analyse vil altså 
dagens skolekapasitet være tilstrekkelig for å dekke behovet de neste 20 årene, bortsett fra 
ved barnetrinnet på Bjørkelangen. 
 
Skolenes kapasitet måles på to måter: 

• Maksimal kapasitet: Dette er det maksimale elevtallet skolen kan ta imot. Vi 
forutsetter at alle klasserommene i barneskoler fylles opp med maksimalt 28 elever, 
dersom klasserommene er 60 m2. I ungdomsskolen fylles klassene opp med 
maksimalt 30 elever. Dette er kapasiteten på kort sikt.  

• Plankapasitet: Dette er det elevtallet skolen skal kunne håndtere på lang sikt. På lang 
sikt kan man ikke planlegge med helt fulle klasser. Elevtallet varierer tilfeldig fra år til 
år. Elevkullene kan variere betydelig i størrelse. Det kan komme innflyttere midt i året. 
Det er derfor viktig å planlegge med en reserve på hver skole. Planlagt kapasitet i 
skoler med klasserom på 60 kvm settes til 25 elever i barneskolen og 28 elever i 
ungdomsskolen.  

 
Dagens skolekapasitet ved hver skole er tilstrekkelig de neste 20 årene, bortsett fra ved 
barnetrinnet i Bjørkelangen. Bjørkelangen går fra to til tre klasserekker på barnetrinnet. En 
barneskole med to klasserekker kan maksimalt ha 396 elever. Bjørkelangen ligger an til å få 
flere enn dette. 

I alternativ 0 er forslaget å øke kapasiteten noe, for å legge til rette for vekst i Bjørkelangen.  
 
Kapasiteten ved to skoler endres:  

• Haneborg får redusert kapasitet, på grunn av redusert elevtall (er per nå en fådelt 
skole). Agenda Kaupangs/Rambølls prognose er lagt til grunn.  

• Bjørkelangen går fra to til tre klasserekker i barneskolen.  
 
Maksimal kapasitet i grunnskolene er etter disse endringene 2.920 elever, fordelt på 20 
klasserekker. Plankapasiteten er anslått til 2.631 elever. Alle faste og midlertidige lokaler er 
tatt med i denne kapasitetsberegningen. Midlertidige lokaler er nåværende paviljonger på 
Aursmoen barneskole og Bjørkelangen skole. Befolkningsprognosene viser at for de neste 
20 årene blir plankapasiteten på 600 elever større enn behovet. Maksimal kapasitet blir 900 
elever større enn behovet. 

Barnehage- og skolebruksplan 2024-2031 

En overkapasitet på 100 plasser er ikke mye i en så stor kommune som Aurskog-Høland. 
Kommunen har plikt til å sørge for barnehageplass til innbyggerne. Befolkningsprognosene 
er usikre. Det foreslås å justere ned kapasiteten for å holde investeringskostnadene nede. 

Det neste spørsmålet er om kapasiteten skal tilpasses behovet i alle deler av kommunen. 
Kommunen er ikke forpliktet til å tilby plass i den kommunedelen man bor i. Kommunen 
ønsker likevel å tilpasse kapasiteten til tilbudet i hver kommunedel. I 2021 ble antall 
barnehageplasser justert noe ned i områder hvor etterspørselen tilsier det. 

6.2.2 Kapasitet i skolene 
Den samlede skolekapasiteten, inkludert dagens Aursmoen skole, i de kommunale 
grunnskolene er på cirka 2.900. elever Det er rundt 800 ledige elevplasser. Agenda Kaupang 
anslår at elevtallet ikke vil øke de neste 20 årene. Kommunens egne prognoser, som er 
bygget på historiske tall fra SSB med gjennomsnittsendring og lineær trend, viser at 
Aursmoen, Bjørkelangen og Løken vil få vekst, Setskog, Rømskog og Haneborg vil være 
som i dag, og Bråte vil få nedgang i elevtallene. Etter Agenda Kaupangs analyse vil altså 
dagens skolekapasitet være tilstrekkelig for å dekke behovet de neste 20 årene, bortsett fra 
ved barnetrinnet på Bjørkelangen. 

Skolenes kapasitet måles på to måter: 

• Maksimai kapasitet: Dette er det maksimale elevtallet skolen kan ta imot. Vi 
forutsetter at alle klasserommene i barneskoler fylles opp med maksimalt 28 elever, 
dersom klasserommene er 60 m2. I ungdomsskolen fylles klassene opp med 
maksimalt 30 elever. Dette er kapasiteten på kort sikt. 

• Plankapasitet: Dette er det elevtallet skolen skal kunne håndtere på lang sikt. På lang 
sikt kan man ikke planlegge med helt fulle klasser. Elevtallet varierer tilfeldig fra år til 
år. Elevkullene kan variere betydelig i størrelse. Det kan komme innflyttere midt i året. 
Det er derfor viktig å planlegge med en reserve på hver skole. Planlagt kapasitet i 
skoler med klasserom på 60 kvm settes til 25 elever i barneskolen og 28 elever i 
ungdomsskolen. 

Dagens skolekapasitet ved hver skole er tilstrekkelig de neste 20 årene, bortsett fra ved 
barnetrinnet i Bjørkelangen. Bjørkelangen går fra to til tre klasserekker på barnetrinnet. En 
barneskole med to klasserekker kan maksimalt ha 396 elever. Bjørkelangen ligger an til å få 
flere enn dette. 

I alternativ 0 er forslaget å øke kapasiteten noe, for å legge til rette for vekst i Bjørkelangen. 

Kapasiteten ved to skoler endres: 
• Haneborg får redusert kapasitet, på grunn av redusert elevtali (er per nå en fådelt 

skole). Agenda Kaupangs/Rambølls prognose er lagt til grunn. 
• Bjørkelangen går fra to til tre klasserekker i barneskolen. 

Maksimai kapasitet i grunnskolene er etter disse endringene 2.920 elever, fordelt på 20 
klasserekker. Plankapasiteten er anslått til 2.631 elever. AIie faste og midlertidige lokaler er 
tatt med i denne kapasitetsberegningen. Midlertidige lokaler er nåværende paviljonger på 
Aursmoen barneskole og Bjørkelangen skole. Befolkningsprognosene viser at for de neste 
20 årene blir plankapasiteten på 600 elever større enn behovet. Maksimai kapasitet blir 900 
elever større enn behovet. 
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7.0 Tilstand og behov i områdene 

7.1 Standard romprogram barnehager 
Det er ingen konkrete regler om størrelse eller utforming av barnehagebygg. Noen 
kommuner har laget sine egne arealprogrammer. I sin utredning har Agenda Kaupang brukt 
standard arealprogram fra Oslo kommune. Oslo bygger barnehager med 4 m2 lekeareal per 
plass «storbarnsekvivalent». Det vil si 4 m2 lekeareal per barn 3–5 år og 8 m2 lekeareal per 
barn 0–2 år.  
 
Det er vanlig å skille mellom lekeareal, støtteareal (garderober, toaletter, stellerom) og areal 
for personalet (kontorer, møterom, garderober, lager). Lekearealet utgjør omtrent 45 % av 
brutto-arealet (inkluderer vegger, sjakter og korridorer). Samlet bruttoareal er 8,6 kvm per 
plass i en barnehage med 8 avdelinger/144 plasser, se tabellen under.  
 
Standard arealprogram for barnehager i Oslo kommune, som Agenda Kaupang bruker i sin 
utredning for Aurskog-Høland:  
       

 Kvm for 8 
avd. /144 
plasser 

Kvm per 
plass 

Andel av 
arealet 

Lekeareal inkl. spiseplass og fingarderobe 576 4,0 46 % 
Støtteareal (garderobe, WC, stellerom, kjøkken 230 1,6 18 % 
Areal for personalet inkl. lager 190 1,3 15 % 
Sum netto areal 996 6,9 80 % 
Korridorer, vegger, sjakter 25 % 249 1,7 20 % 
Sum brutto areal 1245 8,6 100 % 

Tabell 9 Standard arealprogram for Oslo kommune       
  

Oslo har standard arealprogram for barnehager med 4, 6 eller 8 avdelinger. Det vil si 72, 108 
eller 144 plasser. I dag bygges det få kommunale barnehager med mindre enn 4 
avdelinger/72 plasser. Etter 2017 er det godkjent 41 nye kommunale barnehager. Av disse er 
det 6 med mindre enn 60 plasser (omtrent tre avdelinger). 17 av de nye barnehagene har 
mer enn 120 plasser (omtrent 6 avdelinger). 

Aurskog-Høland kommune har vedtektsfestet en norm for leke- og oppholdsareal på 4 m2 for 
barn over 3 år og 5,3 m2 for barn under 3 år. Denne normen ligger under Oslo kommunes 
norm som det er henvist til i første avsnitt i dette kapittelet. 

7.2 Område Aurskog - barnehager 
Kommunale barnehager på dette området er tatt ut av planen, da det pågår et eget prosjekt 
for bygging av ny barnehage og skole, samt omstrukturering av barnehageområdet.  

I sak 49/18 Økonomiplan 2019 – 2022 ble «Nye Aursmoen skole» lagt inn i 
investeringsbudsjettet i hele planperioden. Dette er videreført og vedtatt i sak 126/20 Ny 
skole og barnehage nord i kommunen, og sak 128/20 Budsjett 2021 m/økonomiplan 2022 – 
2024. En del av vedtaket i kommunestyret 14.12.2020 sier at ny skole og barnehage på 
Aursmoen prosjekteres slik at man kan dekke barnehagebehovet i nordre del av kommunen. 
I dette ligger det at nåværende Aursmoen barnehage og Flatbyjordet barnehage slås 
sammen til en ny Aursmoen barnehage 

Forprosjektet har i 2021 gjennomført prekvalifisering av fire leverandører og påfølgende 
konkurranse med løsningsforslag som hadde frist 3. november. I perioden fra 1. desember til 

7.0 Tilstand og behov i områdene 

7.1 Standard romprogram barnehager 
Det er ingen konkrete regler om størrelse eller utforming av barnehagebygg. Noen 
kommuner har laget sine egne arealprogrammer. I sin utredning har Agenda Kaupang brukt 
standard arealprogram fra Oslo kommune. Oslo bygger barnehager med 4 m2 lekeareal per 
plass «storbarnsekvivalent». Det vil si 4 m2 lekeareal per barn 3 -5  år og 8 m2 lekeareal per 
barn 0 -2  år. 

Det er vanlig å skille mellom lekeareal, støtteareal (garderober, toaletter, stellerom) og areal 
for personalet (kontorer, møterom, garderober, lager). Lekearealet utgjør omtrent 45 % av 
brutto-arealet (inkluderer vegger, sjakter og korridorer). Samlet bruttoareal er 8,6 kvm per 
plass i en barnehage med 8 avdelinger/144 plasser, se tabellen under. 

Standard arealprogram for barnehager i Oslo kommune, som Agenda Kaupang bruker i sin 
utredning for Aurskog-Høland: 

Kvm for 8 Kvm per Andel av 
avd. /144 plass arealet 
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Støtteareal (garderobe, WC, stellerom, kjøkken 230 1,6 18 % 
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Sum netto areal 996 6,9 80% 
Korridorer, vegger, sjakter 25 % 249 1,7 2 0 %  
Sum brutto areal 1245 8,6 100 % 

Tabell 9 Standard arealprogram for Oslo kommune 

Oslo har standard arealprogram for barnehager med 4, 6 eller 8 avdelinger. Det vil si 72, 108 
eller 144 plasser. I dag bygges det få kommunale barnehager med mindre enn 4 
avdelinger/72 plasser. Etter 2017 er det godkjent 41 nye kommunale barnehager. Av disse er 
det 6 med mindre enn 60 plasser ( omtrent tre avdelinger). 17 av de nye barnehagene har 
mer enn 120 plasser (omtrent 6 avdelinger). 

Aurskog-Høland kommune har vedtektsfestet en norm for leke- og oppholdsareal på 4 m2 for 
barn over 3 år og 5,3 m2 for barn under 3 år. Denne normen ligger under Oslo kommunes 
norm som det er henvist til i første avsnitt i dette kapittelet. 

7.2 Område Aurskog - barnehager 
Kommunale barnehager på dette området er tatt ut av planen, da det pågår et eget prosjekt 
for bygging av ny barnehage og skole, samt omstrukturering av barnehageområdet. 

I sak 49/18 Økonomiplan 2019 - 2022 ble «Nye Aursmoen skole» lagt inn i 
investeringsbudsjettet i hele planperioden. Dette er videreført og vedtatt i sak 126/20 Ny 
skole og barnehage nord i kommunen, og sak 128/20 Budsjett 2021 m/økonomiplan 2022 - 
2024. En del av vedtaket i kommunestyret 14.12.2020 sier at ny skole og barnehage på 
Aursmoen prosjekteres slik at man kan dekke barnehagebehovet i nordre del av kommunen. 
I dette ligger det at nåværende Aursmoen barnehage og Flatbyjordet barnehage slås 
sammen til en ny Aursmoen barnehage 

Forprosjektet har i 2021 gjennomført prekvalifisering av fire leverandører og påfølgende 
konkurranse med løsningsforslag som hadde frist 3. november. I perioden fra 1. desember til 
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medio mars 2022 jobbet prosjektet med bred involvering for å evaluere løsningsforslagene. 
Deretter gikk man videre i en samspillsfase med en leverandør.  

I henhold til tidsplan vil man gå over i en totalentreprise når samspillsfasen avsluttes høsten 
2022. Det vil komme en sak til politisk behandling høsten 2022, som vil gi noe mer 
informasjon om fremdrift.  

Område Aurskog har fem private barnehager (Ekeberg barnehage, Barnehagegården AS, 
Ole Brumm barnehage AS, Epletunet barnehage og Trampen barnehage). 

7.3 Område Bjørkelangen - barnehager 
Det er to kommunale barnehager (Festningsåsen og Burholtoppen) og en fylkeskommunal 
barnehage (Kjelle gårdsbarnehage) i området. Samlet godkjent lekeareal er 822 m2 høsten 
2020. Utnyttet lekeareal er 817 m2. Alle barnehagene er altså helt fullt belagt. 

Etterspørselen ser ut til å øke de kommende årene. Det blir underkapasitet om noen få år. 
På lang sikt er det ca. 50 m2 lekeareal mindre enn nødvendig. Det tilsvarer 12 plasser for 
store barn. Kapasiteten bør økes med en avdeling med 18 plasser/store barn. 
 
7.3.1 Festningsåsen barnehage 
Festningsåsen barnehage ble etablert i 2008 med fire avdelinger og utvidet med to 
avdelinger i 2014. Godkjent lekeareal er 488 m2. I 2020 er det 34 plasser i bruk for barn 0–2 
år og 77 plasser for barn 3-5 år. Det tilsvarer 146 standardiserte plasser (barn under 3 år 
teller dobbelt). Belegget tilsvarer maksimal kapasitet for barnehagen (hele lekearealet er 
disponert).  
 
Barnehagen er trangbodd. Bruttoareal for bygget er 903 m2. Det blir 6,2 m2 per plass i 
barnehagen. Moderne romprogram for barnehager tilsier 9 m2 per plass bruttoareal. Det vil si 
cirka 1.300 m2. Det mangler 400 m2 areal i bygget, med det antall barn som er tatt opp. 

Festningsåsen er en moderne og flott barnehage med et stort og velegnet uteområde. Det er 
lett tilgang til friområde utenfor barnehagen. Det er få funksjonelle mangler i bygget. På en 
skala fra 0 (fungerer fint) til 2 (betydelige mangler) får barnehagebygget karakteren 0,7 i 
gjennomsnitt av barnehageadministrasjonen. Det er mye støy og det mangler lagerplass og 
fasiliteter for personalet. Manglene som påpekes har i stor grad sammenheng med det store 
antallet barn i barnehagen 

Barnehagen bør utvides med 400 m2 for å tilpasses det store antallet barn som er tatt opp. 
Det gjelder i hovedsak fasiliteter for personalet og lager. Utvidelsen tilsvarer areal for 2,5 
avdelinger/44 plasser. 

Samtidig vet vi at kapasiteten på barnehageplasser er for lav i Bjørkelangen.  

En mulig løsning er å utvide Festningsåsen med fire avdelinger/72 plasser. Det vil si en 
utvidelse med omtrent 700 m2. Festningsåsen barnehage får en netto økning på 36 plasser, 
til sammen rundt 180 plasser. Det blir en stor barnehage i norsk målestokk, omtrent 10 
ordinære avdelinger med 18 plasser. Behovet avhenger av om kapasiteten ved Burholtoppen 
barnehage reduseres. 

Bygget framstår som moderne og godt vedlikeholdt, og det anses å ligge godt til rette for en 
eventuell ombygging eller utvidelse.  

Agenda Kaupang anslår i sin rapport at estimerte kostnader for ombygging av 903 m2 vil 
beløpe seg til 4 500 000 kroner og nybygg på 717 m2 til 26 900 000 kroner, totalt 31 400 000 
kroner inkludert merverdiavgift.  
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lett tilgang til friområde utenfor barnehagen. Det er få funksjonelle mangler i bygget. På en 
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fasiliteter for personalet. Manglene som påpekes har i stor grad sammenheng med det store 
antallet barn i barnehagen 

Barnehagen bør utvides med 400 m2 for å tilpasses det store antallet barn som er tatt opp. 
Det gjelder i hovedsak fasiliteter for personalet og lager. Utvidelsen tilsvarer areal for 2,5 
avdelinger/44 plasser. 

Samtidig vet vi at kapasiteten på barnehageplasser er for lav i Bjørkelangen. 

En mulig løsning er å utvide Festningsåsen med fire avdelinger/72 plasser. Det vil si en 
utvidelse med omtrent 700 m2. Festningsåsen barnehage får en netto økning på 36 plasser, 
til sammen rundt 180 plasser. Det blir en stor barnehage i norsk målestokk, omtrent 10 
ordinære avdelinger med 18 plasser. Behovet avhenger av om kapasiteten ved Burholtoppen 
barnehage reduseres. 

Bygget framstår som moderne og godt vedlikeholdt, og det anses å ligge godt til rette for en 
eventuell ombygging eller utvidelse. 

Agenda Kaupang anslår i sin rapport at estimerte kostnader for ombygging av 903 m2 vil 
beløpe seg til 4 500 000 kroner og nybygg på 717 m2 til 26 900 000 kroner, totalt 31 400 000 
kroner inkludert merverdiavgift. 
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7.3.2 Burholtoppen barnehage 
Burholtoppen barnehage er bygget i 1990 som en tre-avdelings barnehage. Barnehagen har 
et godkjent lekeareal på 250 m2. Lekearealet er fullt utnyttet i dag. Barnehagen har 10 
småbarn og 49 store barn. Det vil si 98 plasser, når små barn teller dobbelt.  
 
Barnehagen er trangbodd. Brutto areal for bygget er 557 m2. Det vil si 8 m2 per plass i bruk. 
Moderne romprogram for barnehager tilsier 9 m2 per plass. Det vil si cirka 650 m2. Tomten er 
på 3,3 mål. Det er tilstrekkelig i forhold til statens anbefalinger om uteareal, 25 m2 per barn 
pluss bygg og parkeringsareal. Anbefalt tomtestørrelse er omtrent 3 mål. Barnehagen har 
betydelige funksjonelle mangler. Det kan virke som om barnehagen har flere barn enn den 
var planlagt for. Det er akseptabelt med lekeareal til barna, men for lite areal til personalet 
(arbeidsplasser, kontorer og møterom) og støttefunksjoner (grovgarderober, toaletter, 
stellerom, lager). Arealbehovet i en barnehage er større i dag enn da barnehagen ble bygget. 
Det er dessuten problemer med tekniske anlegg.  
 

Uteområdet i barnehagen er ikke tilfredsstillende. Lekeområdet er dårlig drenert, slik at det 
samler seg vann på store områder. Lekeapparater er utslitt. 

Barnehagen har for lite areal til 72 plasser. Barnehagen må enten bygges ut med det areal 
som mangler (ca. 100 m2) eller så må antall barn i barnehagen reduseres. Utbygging gjelder 
i alle fall fasiliteter for personalet og lager.  
 
Barnehagen bør samtidig moderniseres når det gjelder tekniske anlegg. Uteområdet bør 
bygges opp på nytt med bedre grunnforhold/drenering. Opparbeidelse avgrenses til anbefalt 
utelekeareal på 1.500 m2.  
 
Barnehagekapasiteten på Bjørkelangen er for liten. Burholtoppen kan ikke bygges ut for å 
dekke manglende kapasitet, til det er tomten for liten. Det er derfor et alternativ å redusere 
antall barn og omdisponere areal til andre formål i dagens bygg. Med for eksempel tre 
ordinære avdelinger (54 plasser) vil det bli vanskelig, men ikke umulig, å drive barnehagen 
effektivt. 

Bygget anses å ligge godt til rette for en eventuell ombygging. Imidlertid setter tomten trolig 
noen begrensninger for eventuelle tilbygg, da tomten er litt trang og skrånende. Eventuell 
arealøkning måtte trolig løses med å bygge i høyden. Beregning av arealbehov viser at 
bygget er 73 m2 for lite. Dette kan imidlertid løses ved overføring av kapasitet til 
Festningsåsen. På bakgrunn av dette vurderes dermed videre bruk av Burholtoppen 
barnehage å innebære moderat oppgradering, herunder lett oppgradering av det 
bygningsmessige og omfattende utskifting av tekniske anlegg. 

Agenda Kaupang anslår i sin rapport at estimerte kostnader for ombygging av 557 m2 vil 
beløpe seg til 8 400 000 kroner inkludert merverdiavgift. 

7.4 Område Løken og Hemnes - barnehager 
Det er to kommunale barnehager, Løken og Bråtebakken, og tre private barnehager, 
Hofmoen, Lundebygrenda og Plommehagen, i området. Samlet godkjent lekeareal er 1.246 
m2 høsten 2020. Utnyttet lekeareal er 1.035 m2. Det er altså 211 m2 lekeareal ledig. Det 
tilsvarer omtrent 53 plasser for store barn. Mesteparten av det ledige arealet (163 m2) er i 
den nye Løken barnehage, som startet opp høsten 2020. De to barnehagene i Hemnes har 
noe ledig plass. 

Etterspørselen ser ut til å synke de kommende 20 årene. Overkapasiteten vil øke. På lang 
sikt er det cirka 250 m2 lekeareal mer enn nødvendig. Det tilsvarer 62 plasser for store barn. 

7.3.2 Burholtoppen barnehage 
Burholtoppen barnehage er bygget i 1990 som en tre-avdelings barnehage. Barnehagen har 
et godkjent lekeareal på 250 m2. Lekearealet er fullt utnyttet i dag. Barnehagen har 10 
småbarn og 49 store barn. Det vil si 98 plasser, når små barn teller dobbelt. 

Barnehagen er trangbodd. Brutto areal for bygget er 557 m?. Det vil si 8 m2 per plass i bruk. 
Moderne romprogram for barnehager tilsier 9 m2 per plass. Det vil si cirka 650 m2. Tomten er 
på 3,3 mål. Det er tilstrekkelig i forhold til statens anbefalinger om uteareal, 25 m2 per barn 
pluss bygg og parkeringsareal. Anbefalt tomtestørrelse er omtrent 3 mål. Barnehagen har 
betydelige funksjonelle mangler. Det kan virke som om barnehagen har flere barn enn den 
var planlagt for. Det er akseptabelt med lekeareal til barna, men for lite areal til personalet 
(arbeidsplasser, kontorer og møterom) og støttefunksjoner (grovgarderober, toaletter, 
stellerom, lager). Arealbehovet i en barnehage er større i dag enn da barnehagen ble bygget. 
Det er dessuten problemer med tekniske anlegg. 

Uteområdet i barnehagen er ikke tilfredsstillende. Lekeområdet er dårlig drenert, slik at det 
samler seg vann på store områder. Lekeapparater er utslitt. 

Barnehagen har for lite areal til 72 plasser. Barnehagen må enten bygges ut med det areal 
som mangler (ca. 100 m?) eller så må antall barn i barnehagen reduseres. Utbygging gjelder 
i alle fall fasiliteter for personalet og lager. 

Barnehagen bør samtidig moderniseres når det gjelder tekniske anlegg. Uteområdet bør 
bygges opp på nytt med bedre grunnforhold/drenering. Opparbeidelse avgrenses til anbefalt 
utelekeareal på 1.500 m2. 

Barnehagekapasiteten på Bjørkelangen er for liten. Burholtoppen kan ikke bygges ut for å 
dekke manglende kapasitet, til det er tomten for liten. Det er derfor et alternativ å redusere 
antall barn og omdisponere areal til andre formål i dagens bygg. Med for eksempel tre 
ordinære avdelinger (54 plasser) vil det bli vanskelig, men ikke umulig, å drive barnehagen 
effektivt. 

Bygget anses å ligge godt til rette for en eventuell ombygging. Imidlertid setter tomten trolig 
noen begrensninger for eventuelle tilbygg, da tomten er litt trang og skrånende. Eventuell 
arealøkning måtte trolig løses med å bygge i høyden. Beregning av arealbehov viser at 
bygget er 73 m2 for lite. Dette kan imidlertid løses ved overføring av kapasitet til 
Festningsåsen. På bakgrunn av dette vurderes dermed videre bruk av Burholtoppen 
barnehage å innebære moderat oppgradering, herunder lett oppgradering av det 
bygningsmessige og omfattende utskifting av tekniske anlegg. 

Agenda Kaupang anslår i sin rapport at estimerte kostnader for ombygging av 557 m2 vil 
beløpe seg til 8 400 000 kroner inkludert merverdiavgift. 

7.4 Område Løken og Hemnes - barnehager 
Det er to kommunale barnehager, Løken og Bråtebakken, og tre private barnehager, 
Hofmoen, Lundebygrenda og Plommehagen, i området. Samlet godkjent lekeareal er 1.246 
m2 høsten 2020. Utnyttet lekeareal er 1.035 m2. Det er altså 211 m2 lekeareal ledig. Det 
tilsvarer omtrent 53 plasser for store barn. Mesteparten av det ledige arealet (163 m2) er i 
den nye Løken barnehage, som startet opp høsten 2020. De to barnehagene i Hemnes har 
noe ledig plass. 

Etterspørselen ser ut til å synke de kommende 20 årene. Overkapasiteten vil øke. På lang 
sikt er det cirka 250 m2 lekeareal mer enn nødvendig. Det tilsvarer 62 plasser for store barn. 

33 



 
 
 
 
 
 

34 
 

Barnehage- og skolebruksplan 2024-2031

Det er behov for å redusere kapasiteten i denne delen av kommunen, dersom kommunen 
ønsker samsvar mellom kapasitet og etterspørsel i hver kommunedel. En mulighet er å 
redusere kapasiteten på både Bråtebakken og Løken med til sammen 47 plasser.  

Alternativet er å bruke den ledige kapasiteten i Løken/Hemnes for å løse 
kapasitetsproblemet på Bjørkelangen. Det vil være en billigere løsning enn å utvide 
kapasiteten på Bjørkelangen, men vil bety lenger reisevei til barnehagen for foreldrene. 

7.4.1 Løken barnehage 
Løken barnehage åpnet høsten 2020. Barnehagen har et godkjent lekeareal på 451 m2. Det 
tilsvarer en maksimal kapasitet på omtrent 133 plasser, gitt en vanlig fordeling mellom små 
og store barn. Høsten 2020 var det tatt i bruk 89 plasser, fordelt med 26 plasser 0–2 år og 38 
plasser 3–5 år.  
 
Løken barnehage har et totalt brutto areal på 1000 m2. Det vil si 11,3 m2 per plass i bruk 
høsten 2020. Ved full kapasitet vil det være 7,5 m2 per plass. Det er mindre enn det 
romprogrammet vi bruker som referanse i denne analysen. Vårt romprogram har ca. 9 m2 per 
plass. Løken barnehage mangler 200 m2 for å dekke behovet for 133 plasser.  
 
Barnehagen er bygget med seks baser/avdelinger. Med 18 plasser per avdeling blir 
kapasiteten 108 plasser. Det er et antall plasser som passer med arealet til bygget etter vårt 
romprogram.  
 
Tomten til barnehagen er på 5,7 mål. Den er stor nok. Anbefalt tomtestørrelse for en 
barnehage med Løkens godkjenning er minimum 5 mål, inkludert lekeareal, bygget og 
parkering. 

Løken barnehage er splitter ny og tilfredsstiller alle krav til funksjonalitet i barnehager. Det 
gjelder både bygget og uteområdet. Det er ikke behov for tiltak for å drive barnehagen med 
dagens etterspørsel etter plasser. Hvis barnehagen skal drives med full kapasitet (133 
plasser), bør arealet utvides med 200 m2. Det er i stedet en mulighet å redusere inntaket av 
barn i barnehagen til 108 plasser/seks avdelinger med 18 plasser i hver avdeling. Det vil gi 
bedre samsvar mellom kapasitet og etterspørsel i kommunedelen. 

7.4.2 Bråtebakken barnehage 
Barnehagen er 20 år gammel. Godkjent lekeareal er 265 m2. Arealet er omtrent fullt utnyttet 
dette barnehageåret. Det er 56 barn i barnehagen. Det er i bruk 18 plasser med barn 0–2 år 
og 38 plasser med barn 3–5 år. Ledig lekeareal er 19 m2, tilsvarende 5 plasser for barn 3–5 
år.  
 
Bråtebakken er en trangbodd barnehage. Barnehagen er på 420 m2. Vi regner bare med 
første etasje i denne beregningen. Deler av kjelleren er i bruk, men er ikke en del av ordinært 
areal. Bruttoarealet i hovedetasjen er bare 5,7 m2 per plass i bruk, se tabellen under. 
Moderne romprogram for barnehager tilsier 9 m2 per plass. Det mangler altså 250 m2 for å 
dekke arealbehovet med det antall plasser som er i bruk dette barnehageåret.  
 
Barnehagen har en stor og spennende tomt med mange utfordringer for ungene. Tomten er 
på 5,3 mål. Det er tilstrekkelig for en barnehage med 79 plasser, slik barnehagen drives i 
dag. Tomtebehovet anslås til 3 mål. 

Bråtebakken har betydelige funksjonelle mangler. Hovedproblemet er at det er trangt i 
barnehagen. Det er for liten plass til garderober, det mangler møterom og arbeidsplasser for 
personalet, det mangler lagerplass. Første etasje anses å ligge godt til rette for en eventuell 
ombygging. Det anses derimot å være større usikkerhet knyttet til gjenbruk av kjeller på 
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ønsker samsvar mellom kapasitet og etterspørsel i hver kommunedel. En mulighet er å 
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Barnehagen har en stor og spennende tomt med mange utfordringer for ungene. Tomten er 
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grunn av etasjehøyde og dagslys/vindusareal. Beregning av arealbehov viser at bygget er 
241 m2 for lite, men dette er forutsatt løst ved redusert inntak. På bakgrunn av dette vurderes 
dermed videre bruk av Bråtebakken barnehage (alternativ null) å innebære moderat 
oppgradering av eksisterende areal (inkludert kjeller, selv om det er usikkerhet knyttet til bruk 
av arealet). 

Barnehagen har for liten plass for alle ungene som er der i dag. Barnehagen må enten 
utvides med 250 m2 (en avdeling m.m.), ellers må antall unger reduseres. Arealet i 
barnehagen tilsvarer en moderne barnehage med i underkant av tre avdelinger/54 plasser.  
 
Vi har allerede sett at det er betydelig overkapasitet av barnehageplasser i kommunedel 
Hemnes/Løken. Det mest nærliggende er å redusere inntaket av barn i barnehagen. 
Kapasiteten i barnehagen kan reduseres til 3 avdelinger/54 plasser. Da er dagens areal 
inkludert kjelleren stort nok, ifølge moderne romprogram.  
 
Uteområdet bør opparbeides på nytt med nye lekeapparater og overbygd 
vognoppstillingsplass. Opparbeidelsen avgrenses til anbefalt utelekeareal, som er 1.590 m2. 

Agenda Kaupang anslår i sin rapport at estimerte kostnader for ombygging av 601 m2 vil 
beløpe seg til 9 000 000 kroner inkludert merverdiavgift. Estimerte kostnader for 
opparbeidelse av utearealer er 2 480 000 kroner inkludert merverdiavgift. 

7.5 Område Setskog og Rømskog - barnehager 
Det er to kommunale barnehager, Setskog og Rømskog, i området. Samlet godkjent 
lekeareal er 354 m2 høsten 2020. Utnyttet lekeareal er 201 m2. Det er altså 153 m2 lekeareal 
ledig. Det tilsvarer 38 plasser for store barn. Mesteparten av det ledige arealet (163 m2) er i 
Rømskog barnehage.  
 
Befolkningsprognosen Agenda Kaupang er bygd på sier at etterspørselen i Setskog og 
Rømskog ser ut til å synke de kommende 20 årene. Kommunens egne prognoser beregner 
barnetallet til å være stabilt slik det er i dag. Overkapasiteten vil øke eller være stabil. 

7.5.1 Setskog barnehage 
Setskog barnehage har et godkjent lekeareal på 150 m2. Barnehageåret 2020–2021 er det 
29 barn i barnehagen, fordelt på 7 plasser med barn 0–2 år og 22 plasser med barn 3–5 år. 
Det er altså 36 standardiserte plasser i bruk (små barn teller dobbelt). Barna i barnehagen 
legger beslag på 125 m2 lekeareal. Det er 25 m2 lekeareal ledig, tilsvarende 6 plasser for 
store barn. 

Setskog er en trangbodd barnehage. Brutto areal for barnehagelokalene er 240 m2. Det 
utgjør 6,7 m2 per plass i bruk. Moderne romprogram for barnehager tilsier 9 m2 per plass. 
Barnehagen mangler altså 80 m2 areal i forhold til moderne romprogram. Tomten til 
barnehagen er på 12 mål. Det er meget romslig. En så liten barnehage trenger bare ett mål 
tomt. 

Setskog barnehage drives i et 60 år gammelt bygg som ikke er bygget som barnehage. 
Bygget har betydelige funksjonelle mangler. Det mangler garderobeplass for barna, fasiliteter 
for personalet og lagerplass. På en skala fra 0 (fungerer fint) til 2 (alvorlige mangler) får 
barnehagen karakteren 1,8 av barnehageadministrasjonen. 

Agenda Kaupangs vurdering er det ikke riktig å satse på dette bygget på lang sikt. Det er 
ikke egnet for moderne barnehagedrift. Bygget er antagelig lite egnet for ombygging, på 
grunn av lave etasjehøyder og stor andel bærende vegger. Hvis det skal være barnehage på 
Setskog, så bør barnehagen bygges på nytt med et areal tilpasset forventet etterspørsel. 
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Setskog, så bør barnehagen bygges på nytt med et areal tilpasset forventet etterspørsel. 
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Etterspørselen anslås til 36 plasser/to avdelinger. Vi har ikke noe moderne arealprogram for 
en så liten barnehage. Det bygges ikke så små kommunale barnehager i dag. Vi antar 
arealbehovet er rundt 350 m2 BTA. Bygging av en ny barnehage bør samordnes med 
eventuelle tiltak i skolebygget. 

Uteområdet må bygges opp på nytt rundt den nye barnehagen. Anbefalt lekeareal ute er 900 
m2. 

Agenda Kaupang anslår i sin rapport at estimerte kostnader for nybygg på 324 m2 vil være 
12 200 000 kroner inkludert merverdiavgift samt at sanering av gammelt bygg vil beløpe seg 
til 300 000 kroner inkludert merverdiavgift. Estimerte kostnader for opparbeidelse av 
utearealer på 900 m2 er 1 404 000 kroner inkludert merverdiavgift. 

7.5.2 Rømskog barnehage 
I rapporten til Agenda Kaupang står det at Rømskog barnehage har et godkjent lekeareal på 
204 m2. Barnehageåret 2020–2021 er det 17 barn i barnehagen, fordelt på 9 plasser med 
barn 0–2 år og 8 plasser med barn 3–5 år. Det er altså 25 standardiserte plasser i bruk (små 
barn teller dobbelt). Barna i barnehagen legger beslag på 76 m2 lekeareal. Det er 128 m2 
lekeareal ledig, tilsvarende 32 plasser for store barn. 

Det er viktig å merke seg at barnehagen har et godkjent lekeareal på 204 m2, men at det i 
denne godkjenningen inngår et «fellesrom» på 32 m2 som benyttes av SFO dersom 
barnehagen ikke har behov for det og SFO trenger det mer. Vi kan derfor ikke si at det er 
128 m2 ledig, men 96 – noe som utgjør 24 plasser for store barn. 

Det er ikke behov for større funksjonelle forbedringer eller utvidelser av barnehagen. Det er 
noen mangler knyttet til arbeidsplasser for de ansatte og nedslitte lekeapparater. På en skala 
fra 0 (fungerer fint) til 2 (alvorlige mangler) får bygget karakteren 0,3 av 
barnehageadministrasjonen. 

På bakgrunn av dette vurderes dermed videre bruk av Rømskog barnehage å innebære lett 
oppgradering (kun medtatt barnehagearealer, da SFO er forutsatt å være en del av 
Rømskog skole). 

Tomten til barnehagen er på 6,5 mål. Det er meget romslig. En så liten barnehage trenger 
bare to mål tomt. 

Agenda Kaupang anslår i sin rapport at estimerte kostnader for ombygging av 327 m2 vil 
være 1 200 00 kroner inkludert merverdiavgift. 
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eventuelle tiltak i skolebygget. 

Uteområdet må bygges opp på nytt rundt den nye barnehagen. Anbefalt lekeareal ute er 900 
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barn 0 -2  år og 8 plasser med barn 3 -5  år. Det er altså 25 standardiserte plasser i bruk (små 
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lekeareal ledig, tilsvarende 32 plasser for store barn. 

Det er viktig å merke seg at barnehagen har et godkjent lekeareal på 204 m2, men at det i 
denne godkjenningen inngår et «fellesrom» på 32 m2 som benyttes av SFO dersom 
barnehagen ikke har behov for det og SFO trenger det mer. Vi kan derfor ikke si at det er 
128 m2 ledig, men 96 -  noe som utgjør 24 plasser for store barn. 

Det er ikke behov for større funksjonelle forbedringer eller utvidelser av barnehagen. Det er 
noen mangler knyttet til arbeidsplasser for de ansatte og nedslitte lekeapparater. På en skala 
fra O (fungerer fint) til 2 (alvorlige mangler) får bygget karakteren 0,3 av 
barnehageadministrasjonen. 

På bakgrunn av dette vurderes dermed videre bruk av Rømskog barnehage å innebære lett 
oppgradering (kun medtatt barnehagearealer, da SFO er forutsatt å være en del av 
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bare to mål tomt. 

Agenda Kaupang anslår i sin rapport at estimerte kostnader for ombygging av 327 m2 vil 
vaere 1 200 00 kroner inkludert merverdiavgift. 
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7.6 Område Aurskog - skoler 
7.6.1 Aursmoen skole 
Aursmoen skole er tatt ut av planen, da det pågår et eget prosjekt for bygging av ny 
barnehage og skole, samt omstrukturering av barnehageområdet.  

I sak 49/18 Økonomiplan 2019–2022 ble «Nye Aursmoen skole» lagt inn i 
investeringsbudsjettet i hele planperioden. Dette er videreført og vedtatt i sak 126/20 Ny 
skole og barnehage nord i kommunen, og i sak 128/20 Budsjett 2021 m/økonomiplan 2022–
2024.  

Prosjektet innebærer ikke nedleggelse av Haneborg skole, men det er tatt høyde for at nye 
Aursmoen skole på sikt kan ta imot elevene derfra. 

I henhold til tidsplan vil prosjektet gå over i en totalentreprise høsten 2022.  

7.6.2 Haneborg skole 
Haneborg er en barneskole med én klasserekke. Haneborg skole hadde 74 elever høsten 
2021. Elevtallet er stadig synkende.  
 
I dag har Haneborg kapasitet som en ordinær barneskole med én klasserekke. Kapasiteten 
anslås til 196 elever (28*7). Plankapasiteten er 175 elever (25*7).  
 
Med 77 elever er det naturlig å vurdere å drive skolen som fådelt skole (klassetrinn 
sammen). Det er bare 11–12 elever per trinn i gjennomsnitt. Når det blir mer enn 12 elever 
per trinn, er det vanlig å ha fulldelt (en klasse per trinn) skole. Haneborg ligger på grensen. I 
alternativ 0 er skolen planlagt som fulldelt skole.  
 
Haneborg har en spesiell oppgave som mottaksklasse for nyankomne med annet morsmål 
enn norsk. Disse elevene er midlertidig ved skolen. Dette utgjør høsten 2021 rundt 7 elever. 
Vi forutsetter at dette antallet vil holde seg. 

Befolkningsprognosen Agenda Kaupang opererer med sier at antall elever vil ligge rundt 80 
de neste 20 årene. Kommunens egen befolkningsprognose sier elevtallet vil være stabilt. Av 
det vi vet lokalt tyder mye på en nedgang, i hvert fall de nærmeste årene. 

Det vil være behov for en kapasitet på én klasserekke i området nord i kommunen på lang 
sikt. Hvis Haneborg skal drives videre, bør det være med samme kapasitet som i dag, altså 
med én klasse-rekke. Det vil si med 7 klasserom. Skolen drives i dag som en delvis fådelt 
skole. På grunnlag av prognosene vil det være mulig å redusere størrelsen på 
klasserommene for å begrense overkapasiteten i anlegget. Med klasserom på 50 kvm vil 
maksimal kapasitet i rommene være 22 elever og plankapasitet 20 elever. Skolens 
maksimale kapasitet vil være 154 elever (22*7). Plankapasitet vil være 140 elever (20*7). 

Skolebygget tilfredsstiller ikke kravene til et funksjonelt og moderne skolebygg for en 
klasserekke i barneskolen. Dagens anlegg har vesentlige mangler innenfor følgende 
funksjoner: elevgarderober og elevtoalett, undervisningsrom for mat & helse og kust & 
håndverk, grupperom. Arbeidsplasser for lærerne/personalavdeling, 
administrasjonsavdeling/møterom. 

Bygget bærer preg av at det er gjort lite oppgraderinger siden byggeår. Overflater og 
tekniske installasjoner har i stor grad overgått sin levetid, og planløsning anses å være 
utdatert i forhold til dagens funksjonskrav.  
 

7.6 Område Aurskog - skoler 
7.6.1 Aursmoen skole 
Aursmoen skole er tatt ut av planen, da det pågår et eget prosjekt for bygging av ny 
barnehage og skole, samt omstrukturering av barnehageområdet. 

I sak 49/18 Økonomiplan 2019-2022 ble «Nye Aursmoen skole» lagt inn i 
investeringsbudsjettet i hele planperioden. Dette er videreført og vedtatt i sak 126/20 Ny 
skole og barnehage nord i kommunen, og i sak 128/20 Budsjett 2021 m/økonomiplan 2022- 
2024. 

Prosjektet innebærer ikke nedleggelse av Haneborg skole, men det er tatt høyde for at nye 
Aursmoen skole på sikt kan ta imot elevene derfra. 

I henhold til tidsplan vil prosjektet gå over i en totalentreprise høsten 2022. 

7.6.2 Haneborg skole 
Haneborg er en barneskole med en klasserekke. Haneborg skole hadde 7 4 elever høsten 
2021. Elevtallet er stadig synkende. 

I dag har Haneborg kapasitet som en ordinær barneskole med en klasserekke. Kapasiteten 
anslås til 196 elever (28*7). Plankapasiteten er 175 elever (25*7). 

Med 77 elever er det naturlig å vurdere å drive skolen som fådelt skole (klassetrinn 
sammen). Det er bare 11-12 elever per trinn i gjennomsnitt. Når det blir mer enn 12 elever 
per trinn, er det vanlig å ha fulldelt (en klasse per trinn) skole. Haneborg ligger på grensen. I 
alternativ O er skolen planlagt som fulldelt skole. 

Haneborg har en spesiell oppgave som mottaksklasse for nyankomne med annet morsmål 
enn norsk. Disse elevene er midlertidig ved skolen. Dette utgjør høsten 2021 rundt 7 elever. 
Vi forutsetter at dette antallet vil holde seg. 

Befolkningsprognosen Agenda Kaupang opererer med sier at antall elever vil ligge rundt 80 
de neste 20 årene. Kommunens egen befolkningsprognose sier elevtallet vil være stabilt. Av 
det vi vet lokalt tyder mye på en nedgang, i hvert fall de nærmeste årene. 

Det vil være behov for en kapasitet på en klasserekke i området nord i kommunen på lang 
sikt. Hvis Haneborg skal drives videre, bør det være med samme kapasitet som i dag, altså 
med en klasse-rekke. Det vil si med 7 klasserom. Skolen drives i dag som en delvis fådelt 
skole. På grunnlag av prognosene vil det være mulig å redusere størrelsen på 
klasserommene for å begrense overkapasiteten i anlegget. Med klasserom på 50 kvm vil 
maksimal kapasitet i rommene være 22 elever og plankapasitet 20 elever. Skolens 
maksimale kapasitet vil være 154 elever (22*7). Plankapasitet vil være 140 elever (20*7). 

Skolebygget tilfredsstiller ikke kravene til et funksjonelt og moderne skolebygg for en 
klasserekke i barneskolen. Dagens anlegg har vesentlige mangler innenfor følgende 
funksjoner: elevgarderober og elevtoalett, undervisningsrom for mat & helse og kust & 
håndverk, grupperom. Arbeidsplasser for lærerne/personalavdeling, 
administrasjonsavdeling/møterom. 

Bygget bærer preg av at det er gjort lite oppgraderinger siden byggeår. Overflater og 
tekniske installasjoner har i stor grad overgått sin levetid, og planløsning anses å være 
utdatert i forhold til dagens funksjonskrav. 
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For å få bygget opp til dagens standard er det nødvendig å gjøre omfattende tiltak. En 
eventuell ombygging anses imidlertid å være lite rasjonelt. Kostnadene knyttet til dette vil 
sannsynligvis være på tilsvarende nivå, eller høyere, enn for nybygg, samtidig som man ikke 
oppnår et like funksjonsrikt bygg. Det er lite ved eksisterende bygningsmasse som anses å 
være gjenbrukbart, og byggets konstruksjon og utforming er lite fleksibel i forhold til 
ombygging. Dette gjelder spesielt sokkeletasje som har en del bærende 
betongkonstruksjoner. Analyse av arealbehov viser også at det er behov for mer areal, 
dersom man skal dekke krav til et moderne romprogram. På bakgrunn av dette vurderes 
dermed videre bruk av Haneborg skole (alternativ null) å innebære sanering av eksisterende 
bygningsmasse og oppføring av nytt skolebygg. 

Uteområde: Dagens tomt på 27 mål er større enn behovet. Ut fra veilederens krav er det 
behov for 7 mål tomt. Det finnes andre nærliggende utearealer som skolen kan benytte seg 
av, men vi har her konsentrert oss om de arealene som ligger på skolens tomt og som skal 
være til benyttelse i friminuttene under ordinært tilsyn. Dersom Haneborg skole skal bestå i 
fremtiden, er forslaget at skolen rives og at det bygges ny skole. Dette innebærer også full 
oppgradering av uteanlegget. 

Agenda Kaupang estimerer kostnad knyttet til dette alternativet: sanering 2 700 000 kroner, 
nybygg av 2.789 kvm med en kostnad lik 103 200 000. Nybyggsareal er basert på 
romprogram der netto funksjonsareal er omregnet til bruttoareal med brutto/nettofaktor lik 
1,6. Kostnad til utendørsarbeider estimeres til 7 192 500 kroner. 

7.7 Område Bjørkelangen - skole 
7.7.1 Bjørkelangen skole 
Ungdomstrinnet på Bjørkelangen er en del av Bjørkelangen skole, som er en 1–10-skole. Det 
har tre klasserekker. Barneskoledelen har to klasserekker. Barneskoledelen av skolen er 
tilnærmet full. Elevprognosene for barneskolen på Bjørkelangen tilsier en utvidelse til tre 
klasserekker. Bjørkelangen skole, ungdomstrinnet, har 231 elever høsten 2021. 
Elevprognosene sier at elevtallet vil være ganske stabilt eller øke noe de neste 20 årene. Vi 
legger til grunn Agenda Kaupangs analyse om at elevtallet ikke vil overstige 240 elever.  
 
Ungdomstrinnet har tre klasserekker i dag. Det bør skolen også ha i framtiden, med det 
elevtallet vi legger til grunn. Det trengs 9 klasserom av vanlig størrelse (60 kvm). Maksimal 
kapasitet for anlegget blir 270 elever (30*9). Plankapasitet for anlegget blir 252 elever (28*9). 

Bjørkelangen skole er en helt ny og moderne skole. Skolen tilfredsstiller alle krav til et 
moderne skolebygg. Bygget er oppført i 2018 og fremstår som helt nytt. På bakgrunn av 
dette vurderes dermed ingen tiltak nødvendig for videre bruk av Bjørkelangen skole, 
ungdomstrinnet. 
 
Barneskoledelen av Bjørkelangen skole har 377 elever høsten 2021. Bjørkelangen har to 
klasse-rekker i barneskolen. Maksimal kapasitet er 396 elever. Plankapasitet er 375 elever. 
Dette er for lite. 

Elevtallet i det som er skolekretsen til Bjørkelangen skole, barnetrinnet, vil etter prognosene 
øke de neste 20 årene. 

Med to paralleller vil det bli mange trinn med klassesprekk (trenger en klasse ekstra). Skolen 
må planlegges med et slingringsrom for uventet elevvekst og variasjoner i størrelsen på 
kullene. Skolen må derfor utvides. Den må ha tre klasserekker i barneskolen. Enten må 
barneskolen utvides med rom til en klasserekke (7 klasser), eller så må det bygges nye 
lokaler for ungdomsskolen (9 klasser). 
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For å få bygget opp til dagens standard er det nødvendig å gjøre omfattende tiltak. En 
eventuell ombygging anses imidlertid å være lite rasjonelt. Kostnadene knyttet til dette vil 
sannsynligvis være på tilsvarende nivå, eller høyere, enn for nybygg, samtidig som man ikke 
oppnår et like funksjonsrikt bygg. Det er lite ved eksisterende bygningsmasse som anses å 
være gjenbrukbart, og byggets konstruksjon og utforming er lite fleksibel i forhold til 
ombygging. Dette gjelder spesielt sokkeletasje som har en del bærende 
betongkonstruksjoner. Analyse av arealbehov viser også at det er behov for mer areal, 
dersom man skal dekke krav til et moderne romprogram. På bakgrunn av dette vurderes 
dermed videre bruk av Haneborg skole (alternativ null) å innebære sanering av eksisterende 
bygningsmasse og oppføring av nytt skolebygg. 

Uteområde: Dagens tomt på 27 mål er større enn behovet. Ut fra veilederens krav er det 
behov for 7 mål tomt. Det finnes andre nærliggende utearealer som skolen kan benytte seg 
av, men vi har her konsentrert oss om de arealene som ligger på skolens tomt og som skal 
være til benyttelse i friminuttene under ordinært tilsyn. Dersom Haneborg skole skal bestå i 
fremtiden, er forslaget at skolen rives og at det bygges ny skole. Dette innebærer også full 
oppgradering av uteanlegget. 

Agenda Kaupang estimerer kostnad knyttet til dette alternativet: sanering 2 700 000 kroner, 
nybygg av 2.789 kvm med en kostnad lik 103 200 000. Nybyggsareal er basert på 
romprogram der netto funksjonsareal er omregnet til bruttoareal med brutto/nettofaktor lik 
1,6. Kostnad til utendørsarbeider estimeres til 7 192 500 kroner. 

7. 7 Område Bjørkelangen - skole 
7.7.1 Bjørkelangen skole 
Ungdomstrinnet på Bjørkelangen er en del av Bjørkelangen skole, som er en 1-10-skole. Det 
har tre klasserekker. Barneskoledelen har to klasserekker. Barneskoledelen av skolen er 
tilnærmet full. Elevprognosene for barneskolen på Bjørkelangen tilsier en utvidelse til tre 
klasserekker. Bjørkelangen skole, ungdomstrinnet, har 231 elever høsten 2021. 
Elevprognosene sier at elevtallet vil være ganske stabilt eller øke noe de neste 20 årene. Vi 
legger til grunn Agenda Kaupangs analyse om at elevtallet ikke vil overstige 240 elever. 

Ungdomstrinnet har tre klasserekker i dag. Det bør skolen også ha i framtiden, med det 
elevtallet vi legger til grunn. Det trengs 9 klasserom av vanlig størrelse (60 kvm). Maksimai 
kapasitet for anlegget blir 270 elever (30*9). Plankapasitet for anlegget blir 252 elever (28*9). 

Bjørkelangen skole er en helt ny og moderne skole. Skolen tilfredsstiller alle krav til et 
moderne skolebygg. Bygget er oppført i 2018 og fremstår som helt nytt. På bakgrunn av 
dette vurderes dermed ingen tiltak nødvendig for videre bruk av Bjørkelangen skole, 
ungdomstrinnet. 

Barneskoledelen av Bjørkelangen skole har 377 elever høsten 2021. Bjørkelangen har to 
klasse-rekker i barneskolen. Maksimai kapasitet er 396 elever. Plankapasitet er 375 elever. 
Dette er for lite. 

Elevtallet i det som er skolekretsen til Bjørkelangen skole, barnetrinnet, vil etter prognosene 
øke de neste 20 årene. 

Med to paralleller vil det bli mange trinn med klassesprekk (trenger en klasse ekstra). Skolen 
må planlegges med et slingringsrom for uventet elevvekst og variasjoner i størrelsen på 
kullene. Skolen må derfor utvides. Den må ha tre klasserekker i barneskolen. Enten må 
barneskolen utvides med rom til en klasserekke (7 klasser), eller så må det bygges nye 
lokaler for ungdomsskolen (9 klasser). 
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Tomten for 1–10-skolen er på 42 mål. Dette er tilstrekkelig for en skole med 662 elever, som 
er skolens maksimale kapasitet. Tomtebehovet anslås til 28 mål, på grunnlag av statens 
veileder for skoletomter. 

Agenda Kaupang la i sin analyse til grunn at barneskoledelen utvides med plass til 7 klasser. 
Romprogrammet for en slik utvidelse er på 1000 kvm netto. Det er bare behov for 
klasserom/grupperom og areal for lærere. Skolen har nok spesialrom.  

Estimert kostnad forutsetter utvidelse av barneskole fra to til tre klasserekker, og 
nybygg/tilbygg på 1.563 kvm med en kostnad lik 57 838 400 kroner. Nybyggsareal er basert 
på romprogram der netto funksjonsareal er omregnet til bruttoareal med brutto/nettofaktor lik 
1,6.  

7.8 Område Løken og Hemnes - skoler 
7.8.1 Løken skole 
Løken er en barneskole bygget for to klasserekker/14 klasser. Skolen har 263 elever høsten 
2021 og elevtallet varierer mellom 31 og 42 på de ulike trinn. Kapasiteten er beregnet til 392 
elever (28*14). Plankapasiteten er 350 elever (25*14).  
 
Befolkningsprognosen Agenda Kaupang har lagt til grunn sier at antall elever i dette området 
vil ligge rundt 250 de neste 20 årene. Kommunens egen prognose tilsier en økning i elevtall. 
Det vil være behov for en kapasitet på to klasserekker i området på lang sikt. 

Skolebygget tilfredsstiller ikke kravene til et funksjonelt og moderne skolebygg for to 
klasserekker i barneskolen. Dagens anlegg har vesentlige mangler innenfor følgende 
funksjoner: elevgarderober og elevtoaletter, rom for undervisning i praktisk-estetiske fag, 
klasserom, grupperom, rom for spesialundervisning, arbeidsplasser for 
lærerne/personalavdeling, administrasjonsavdeling /møterom, garderobeanlegg for gymsal, 
gymsal, sfo. 

Utearealer: Ut fra veilederen er det et behov for 11.760 kvm uteareal for elevaktivitet. Samlet 
tomtebehov anslås til 14 mål. Det vurderes at skolen har godt opparbeidede uterom for 
elevene. Det finnes et variert og inspirerende tilbud av aktiviserings-muligheter, tilpasset 
ulike aldersnivåer. Dersom Løken skole skal bestå som den er, foreslås det at Løken skole 
oppgraderes og bygges ut. Det vurderes at det ikke er behov for en generell oppgradering av 
uterommet og at dagens aktivitetsområder ikke vil berøres av en eventuell utbygging. 

Estimert kostnad for ombygging av 3960 m2 og 1362 m2 nybygg, basert på romprogram der 
netto funksjonsareal er omregnet til bruttoareal med brutto/nettofaktor lik 1,6, beløper seg til 
henholdsvis 59 400 000 kroner og 50 400 000 kroner, altså en totalkostnad på 109 800 000 
kroner. 

7.8.2 Bråte skole 
På Bråte skole er det en klasserekke/7 klasser på barnetrinnet og tre klasserekker/9 klasser 
på ungdomstrinnet. Ungdomsskolen mottar elever fra Løken barneskole tilsvarende to 
klasser per klassetrinn. 

Bråte skole, ungdomstrinnet, har 200 elever høsten 2021. Elevprognosene sier at elevtallet 
vil være ganske stabilt de neste 20 årene. Elevtallet vil ikke overstige 210 elever. Maksimal 
kapasitet for anlegget er 270 elever (30*9). Plankapasitet for anlegget er 252 elever (28*9). 
Det bør skolen også ha i framtiden, med det elevtallet vi legger til grunn. 

Tomten for 1-10-skolen er på 42 mål. Dette er tilstrekkelig for en skole med 662 elever, som 
er skolens maksimale kapasitet. Tomtebehovet anslås til 28 mål, på grunnlag av statens 
veileder for skoletomter. 

Agenda Kaupang la i sin analyse til grunn at barneskoledelen utvides med plass til 7 klasser. 
Romprogrammet for en slik utvidelse er på 1000 kvm netto. Det er bare behov for 
klasserom/grupperom og areal for lærere. Skolen har nok spesialrom. 

Estimert kostnad forutsetter utvidelse av barneskole fra to til tre klasserekker, og 
nybygg/tilbygg på 1.563 kvm med en kostnad lik 57 838 400 kroner. Nybyggsareal er basert 
på romprogram der netto funksjonsareal er omregnet til bruttoareal med brutto/nettofaktor lik 
1,6. 

7 .8 Område Løken og Hemnes - skoler 
7.8.1 Løken skole 
Løken er en barneskole bygget for to klasserekker/14 klasser. Skolen har 263 elever høsten 
2021 og elevtallet varierer mellom 31 og 42 på de ulike trinn. Kapasiteten er beregnet til 392 
elever (28*14 ). Plankapasiteten er 350 elever (25*14 ). 

Befolkningsprognosen Agenda Kaupang har lagt til grunn sier at antall elever i dette området 
vil ligge rundt 250 de neste 20 årene. Kommunens egen prognose tilsier en økning i elevtali. 
Det vil være behov for en kapasitet på to klasserekker i området på lang sikt. 

Skolebygget tilfredsstiller ikke kravene til et funksjonelt og moderne skolebygg for to 
klasserekker i barneskolen. Dagens anlegg har vesentlige mangler innenfor følgende 
funksjoner: elevgarderober og elevtoaletter, rom for undervisning i praktisk-estetiske fag, 
klasserom, grupperom, rom for spesialundervisning, arbeidsplasser for 
lærerne/personalavdeling, administrasjonsavdeling /møterom, garderobeanlegg for gymsal, 
gymsal, sfo. 

Utearealer: Ut fra veilederen er det et behov for 11. 760 kvm uteareal for elevaktivitet. Samlet 
tomtebehov anslås til 14 mål. Det vurderes at skolen har godt opparbeidede uterom for 
elevene. Det finnes et variert og inspirerende tilbud av aktiviserings-muligheter, tilpasset 
ulike aldersnivåer. Dersom Løken skole skal bestå som den er, foreslås det at Løken skole 
oppgraderes og bygges ut. Det vurderes at det ikke er behov for en generell oppgradering av 
uterommet og at dagens aktivitetsområder ikke vil berøres av en eventuell utbygging. 

Estimert kostnad for ombygging av 3960 m2 og 1362 m2 nybygg, basert på romprogram der 
netto funksjonsareal er omregnet til bruttoareal med brutto/nettofaktor lik 1,6, beloper seg til 
henholdsvis 59 400 000 kroner og 50 400 000 kroner, altså en totalkostnad på 109 800 000 
kroner. 

7.8.2 Bråte skole 
På Bråte skole er det en klasserekke/7 klasser på barnetrinnet og tre klasserekker/9 klasser 
på ungdomstrinnet. Ungdomsskolen mottar elever fra Løken barneskole tilsvarende to 
klasser per klassetrinn. 

Bråte skole, ungdomstrinnet, har 200 elever høsten 2021. Elevprognosene sier at elevtallet 
vil være ganske stabilt de neste 20 årene. Elevtallet vil ikke overstige 210 elever. Maksimai 
kapasitet for anlegget er 270 elever (30*9). Plankapasitet for anlegget er 252 elever (28*9). 
Det bør skolen også ha i framtiden, med det elevtallet vi legger til grunn. 
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Bråte skole, barnetrinnet, har en klasserekke og elevtallet høsten 2021 er 152. Elevtallet 
varierer mellom 17 og 27 på de ulike trinn. Maksimal kapasitet er 196 elever (28*7). 
Plankapasiteten er 175 elever (25*7). 
 
Befolkningsprognosen fra Agenda Kaupangs rapport sier at antall elever i dette området vil 
ligge rundt 160 de neste 20 årene. Kommunens egen prognose sier elevtallet vil synke. Det 
vil være behov for en kapasitet på en klasserekke i området på lang sikt. 
 
Skolebyggene tilfredsstiller ikke kravene til et funksjonelt og moderne skoleanlegg. Dagens 
anlegg har vesentlige mangler innenfor følgende funksjonsområder: planløsning, 
elevgarderober, elevtoaletter, grupperom, arealer for praktisk-estetiske fag, rom til 
spesialundervisning, bibliotek/mediatek, arbeidsplasser for lærerne/personalavdeling, 
administrasjon/møterom, elevkantine/forsamlingsrom for større grupper av elever. 
 
Beregning av arealbehov viser at skolen samlet (barneskole og ungdomsskole) er 2.102 kvm 
for liten. Det er da ikke medtatt areal for kultursal/svømmehall i eksisterende areal. Det er 
også trukket fra arealbehov knyttet til kroppsøving i romprogram, ettersom dette dekkes ved 
leie av idrettshall. For både barneskole og ungdomsskole vurderes kjellere som ikke egnet 
for videre bruk. Det vil si at man ved en eventuell ombygging må erstatte kjellerareal ved 
nybygg i tillegg til manglende areal i henhold til arealanalyse. For eksisterende areal er det 
behov for omfattende oppgradering. Dette vil i sum antagelig gi høyere kostnad for 
ombygging sammenlignet med nybygg. På bakgrunn av dette vurderes dermed videre bruk 
av Bråte skole 1-10 å innebære sanering av eksisterende bygningsmasse og oppføring av 
nytt skolebygg. Med tanke på en eventuell oppgradering av Bråte skole til et funksjonsriktig 
og moderne skole-anlegg, har Agenda Kaupang laget et romprogram, 1–10. trinn, som viser 
hvilke romfunksjoner et slikt anlegg bør ha. For en slik oppgradering er det beregnet et 
nettoareal på 4680 kvm og brutto 7488 (b/n-faktor 1,6).  
 
Uteområde: Ut fra veilederens krav er det behov for 13.980 kvm uteareal for elevaktivitet. 
Samlet tomtebehov anslås til 18 mål. Det finnes andre nærliggende utearealer som skolen 
kan benytte seg av, men her er det konsentrert om de arealene som ligger på skolens tomt 
og som skal være til benyttelse i friminuttene under ordinært tilsyn. Dersom Bråte skole skal 
bestå som i dag, er det foreslått at Bråte skole rives og at det bygges ny skole. Dette 
innebærer også full oppgradering av uteanlegget. 
 
Estimert kostnad forutsetter sanering av 5.386 kvm med en kostnad lik 6 300 000 kroner, 
samt nybygg av 5.528 kvm med en kostnad lik 204 500 000. Nybyggsareal er basert på 
romprogram der netto funksjonsareal er omregnet til bruttoareal med brutto/nettofaktor lik 
1,6. Estimerte kostander for opparbeidelse av utendørsarealer beløper seg til 19 152 600 
kroner. 

7.9 Område Rømskog og Setskog - skoler 
7.9.1 Setskog skole 
Setskog er en fådelt barneskole med fire klasser. Skolen har 58 elever høsten 2021. 
 
Fådelte barneskoler er skoler der elever på flere klassetrinn går i samme klasse. Det er en 
naturlig løsning i skoler med få elever. Trinn slås sammen for å få mer effektiv drift og et 
større klassemiljø. På Setskog er det 14 elever i gjennomsnitt per klasse.  
 
I dag har Setskog kapasitet som en fådelt skole med fire klasser. Kapasiteten anslås til 96 
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Bråte skole, barnetrinnet, har en klasserekke og elevtallet høsten 2021 er 152. Elevtallet 
varierer mellom 17 og 27 på de ulike trinn. Maksimai kapasitet er 196 elever (28*7). 
Plankapasiteten er 175 elever (25*7). 
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anlegg har vesentlige mangler innenfor følgende funksjonsområder: planløsning, 
elevgarderober, elevtoaletter, grupperom, arealer for praktisk-estetiske fag, rom til 
spesialundervisning, bibliotek/mediatek, arbeidsplasser for lærerne/personalavdeling, 
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samt nybygg av 5.528 kvm med en kostnad lik 204 500 000. Nybyggsareal er basert på 
romprogram der netto funksjonsareal er omregnet til bruttoareal med brutto/nettofaktor lik 
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kroner. 

7 .9 Område Rømskog og Setskog - skoler 
7.9.1 Setskog skole 
Setskog er en fådelt barneskole med fire klasser. Skolen har 58 elever høsten 2021. 

Fådelte barneskoler er skoler der elever på flere klassetrinn går i samme klasse. Det er en 
naturlig løsning i skoler med få elever. Trinn slås sammen for å få mer effektiv drift og et 
større klassemiljø. På Setskog er det 14 elever i gjennomsnitt per klasse. 

I dag har Setskog kapasitet som en fådelt skole med fire klasser. Kapasiteten anslås til 96 
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Befolkningsprognosene sier at antall elever i dette området vil være stabilt eller reduseres. 
Elevtallet vil ligge rundt 45-58 de neste 20 årene. Dersom det blir så få elever som 45 vil det 
kanskje bare bli tre klasser ved skolen. 

Skolebygget tilfredsstiller ikke kravene til et funksjonelt og moderne skolebygg. Dagens 
anlegg har vesentlige mangler innenfor følgende funksjoner: planløsning, elevgarderober og 
elevtoaletter, rom for undervisning i praktisk-estetiske fag, grupperom. Arbeidsplasser for 
lærerne/personalavdeling, administrasjonsavdeling, garderobeanlegg for gymsal, rom for 
spesialundervisning. 

Setskog skole består av to bygg, der hovedbygget deles med barnehage. Bygget har 
tidligere huset funksjoner for andre kommunale behov. Et mindre frittstående bygg på en 
etasje dekker SFO-funksjon. 

Hovedbygget fremstår som utdatert og til dels dårlig vedlikeholdt. Det har behov for vesentlig 
oppgradering. SFO-bygget fremstår å være i god stand, med unntak av manglende 
vedlikehold av ytterveggs-kledning. 

Hovedbygg er antagelig lite egnet for ombygging, spesielt kjeller som utgjør en vesentlig 
andel av bygget. Dette på grunn av lave etasjehøyder og stor andel bærende vegger. Ved en 
eventuell ombygging ville det vært nødvendig å erstatte kjellerareal med nybygg i tillegg til 
manglende areal i henhold til arealanalyse. Beregning av arealbehov viser at dagens skole 
er 1.146 kvm for liten. På bakgrunn av dette vurderes dermed videre bruk av Setskog skole å 
innebære sanering av hovedbygg og oppføring av nybygg, samt lett oppgradering av SFO-
bygg. 

Estimert kostnad forutsetter sanering av 1.068 kvm med en kostnad på 1 200 000 kroner, 
nybygg av 2.214 kvm med en kostnad på 81 900 000 og ombygging av 212 kvm (SFO) med 
en kostnad på 1 100 000. Arealbehov er basert på romprogram der netto funksjonsareal er 
omregnet til bruttoareal med brutto/nettofaktor lik 1,6. Ny opparbeidelse av uteområde 
estimeres til 4 603 200 kroner. 

7.9.2 Rømskog skole 
Rømskog er en fådelt barneskole med fire klasser. Skolen har 52 elever høsten 2021.  
 
Fådelte barneskoler er skoler der elever på flere klassetrinn går i samme klasse. Det er en 
naturlig løsning i skoler med få elever. Trinn slås sammen for å få mer effektiv drift og et 
større klassemiljø. På Rømskog er det 14 elever i gjennomsnitt per klasse.  
 
I dag har Rømskog kapasitet som en fådelt skole med fire klasser. Kapasiteten anslås til 96 
elever (24*4). Plankapasiteten anslås til 80 elever (20*4). 

Befolkningsprognosene sier at antall elever vil være stabilt eller reduseres. Elevtallet vil ligge 
rundt 40–52 de neste 20 årene. Dersom prognosen på 40 elever blir en realitet, vil det 
antakelig bare bli tre klasser ved skolen. 

Skolebygget tilfredsstiller ikke kravene til et funksjonelt og moderne skolebygg for en fådelt 
barne-skole med fire klasser. Dagens anlegg har vesentlige mangler innenfor følgende 
funksjoner: planløsning, elevgarderober og elevtoaletter, rom for praktisk-estetiske fag, 
grupperom, arbeidsplasser for lærerne/personalavdeling. Administrasjonsavdeling/møterom, 
garderobeanlegg for gymsal, rom for spesialundervisning. 

Bygget er antagelig lite egnet for ombygging, spesielt kjeller. Dette på grunn av lave 
etasjehøyder og stor andel bærende vegger. En eventuell ombygging vil ha et kostnadsnivå 
som nærmer seg nybygg. Ettersom kjeller ikke anses som egnet for videre bruk vil man ved 
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Elevtallet vil ligge rundt 45-58 de neste 20 årene. Dersom det blir så få elever som 45 vil det 
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innebære sanering av hovedbygg og oppføring av nybygg, samt lett oppgradering av SFO- 
bygg. 

Estimert kostnad forutsetter sanering av 1.068 kvm med en kostnad på 1 200 000 kroner, 
nybygg av 2.214 kvm med en kostnad på 81 900 000 og ombygging av 212 kvm (SFO) med 
en kostnad på 1 100 000. Arealbehov er basert på romprogram der netto funksjonsareal er 
omregnet til bruttoareal med brutto/nettofaktor lik 1,6. Ny opparbeidelse av uteområde 
estimeres til 4 603 200 kroner. 

7.9.2 Rømskog skole 
Rømskog er en fådelt barneskole med fire klasser. Skolen har 52 elever høsten 2021. 

Fådelte barneskoler er skoler der elever på flere klassetrinn går i samme klasse. Det er en 
naturlig løsning i skoler med få elever. Trinn slås sammen for å få mer effektiv drift og et 
større klassemiljø. På Rømskog er det 14 elever i gjennomsnitt per klasse. 

I dag har Rømskog kapasitet som en fådelt skole med fire klasser. Kapasiteten anslås til 96 
elever (24 *4 ). Plankapasiteten anslås til 80 elever (20*4 ). 

Befolkningsprognosene sier at antall elever vil være stabilt eller reduseres. Elevtallet vil ligge 
rundt 40-52 de neste 20 årene. Dersom prognosen på 40 elever blir en realitet, vil det 
antakelig bare bli tre klasser ved skolen. 

Skolebygget tilfredsstiller ikke kravene til et funksjonelt og moderne skolebygg for en fådelt 
barne-skole med fire klasser. Dagens anlegg har vesentlige mangler innenfor følgende 
funksjoner: planløsning, elevgarderober og elevtoaletter, rom for praktisk-estetiske fag, 
grupperom, arbeidsplasser for lærerne/personalavdeling. Administrasjonsavdeling/møterom, 
garderobeanlegg for gymsal, rom for spesialundervisning. 

Bygget er antagelig lite egnet for ombygging, spesielt kjeller. Dette på grunn av lave 
etasjehøyder og stor andel bærende vegger. En eventuell ombygging vil ha et kostnadsnivå 
som nærmer seg nybygg. Ettersom kjeller ikke anses som egnet for videre bruk vil man ved 
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en ombygging i tillegg ha behov for å utvide areal for å erstatte kjeller. I sum blir dette 
sannsynligvis mer kostbart enn nybygg. Beregning av arealbehov viser at dagens skolebygg 
er 521 kvm for lite, mens gymsal/-garderober og SFO er stort nok. SFO er 157 kvm større 
enn behov og deler lokaler med barnehagen. For gymsal/garderober er det forutsatt at 
eksisterende areal er likt behov, da man ikke besitter tegninger/arealer for denne delen. På 
bakgrunn av dette vurderes dermed videre bruk av Rømskog skole (alternativ null) å 
innebære sanering og nybygg for skolebygg, og lett oppgradering av gymsal/garderober 
(samlet sett - garderober har større behov enn gymsal) og SFO. 

En eventuell oppgradering av skoleanlegget til et funksjonsriktig og moderne skoleanlegg vil 
kreve et nettoareal på ca. 1.516 kvm/bruttoareal 2.425 kvm (b/n-faktor 1,6). Agenda 
Kaupangs romprogram viser hvilke funksjoner et slikt anlegg bør ha, se vedlegg. Det er dyrt 
få til et skoleanlegg av moderne standard i en fådelt skole. De spesialrommene som kreves 
vil bli lite brukt. I forslaget til romprogram er arealkravene til spesialrom og felles-arealer 
redusert, av økonomiske årsaker. 

Ut fra veilederens krav er det behov for 3.360 kvm uteareal for elevaktivitet. Samlet 
tomtebehov anslås til 4 mål. Dagens tomt er 9 mål. Det finnes andre nærliggende utearealer 
som skolen kan benytte seg av, det er her forutsatt bruk av de arealene som ligger på 
skolens tomt og som skal være til benyttelse i friminuttene under ordinært tilsyn. Hvis 
Rømskog skole skal driftes som i dag, foreslås det at skolen rives og at det bygges ny skole. 
Dette innebærer også full oppgradering av uteanlegget. 

Estimert kostnad forutsetter sanering av 1.209 kvm med en kostnad på 1 700 000 kroner og 
nybygg av 1.730 kvm med en kostnad på 64 000 000 krone. Videre er det forutsatt 
ombygging av henholdsvis 456 kvm og 285 kvm for gymsal/garderober og SFO med en 
kostnad på 3 700 000 kroner. Ny opparbeidelse av utendørsarealer estimeres til 4 603 200 
kroner. 

8.0 Alternative løsninger - barnehage 
Aurskog-Høland kommune har noe overkapasitet av godkjent leke- og oppholdsareal samlet 
sett med alle private og kommunale plasser. Det betyr at det er ledige barnehageplasser i 
noen deler av kommunen, mens det i andre er underkapasitet. Kommunen er ikke forpliktet 
til å tilby plass i den kommunedelen man bor, men det er ønskelig å i størst mulig grad 
tilpasse antall plasser til etterspørsel. 

Reservekapasitet av leke- og oppholdsareal og prognosetall må ligge til grunn for fremtidig 
planlegging av barnehagestrukturen i Aurskog-Høland.  

For å få bedre balanse mellom behov og kapasitet kan det bli nødvendig å etablere nye, 
permanente barnehageplasser i områder med underdekning og samtidig redusere antall 
plasser i deler av kommunen med overkapasitet. Kommunen kan ikke legge ned private 
barnehager. Kommunen kan bare regulere kapasiteten ved å legge ned sine egne 
barnehager og det bør skje der det faktisk er ledige plasser. Kommunedirektøren mener at 
neddimensjonering er nødvendig for å for å oppnå en bedre balanse mellom behov og 
kapasitet i kommunen samlet sett.  
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Eiendomsenheten i Aurskog-Høland kommune har gjort en vurdering av tomteverdien for de 
alternativene som omhandler avvikling av barnehager og skoler. Kommunale eiendommer 
skal som hovedregel selges til høystbydende (markedsverdi) etter offentlig kunngjøring. De 
mener at det er svært lite sannsynlig at en eventuell utvikling av eiendommene kan 
nyttiggjøre seg eksisterende bygningsmasse. De byggene som står på eiendommene, vil 
dermed representere en negativ verdi i form av rivningskostnader. Et greit 
planleggingsgrunnlag for kostnader til miljøsanering er 1000-1200 kroner pr. kvm. Agenda 
Kaupang anslår 1400 kroner per kvm, og det er deres anslag som er brukt i tabellene under. 

8.1 Tiltak og investeringer barnehage – alternativ 0 
Alternativ 0 innebærer at dagens barnehagestruktur beholdes. 

 
Tiltak 

 
Samlet 
kostnad 

(2020-tall)2 

 
Merknader 

 
Prioritering  

Aursmoen og Flatbyjordet 
 

 
 

Eget pågående prosjekt  
 
 

Løken barnehage 
 
 

0  
Ny, trenger ingen tiltak 

 

 
 
 

Festningsåsen barnehage 
Ombygging 
Nybygg m. økt antall plasser 

 
4 500 000 

26 900 000 
 

 
Behov for oppgradering 

og utvidelse 
 

 
Økonomiplan 
2024 – 2027 

 

Burholtoppen barnehage 
Ombygging  
Oppgradering av uteområde 
 

 
8 400 000 
2 340 000 

 

 
Behov for oppgradering 

 

 
Økonomiplan  
2024 – 2027 

 
Setskog barnehage 
Miljøsanering 
Nybygg 
Utendørsområde 
 

 
300 000 

12 200 000 
1 404 000 

 

 
Liten lønnsomhet i 

oppgradering 
 

 
Økonomiplan  
2026 – 2029 

 

Bråtebakken barnehage 
Ombygging 
Oppgradering av uteområde 
 

 
9 000 000 
2 480 400 

 

 
Behov for oppgradering 

 

 
Økonomiplan  
2028 – 2031 

 
Rømskog barnehage 
Ombygging 
 

 
1 200 000 

 
Behov for lett 
oppgradering 

 

 
Økonomiplan  
2028 - 2031 

Tabell 10 Alternativ 0- for barnehagene 

Vurderinger 

Flatbyjordet og Aursmoen barnehager omtales ikke i dette alternativet, da det pågår et eget 
prosjekt for ny kommunal barnehage nord i bygda hvor Aursmoen og Flatbyjordet 
barnehager slås sammen. 

 
2 Alle summer er inklusive merverdiavgift 

Eiendomsenheten i Aurskog-Høland kommune har gjort en vurdering av tomteverdien for de 
alternativene som omhandler avvikling av barnehager og skoler. Kommunale eiendommer 
skal som hovedregel selges til høystbydende (markedsverdi) etter offentlig kunngjøring. De 
mener at det er svært lite sannsynlig at en eventuell utvikling av eiendommene kan 
nyttiggjøre seg eksisterende bygningsmasse. De byggene som står på eiendommene, vil 
dermed representere en negativ verdi i form av rivningskostnader. Et greit 
planleggingsgrunnlag for kostnader til miljøsanering er 1000-1200 kroner pr. kvm. Agenda 
Kaupang anslår 1400 kroner per kvm, og det er deres anslag som er brukt i tabeIlene under. 

8.1 Tiltak og investeringer barnehage - alternativ O 
Alternativ 0 innebærer at dagens barnehagestruktur beholdes. 

Tiltak Samlet Merknader Prioritering 
kostnad 

(2020-tall)2 
Aursmoen og Flatbyjordet Eget pågående prosjekt 

Løken barnehage 0 
Ny, trenger ingen tiltak 

Festningsåsen barnehage 
Ombygging 4 500 000 Behov for oppgradering Økonomiplan 
Nybygg m. økt antall plasser 26 900 000 og utvidelse 2024 - 2027 

Burholtoppen barnehage 
Ombygging 8 400 000 Behov for oppgradering Økonomiplan 
Oppgradering av uteområde 2 340 000 2024 - 2027 

Setskog barnehage 
Miljøsanering 300 000 Liten lønnsomhet i Økonomiplan 
Nybygg 12 200 000 oppgradering 2026 - 2029 
Utendørsområde 1 404 000 

Bråtebakken barnehage 
Ombygging 9 000 000 Behov for oppgradering Økonomiplan 
Oppgradering av uteområde 2 480 400 2028 - 2031 

Rømskog barnehage 
Ombygging 1 200 000 Behov for lett Økonomiplan 

oppgradering 2028 - 2031 

Tabell 10 Alternativ 0- for barnehagene 

Vurderinger 

Flatbyjordet og Aursmoen barnehager omtales ikke i dette alternativet, da det pågår et eget 
prosjekt for ny kommunal barnehage nord i bygda hvor Aursmoen og Flatbyjordet 
barnehager slås sammen. 

2 AIie summer er inklusive merverdiavgift 
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Barnehage- og skolebruksplan 2024-2031

Løken barnehage sto ferdig i 2020 og tilfredsstiller alle krav til funksjonalitet, både når det 
gjelder bygg og uteområdet, og omtales ikke videre i dette alternativet.  

Burholtoppen barnehage framstår noe utdatert og har betydelige funksjonelle mangler. 
Barnehagen er trangbodd, og det er for lite areal til personale og støttefunksjoner. 
Uteområdet er ikke tilfredsstillende. Forslaget innebærer at antall barnehageplasser 
reduseres fra 63 til 54 plasser, og at det foretas en ombygging for å tilfredsstille dagens krav 
til en funksjonell og tidsriktig barnehage.  

Festningsåsen barnehage vurderes til å være svært trangbodd med cirka 400 m2 for lite for 
dagens barnetall, og etter tidsriktig og funksjonelle romprogram. Barnehagen fremstår som 
moderne og godt vedlikeholdt, men det vurderes at eksisterende bygg trenger en 
oppgradering. Bygget anses å ligge godt til rette for en eventuell ombygging eller utvidelse, 
da det har gode etasjehøyder og fleksibelt bæresystem 

Alternativ 0 innebærer at Burholtoppen reduseres med 9 barnehageplasser og at 
Festningsåsen utvides med flere plasser tilpasset etterspørselen på Bjørkelangen. 

Setskog barnehage har betydelig funksjonelle mangler. Bygget vurderes til å være lite 
egnet for ombygging, på grunn av lave etasjehøyder og stor andel bærende vegger. Det 
vurderes at det ikke er riktig å satse på bygget på lang sikt. Etterspørselen på Setskog 
anslås av Agenda Kaupang å være 36 storebarnsplasser. Dette kan ut fra det vi vet og ut fra 
kommunens egen befolkningsprognose være noe høyt. 

Alternativ 0 innebærer bygging av ny tidsriktig og funksjonell barnehage tilpasset 
etterspørselen. Et nybygg bør samordnes med eventuelle tiltak i skolebygg på Setskog. 

Bråtebakken barnehage har betydelige funksjonelle mangler og har for liten plass til dagens 
barnetall, og etter tidsriktig og funksjonelle romprogram. Dagens barnehage må enten 
utvides med 250 m2 eller antall barn reduseres. Uteområdet bør oppgraderes.  
Det er overkapasitet i kommunedel Hemnes/Løken. Alternativ 0 innebærer derfor at 
kapasiteten reduseres fra 63 til 54 plasser. 

Rømskog barnehage har mye areal, men det er noen mangler knyttet til arbeidsplasser for 
ansatte og nedslitte lekeapparater. Bygget anses å ligge godt til rette for en eventuell 
ombygging og videre bruk av Rømskog barnehage innebærer en lett oppgradering. 
Barnehageåret 2019/2021 benyttes 25 storebarnsplasser. Dette kan ut fra det vi vet og ut fra 
kommunens egen befolkningsprognose være noe høyt. 

Kort oppsummert alternativ 0: 
Barnehagestrukturen beholdes som i dag. Det gjøres nødvendige oppgraderinger og 
investeringer ved hver enkelt barnehage. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Barnehage- og skolebruksplan 2024-2031 

Løken barnehage sto ferdig i 2020 og tilfredsstiller alle krav til funksjonalitet, både når det 
gjelder bygg og uteområdet, og omtales ikke videre i dette alternativet. 

Burholtoppen barnehage framstår noe utdatert og har betydelige funksjonelle mangler. 
Barnehagen er trangbodd, og det er for lite areal til personale og støttefunksjoner. 
Uteområdet er ikke tilfredsstillende. Forslaget innebærer at antall barnehageplasser 
reduseres fra 63 til 54 plasser, og at det foretas en ombygging for å tilfredsstille dagens krav 
til en funksjonell og tidsriktig barnehage. 

Festningsåsen barnehage vurderes til å være svært trangbodd med cirka 400 m2 for lite for 
dagens barnetall, og etter tidsriktig og funksjonelle romprogram. Barnehagen fremstår som 
moderne og godt vedlikeholdt, men det vurderes at eksisterende bygg trenger en 
oppgradering. Bygget anses å ligge godt til rette for en eventuell ombygging eller utvidelse, 
da det har gode etasjehøyder og fleksibelt bæresystem 

Alternativ 0 innebærer at Burholtoppen reduseres med 9 barnehageplasser og at 
Festningsåsen utvides med flere plasser tilpasset etterspørselen på Bjørkelangen. 

Setskog barnehage har betydelig funksjonelle mangler. Bygget vurderes til å være lite 
egnet for ombygging, på grunn av lave etasjehøyder og stor andel bærende vegger. Det 
vurderes at det ikke er riktig å satse på bygget på lang sikt. Etterspørselen på Setskog 
anslås av Agenda Kaupang å være 36 storebarnsplasser. Dette kan ut fra det vi vet og ut fra 
kommunens egen befolkningsprognose være noe høyt. 

Alternativ 0 innebærer bygging av ny tidsriktig og funksjonell barnehage tilpasset 
etterspørselen. Et nybygg bør samordnes med eventuelle tiltak i skolebygg på Setskog. 

Bråtebakken barnehage har betydelige funksjonelle mangler og har for liten plass til dagens 
barnetall, og etter tidsriktig og funksjonelle romprogram. Dagens barnehage må enten 
utvides med 250 m2 eller antall barn reduseres. Uteområdet bør oppgraderes. 
Det er overkapasitet i kommunedel Hemnes/Løken. Alternativ 0 innebærer derfor at 
kapasiteten reduseres fra 63 til 54 plasser. 

Rømskog barnehage har mye areal, men det er noen mangler knyttet til arbeidsplasser for 
ansatte og nedslitte lekeapparater. Bygget anses å ligge godt til rette for en eventuell 
ombygging og videre bruk av Rømskog barnehage innebærer en lett oppgradering. 
Barnehageåret 2019/2021 benyttes 25 storebarnsplasser. Dette kan ut fra det vi vet og ut fra 
kommunens egen befolkningsprognose være noe høyt. 

Kort oppsummert alternativ 0: 
Barnehagestrukturen beholdes som i dag. Det gjøres nødvendige oppgraderinger og 
investeringer ved hver enkelt barnehage. 
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8.2 Tiltak og investeringer barnehage – alternativ 1 
Tiltakene er i prioritert rekkefølge ut fra analyse av behov for barnehageplasser og 
bygningsmessig tilstand 

 
Tiltak 

 
Samlet 

3kostnad 
(2020-tall) 

 
Merknader 

 
Prioritering 

Tiltak 1: Område Bjørkelangen 
 
Beholde Festningsåsen barnehage som i 
dag og oppgradere 
 
Bygge ny barnehage i Bjørkelangen 
sentrum, ved skolen. 7 avdelinger med plass 
til 126 barn. Opparbeide utendørsarealer 
 
Miljøsanering Burholtoppen barnehage  
Selge tomten 
 

 
 

4 500 000 
 

 
41 250 000 

 
4 700 000 

  
779 800 

   -3 000 000 

 
Det er behov for flere 
barnehageplasser på 

Bjørkelangen 
 
 
 

Kjøkken, personalavdeling, 
veggoverflater osv. 

 
 

 
Økonomiplan 
2024-2027 

Tiltak 2: Oppgradere Rømskog 
barnehage og avvikle Setskog barnehage  
 
Beholde Rømskog barnehage som i dag og 
oppgradere.  
 
Avvikle Setskog barnehage og tilby plasser 
andre steder i kommunen 

 
 
 

1 200 000 
 
 
 

 
Forslaget må ses i 

sammenheng med eventuelle 
endringer i skolestruktur 

 
 
Salg av tomt ikke beregnet, må 

ses i sammenheng med ev. 
avvikling av skolen 

 

 
Økonomiplan 
2027-2030 

Tiltak 3: Avvikle Bråtebakken barnehage, 
bygge ny på skoletomta 
 
Avvikle Bråtebakken barnehage 
Miljøsanering  
Selge tomten 
 
Bygge ny Bråtebakken barnehage 
Opparbeide utendørsarealer 

 
 

 
 

588 000 
- 3 500 000 

 
18 225 000 

2 100 000 

  
Økonomiplan 
2028-2031 

Tabell 11 Alternativ 1- for barnehagene         

Vurderinger: 
Tiltak 1 er et forslag som vil løse behovet for flere barnehageplasser på Bjørkelangen og 
man vil få funksjonelle og moderne barnehager tilpasset dagens og fremtidens behov og 
regelverk.   
 
Festningsåsen barnehage bør oppgraderes for å tilpasses det store antallet barn som er tatt 
opp. Det gjelder i hovedsak fasiliteter for personalet og lager.  

Etterspørselen på Bjørkelangen ser ut til å øke de kommende årene, med underkapasitet om 
noen få år. Festningsåsen barnehage fremstår som moderne og godt vedlikeholdt, men har 
behov for lett oppgradering av veggoverflater, kjøkken, personalavdeling m.m. Burholtoppen 
kan ikke bygges ut for å dekke manglende kapasitet. Til det er tomten for liten, bygget har 
betydelige funksjonelle mangler og uteområdet er ikke tilfredsstillende. 

 
3 Alle summer inkludert mva. 

8.2 Tiltak og investeringer barnehage - alternativ 1 
Tiltakene er i prioritert rekkefølge ut fra analyse av behov for barnehageplasser og 
bygningsmessig tilstand 

Tiltak Samlet Merknader Prioritering 
3 k o s t n a d  

(2020-tall) 
Tiltak 1: Område Bjørkelangen 

Det er behov for flere Økonomiplan 
Beholde Festningsåsen barnehage som i 4 500 000 barnehageplasser på 2024-2027 
dag og oppgradere Bjørkelangen 

Bygge ny barnehage i Bjørkelangen 41 250 000 
sentrum, ved skolen. 7 avdelinger med plass 
til 126 barn. Opparbeide utendørsarealer 4 700 000 Kjøkken, personalavdeling, 

veggoverflater osv. 
Miljøsanering Burholtoppen barnehage 779 800 
Selge tomten -3 000 000 

Tiltak 2: Oppgradere Rømskog 
barnehage og avvikle Setskog barnehage Forslaget må ses i Økonomiplan 

sammenheng med eventuelle 2027-2030 
Beholde Rømskog barnehage som i dag og 1 200 000 endringer i skolestruktur 
oppgradere. 

Avvikle Setskog barnehage og tilby plasser Salg av tomt ikke beregnet, må 
andre steder i kommunen ses i sammenheng med ev. 

avvikling av skolen 

Tiltak 3: Avvikle Bråtebakken barnehage, 
bygge ny på skoletomta Økonomiplan 

2028-2031 
Avvikle Bråtebakken barnehage 
Miljøsanering 588 000 
Selge tomten - 3 500 000 

Bygge ny Bråtebakken barnehage 18 225 000 
Opparbeide utendørsarealer 2 100 000 

Tabell 11 Alternativ 1- for barnehagene 

Vurderinger: 
Tiltak 1 er et forslag som vil løse behovet for flere barnehageplasser på Bjørkelangen og 
man vil få funksjonelle og moderne barnehager tilpasset dagens og fremtidens behov og 
regelverk. 

Festningsåsen barnehage bør oppgraderes for å tilpasses det store antallet barn som er tatt 
opp. Det gjelder i hovedsak fasiliteter for personalet og lager. 

Etterspørselen på Bjørkelangen ser ut til å øke de kommende årene, med underkapasitet om 
noen få år. Festningsåsen barnehage fremstår som moderne og godt vedlikeholdt, men har 
behov for lett oppgradering av veggoverflater, kjøkken, personalavdeling m.m. Burholtoppen 
kan ikke bygges ut for å dekke manglende kapasitet. Til det er tomten for liten, bygget har 
betydelige funksjonelle mangler og uteområdet er ikke tilfredsstillende. 

3 AIie summer inkludert mva. 
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Barnehage- og skolebruksplan 2024-2031

 
I dag er antall barnehageplasser på Bjørkelangen 162 (63 på Burholtoppen og 98 i 
Festningsåsen). For at kommunen skal ha tilstrekkelig kapasitet på Bjørkelangen i fremtiden, 
anbefales det at Festningsåsen barnehage beholdes som i dag, og at det utføres 
oppgradering av eksisterende bygg. Det anbefales videre at Burholtoppen barnehage 
avvikles, og at det bygges ny 7-avdelings barnehage med plass til 126 barn ved 
Bjørkelangen skole. Dette vil gi en kapasitet på 224 barnehageplasser, og vil ivareta 
fremtidens behov, også på lang sikt. 
 
Kort oppsummert tiltak 1: 
Festningsåsen barnehage beholdes som i dag. Burholtoppen barnehage avvikles, og det 
bygges ny barnehage ved Bjørkelangen skole. 

Tiltak 2 vil beholde dagens barnehage på Rømskog og legge ned Setskog barnehage. Vi 
legger til grunn at både barnehage og skole på Rømskog beholdes. Dette vil bidra til at små 
barn slipper den ekstra reiseveien de ville fått ved nedleggelse. Rømskog barnehage har god 
kapasitet og vil kunne ta imot barn fra Setskog dersom det er ønskelig. Ulempen vil være at 
små barnehager er utfordrende å drifte, både økonomisk og faglig. 

Setskog barnehage har betydelige funksjonelle mangler, og det anbefales ikke å satse på 
dette bygget på lang sikt. Barnehagene har ikke inndeling kretser slik skolene har, og hele 
kommunen er en opptakskrets. Ved nedleggelse av Setskog barnehage vil familier søke 
plass i Rømskog barnehage eller barnehager på Bjørkelangen. Det vil medføre lengre 
kjøreveg, (på ca. 15. minutter.)  

Etterspørselen i Setskog og Rømskog ser ut til å være stabilt eller synke de kommende 20 
årene. 

Kort oppsummert tiltak 2:  
På grunn av store investeringsbehov og synkende barnetall legges Setskog barnehage ned. 
Rømskog barnehage beholdes som i dag. 

Tiltak 3 vil bidra til å løse overtallighet på barnehageplasser i område Hemnes/Løken og gi 
Bråtebakken barnehage mer funksjonelle og tidsmessige lokaler.  
 
Etterspørselen ser ut til å synke i område Hemnes de kommende 20 årene og det mest 
nærliggende er å redusere inntaket av barn i Bråtebakken barnehage. Bråtebakken 
barnehage ligger plassert midt i ett boligområde, med trafikkmessige utfordringer og med 
trange parkeringsplasser.  

Ved opprettholdelse av barnehagen på eksisterende tomt kan kapasiteten i barnehagen 
reduseres til 3 avdelinger/54 plasser. Da er dagens areal inkludert kjelleren stort nok, ifølge 
moderne romprogram. Uteområdet bør opparbeides på nytt med nye lekeapparater og 
oppvarmet vognskur. Oppgradering av barnehagen vil være kostnadskrevende. Det bør 
derfor vurderes å avvikle barnehagen der den er plassert i dag og bygge ny barnehage på 
skoletomta. Kostnad bygging av ny barnehage med tre avdelinger med 54 plasser samt 
opparbeidelse av utendørsarealer er stipulert 20 865 900 kroner. Tomten der barnehagen nå 
ligger kan selges, det anslås en pris på 3 000 000 kroner. Denne løsningen vil gi en moderne 
barnehage med god beliggenhet.  

Ny barnehage i tilknytning til skolen vil redusere trafikken i sentrum ved at barn og elever kan 
leveres og hentes på samme sted. I tillegg vil det øke mulighet for økt samhandling mellom 
barnehagen og skolen.  

Barnehage- og skolebruksplan 2024-2031 

I dag er antall barnehageplasser på Bjørkelangen 162 (63 på Burholtoppen og 98 i 
Festningsåsen). For at kommunen skal ha tilstrekkelig kapasitet på Bjørkelangen i fremtiden, 
anbefales det at Festningsåsen barnehage beholdes som i dag, og at det utføres 
oppgradering av eksisterende bygg. Det anbefales videre at Burholtoppen barnehage 
avvikles, og at det bygges ny 7-avdelings barnehage med plass til 126 barn ved 
Bjørkelangen skole. Dette vil gi en kapasitet på 224 barnehageplasser, og vil ivareta 
fremtidens behov, også på lang sikt. 

Kort oppsummert tiltak 1: 
Festningsåsen barnehage beholdes som i dag. Burholtoppen barnehage avvikles, og det 
bygges ny barnehage ved Bjørkelangen skole. 

Tiltak 2 vil beholde dagens barnehage på Rømskog og legge ned Setskog barnehage. Vi 
legger til grunn at både barnehage og skole på Rømskog beholdes. Dette vil bidra til at små 
barn slipper den ekstra reiseveien de ville fått ved nedleggelse. Rømskog barnehage har god 
kapasitet og vil kunne ta imot barn fra Setskog dersom det er ønskelig. Ulempen vil være at 
små barnehager er utfordrende å drifte, både økonomisk og faglig. 

Setskog barnehage har betydelige funksjonelle mangler, og det anbefales ikke å satse på 
dette bygget på lang sikt. Barnehagene har ikke inndeling kretser slik skolene har, og hele 
kommunen er en opptakskrets. Ved nedleggelse av Setskog barnehage vil familier søke 
plass i Rømskog barnehage eller barnehager på Bjørkelangen. Det vil medføre lengre 
kjøreveg, (på ca. 15. minutter.) 

Etterspørselen i Setskog og Rømskog ser ut til å være stabilt eller synke de kommende 20 
årene. 

Kort oppsummert tiltak 2: 
På grunn av store investeringsbehov og synkende barnetall legges Setskog barnehage ned. 
Rømskog barnehage beholdes som i dag. 

Tiltak 3 vil bidra til å løse overtallighet på barnehageplasser i område Hemnes/Løken og gi 
Bråtebakken barnehage mer funksjonelle og tidsmessige lokaler. 

Etterspørselen ser ut til å synke i område Hemnes de kommende 20 årene og det mest 
nærliggende er å redusere inntaket av barn i Bråtebakken barnehage. Bråtebakken 
barnehage ligger plassert midt i ett boligområde, med trafikkmessige utfordringer og med 
trange parkeringsplasser. 

Ved opprettholdelse av barnehagen på eksisterende tomt kan kapasiteten i barnehagen 
reduseres til 3 avdelinger/54 plasser. Da er dagens areal inkludert kjelleren stort nok, ifølge 
moderne romprogram. Uteområdet bør opparbeides på nytt med nye lekeapparater og 
oppvarmet vognskur. Oppgradering av barnehagen vil være kostnadskrevende. Det bør 
derfor vurderes å avvikle barnehagen der den er plassert i dag og bygge ny barnehage på 
skoletomta. Kostnad bygging av ny barnehage med tre avdelinger med 54 plasser samt 
opparbeidelse av utendørsarealer er stipulert 20 865 900 kroner. Tomten der barnehagen nå 
ligger kan selges, det anslås en pris på 3 000 000 kroner. Denne løsningen vil gi en moderne 
barnehage med god beliggenhet. 

Ny barnehage i tilknytning til skolen vil redusere trafikken i sentrum ved at barn og elever kan 
leveres og hentes på samme sted. I tillegg vil det øke mulighet for økt samhandling mellom 
barnehagen og skolen. 
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Kort oppsummert tiltak 3:  
Antall barnehageplasser i Bråtebakken nedjusteres, og det bygges ny barnehage på 
skoletomta.  
 
8.3 Tiltak og investeringer barnehage – alternativ 2 
Prioriteringen er satt ut fra arbeidsgruppas vurderinger av elevtall og bygningsmessig 
tilstand. 

 
Tiltak 

 
Samlet4 
kostnad 

(2020-tall) 

 
Vurdering 

 
Prioritering 

Tiltak 1: Område Bjørkelangen 
 
Beholde Festningsåsen barnehage som i 
dag og oppgradere 
 
Bygge ny barnehage i Bjørkelangen 
sentrum, ved skolen.7 avdelinger med plass 
til 126 barn 
Opparbeide utendørsarealer 
 
Avvikle Burholtoppen barnehage 
Miljøsanering 
Selge tomten 
 

 
 
 

4 500 000 
 

 
41 250 000 

 
4 700 000 

  
 

779 800 
   -3 000 000 

 
Det er behov for flere 
barnehageplasser på 

Bjørkelangen 
 

Kjøkken, personalavdeling, 
veggoverflater osv. 

 
 

 
Økonomiplan 
2024-2027 

Tiltak 2: Slå sammen Setskog og 
Rømskog barnehager 
Barnehagene slås sammen til en barnehage 
ved å bygge ny barnehage på Setskog med 
3 avdelinger med 54 storebarnsplasser  
 
Miljøsanering Setskog barnehage 
 
Avvikle Rømskog barnehage 
Ev. miljøsanering 
Selge tomten 

 
 
 
 

19 386 000 
 

300 000 
 
 

744 800 
- 4 000 000 

 
Forslaget må ses i 

sammenheng med eventuell ny 
skole på Setskog 

 
 

 
Deler av 

administrasjonsbygningene 
befinner seg på 

barnehagetomta. Barnehagen 
har felles lokaler med SFO, det 
er viktig at løsning for skole og 
barnehage ses på som helhet 

 
Økonomiplan 
2027-2030 

Tiltak 3: Avvikle Bråtebakken barnehage, 
bygge ny på skoletomta 
Avvikle Bråtebakken barnehage 
Miljøsanering  
Selge tomten 
Bygge ny Bråtebakken barnehage 
Opparbeide utendørsarealer 

 
 

 
588 000 

- 3 500 000 
18 225 000 

2 100 000 
 

   
Økonomiplan 
2028-2031 

Tabell 12 Alternativ 2- for barnehagene         

 
 
 
 

 
4 Alle summer inkludert mva. 

Kort oppsummert tiltak 3: 
Antall barnehageplasser i Bråtebakken nedjusteres, og det bygges ny barnehage på 
skoletomta. 

8.3 Tiltak og investeringer barnehage - alternativ 2 
Prioriteringen er satt ut fra arbeidsgruppas vurderinger av elevtali og bygningsmessig 
tilstand. 

Tiltak Samlet4 Vurdering Prioritering 
kostnad 

(2020-tall) 
Tiltak 1: Område Bjørkelangen 

Det er behov for flere Økonomiplan 
Beholde Festningsåsen barnehage som i barnehageplasser på 2024-2027 
dag og oppgradere 4 500 000 Bjørkelangen 

Bygge ny barnehage i Bjørkelangen Kjøkken, personalavdeling, 
sentrum, ved skolen.7 avdelinger med plass 41 250 000 veggoverflater osv. 
til 126 barn 
Opparbeide utendørsarealer 4 700 000 

Avvikle Burholtoppen barnehage 
Miljøsanering 779 800 
Selge tomten -3 000 000 

Tiltak 2: Slå sammen Setskog og 
Rømskog barnehager Forslaget må ses i Økonomiplan 
Barnehagene slås sammen til en barnehage sammenheng med eventuell ny 2027-2030 
ved å bygge ny barnehage på Setskog med skole på Setskog 
3 avdelinger med 54 storebarnsplasser 19 386 000 

Miljøsanering Setskog barnehage 300 000 
Deler av 

Avvikle Rømskog barnehage administrasjonsbygningene 
Ev. miljøsanering 744 800 befinner seg på 
Selge tomten - 4 000 000 barnehagetomta. Barnehagen 

har felles lokaler med SFO, det 
er viktig at løsning for skole og 
barnehage ses på som helhet 

Tiltak 3: Avvikle Bråtebakken barnehage, 
bygge ny på skoletomta Økonomiplan 
Avvikle Bråtebakken barnehage 2028-2031 
Miljøsanering 588 000 
Selge tomten - 3 500 000 
Bygge ny Bråtebakken barnehage 18 225 000 
Opparbeide utendørsarealer 2 100 000 

Tabell 12 Alternativ 2- for barnehagene 

4 AIie summer inkludert mva. 
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Barnehage- og skolebruksplan 2024-2031

Vurderinger: 
Tiltak 1 og 3 er identiske med alternativ 1.  
 
Tiltak 2 Alternativet vil gi barnehagene på Setskog og Rømskog et bedre grunnlag for 
økonomisk og pedagogisk drift, og en funksjonell og moderne barnehage tilpasset dagens og 
fremtidens behov og regelverk.   

Etterspørselen i Setskog og Rømskog ser ut til å synke de kommende 20 årene, og 
overkapasiteten vil øke. På lang sikt er det ca. 170 m2 lekeareal mer enn nødvendig, som 
tilsvarer 42 plasser for store barn. Det er i størrelsen på Rømskog barnehage som utgjør 
overkapasiteten i leke- og oppholdsareal.  

Det vil være utfordrende å drifte barnehagene i Setskog og Rømskog økonomisk og faglig 
forsvarlig de kommende årene. Små barnehager har høye driftskostnader, da administrative 
utgifter og bemanningsmessige utgifter er mye høyere enn i en stor barnehage. Aurskog-
Høland kommune vil derfor spare penger ved å slå sammen barnehagene på Setskog og 
Rømskog. Små barnehager vil også ha en mindre faglig kapasitet enn større enheter. 
Personalet er den viktigste ressursen i barnehagene, der en større barnehage i større grad 
vil ha mulighet til å ivareta både bredde- og dybdekompetanse.  

Geografisk ligger barnehagene med en avstand på 13,7 km / 15 minutter kjøretid mellom 
seg. For noen familier må man legge til ytterligere reisevei mellom hjemmet og dagens 
barnehagetilbud på Rømskog. Dette vil ha betydning for tilrettelegging for foreldre i arbeid, 
men også for små barn som får en ekstra daglig reisetid på om lag 0,5 time. I neste omgang 
kan disse barna også få lenger oppholdstid i barnehagen, enn de ville ved et 
barnehagetilbud på Rømskog. Setskog barnehage har betydelige funksjonelle mangler, og 
det anbefales i dette alternativet ikke å satse på dette bygget på lang sikt. Barnehager kan bli 
for små til å opprettholde kompetanse og faglighet og forsvarlig økonomisk drift. Det 
anbefales i alternativet derfor å slå sammen de to barnehagene til en. Sett i sammenheng 
med alternativet om å slå sammen Setskog og Rømskog skoler, bør ny barnehage ligge på 
Setskog slik at man får ett helhetlig oppvekstmiljø med både barnehage og skole.  

Kort oppsummert tiltak 2: 
Setskog og Rømskog barnehager slås sammen til en ny barnehage. 
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Vurderinger: 
Tiltak 1 og 3 er identiske med alternativ 1. 

Tiltak 2 Alternativet vil gi barnehagene på Setskog og Rømskog et bedre grunnlag for 
økonomisk og pedagogisk drift, og en funksjonell og moderne barnehage tilpasset dagens og 
fremtidens behov og regelverk. 

Etterspørselen i Setskog og Rømskog ser ut til å synke de kommende 20 årene, og 
overkapasiteten vil øke. På lang sikt er det ca. 170 m2 lekeareal mer enn nødvendig, som 
tilsvarer 42 plasser for store barn. Det er i størrelsen på Rømskog barnehage som utgjør 
overkapasiteten i leke- og oppholdsareal. 

Det vil være utfordrende å drifte barnehagene i Setskog og Rømskog økonomisk og faglig 
forsvarlig de kommende årene. Små barnehager har høye driftskostnader, da administrative 
utgifter og bemanningsmessige utgifter er mye høyere enn i en stor barnehage. Aurskog- 
Høland kommune vil derfor spare penger ved å slå sammen barnehagene på Setskog og 
Rømskog. Små barnehager vil også ha en mindre faglig kapasitet enn større enheter. 
Personalet er den viktigste ressursen i barnehagene, der en større barnehage i større grad 
vil ha mulighet til å ivareta både bredde- og dybdekompetanse. 

Geografisk ligger barnehagene med en avstand på 13, 7 km / 15 minutter kjøretid mellom 
seg. For noen familier må man legge til ytterligere reisevei mellom hjemmet og dagens 
barnehagetilbud på Rømskog. Dette vil ha betydning for tilrettelegging for foreldre i arbeid, 
men også for små barn som får en ekstra daglig reisetid på om lag 0,5 time. I neste omgang 
kan disse barna også få lenger oppholdstid i barnehagen, enn de ville ved et 
barnehagetilbud på Rømskog. Setskog barnehage har betydelige funksjonelle mangler, og 
det anbefales i dette alternativet ikke å satse på dette bygget på lang sikt. Barnehager kan bli 
for små til å opprettholde kompetanse og faglighet og forsvarlig økonomisk drift. Det 
anbefales i alternativet derfor å slå sammen de to barnehagene til en. Sett i sammenheng 
med alternativet om å slå sammen Setskog og Rømskog skoler, bør ny barnehage ligge på 
Setskog slik at man får ett helhetlig oppvekstmiljø med både barnehage og skole. 

Kort oppsummert tiltak 2: 
Setskog og Rømskog barnehager slås sammen til en ny barnehage. 
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9.0 Alternative løsninger – skole 

9.1 Tiltak og investeringer skole – alternativ 0 
Alternativet tar utgangspunkt i dagens skolestruktur. Prioriteringen er satt ut fra vurderinger 
av elevtall og bygningsmessig tilstand. 

 
Tiltak 

 
Samlet 

5kostnad 

 
Merknader 

 
Prioritering 

Aursmoen skole  Det pågår eget prosjekt for 
bygging av ny skole på 

Aursmoen 

 

Bjørkelangen skole – barnetrinn 
Nybygg 

 
57 838 400 

Forslaget vil løse 
utfordringene med for liten 
plass på barnetrinnet ved 

Bjørkelangen skole.  

 
Økonomiplan 
2024-2027 

Bjørkelangen skole – ungdomstrinn 
Ingen tiltak 

 
0 

  

Bråte skole 1 -10 
Miljøsanering 
Nybygg 
Utendørsarbeider 

 
6 300 000 

204 500 000 
19 152 600 

  
Økonomiplan 
2025 - 2028 

Haneborg skole 1 – 7 
Miljøsanering 
Nybygg 
Utendørsarbeider 
 

 
2 700 000 

103 200 000 
7 192 500 

 

  
Økonomiplan 
2026 - 2029 

Setskog skole 1 -7 
Miljøsanering 
Ombygging 
Nybygg 
Utendørsarbeider 

 
1 200 000 
1 100 000 

 81 900 000 
4 603 000 

  
Økonomiplan 
2027 - 2030 

Løken skole 1 – 7 
Ombygging 
Nybygg 

 
59 400 000 
50 400 000 

  
Økonomiplan 
2028- 2031 

Rømskog skole 1 – 7 
Miljøsanering 
Nybygg 
Gymsal/garderober 
SFO 

 
1 700 000 

64 000 000 
(2 300 000) 
(1 400 000) 

  
Økonomiplan 
2028 – 2031 

Tabell 13 Alternativ 0 – for skolene        

Vurderinger:  
Tilstandsanalysen fra Agenda Kaupang konkluderer med at det ikke vil lønne seg å bygge 
om Haneborg, Setskog eller Bråte til moderne standard. Det vil lønne seg å rive disse 
skolene og bygge nytt, hvis man vil ha moderne skoleanlegg for elevene i ulike deler av 
kommunen. Bjørkelangen skole trenger ingen ombygging. Det er et fullt ut funksjonelt og 
moderne skoleanlegg. Skolen må imidlertid utvides for å ta imot forventet antall elever i 

 
5 Alle summer er inkludert mva. 

9.0 Alternative løsninger - skole 

9.1 Tiltak og investeringer skole - alternativ O 
Alternativet tar utgangspunkt i dagens skolestruktur. Prioriteringen er satt ut fra vurderinger 
av elevtali og bygningsmessig tilstand. 

Tiltak Samlet Merknader Prioritering 
5 k o s t n a d  

Aursmoen skole Det pågår eget prosjekt for 
bygging av ny skole på 

Aursmoen 

Bjørkelangen skole - barnetrinn Forslaget vil løse 
Nybygg 57 838 400 utfordringene med for liten Økonomiplan 

plass på barnetrinnet ved 2024-2027 
Bjørkelangen skole. 

Bjørkelangen skole - ungdomstrinn 
Ingen tiltak 0 

Bråte skole 1 -1 O 
Miljøsanering 6 300 000 Økonomiplan 
Nybygg 204 500 000 2025 - 2028 
Utendørsarbeider 19 152 600 
Haneborg skole 1 - 7 
Miljøsanering 2 700 000 Økonomiplan 
Nybygg 103 200 000 2026 - 2029 
Utendørsarbeider 7 192 500 

Setskog skole 1 - 7  
Miljøsanering 1 200 000 Økonomiplan 
Ombygging 1 100 000 2027 - 2030 
Nybygg 81 900 000 
Utendørsarbeider 4 603 000 
Løken skole 1 - 7 
Ombygging 59 400 000 Økonomiplan 
Nybygg 50 400 000 2028- 2031 

Rømskog skole 1 - 7 
Miljøsanering 1 700 000 Økonomiplan 
Nybygg 64 000 000 2028 - 2031 
Gymsal/garderober (2 300 000) 
SFO (1 400 000) 

Tabell 13 Alternativ O - for skolene 

Vurderinger: 
Tilstandsanalysen fra Agenda Kaupang konkluderer med at det ikke vil lønne seg å bygge 
om Haneborg, Setskog eller Bråte til moderne standard. Det vil lønne seg å rive disse 
skolene og bygge nytt, hvis man vil ha moderne skoleanlegg for elevene i ulike deler av 
kommunen. Bjørkelangen skole trenger ingen ombygging. Det er et fullt ut funksjonelt og 
moderne skoleanlegg. Skolen må imidlertid utvides for å ta imot forventet antall elever i 

5 AIie summer er inkludert mva. 
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barneskolen. Rømskog må bygges om og utvides. Videre bruk av Rømskog skole innebærer 
sanering og nybygg. I estimatet over er det tatt med ombygging/oppgradering av 
gymsal/garderober og SFO. Disse lokalene er utenfor og av nyere dato enn eksisterende 
skolebygg, så vi forutsetter at kostnadene til oppgradering av disse kan utsettes inntil videre. 
Løken skole trenger en utvidelse av arealet på 1362 m2 for å tilfredsstille moderne standard, 
og det er behov for en moderat oppgradering av eksisterende bygg. Årlige kostnader til 
undervisning, lokaler, kapitalkostnader og skoleskyss anslås til 241 millioner kroner i 
alternativ null. 

Det man likevel må merke seg er at Agenda Kaupang har hatt som utgangspunkt at dette 
alternativet legger opp til at alle skolene skal få et moderne romprogram. Det vil la seg gjøre 
å drive en forsvarlig drift av skolene, selv om ikke alle forslag til oppgraderinger gjøres. 

Eiendomsavdelingen i kommunen har opplyst at kommunen eier paviljonger tilsvarende fire 
fullstendige klasserom, som vil frigjøres når ny skole på Aursmoen står ferdig. Paviljongene 
er av god standard. Det kan tenkes at disse kan flyttes til for eksempel Setskog skole eller 
barnehage for å avhjelpe/erstatte oppgraderingsbehov. Det anslås en kostnad på mellom 1 
og 2 millioner kroner for å demontere, flytte og etablere disse på nytt sted. 

Kort oppsummert alternativ 0: 
Skolestrukturen beholdes som i dag, det gjøres investeringer ved hver enkelt skole. 
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barneskolen. Rømskog må bygges om og utvides. Videre bruk av Rømskog skole innebærer 
sanering og nybygg. I estimatet over er det tatt med ombygging/oppgradering av 
gymsal/garderober og SFO. Disse lokalene er utenfor og av nyere dato enn eksisterende 
skolebygg, så vi forutsetter at kostnadene til oppgradering av disse kan utsettes inntil videre. 
Løken skole trenger en utvidelse av arealet på 1362 m2 for å tilfredsstille moderne standard, 
og det er behov for en moderat oppgradering av eksisterende bygg. Årlige kostnader til 
undervisning, lokaler, kapitalkostnader og skoleskyss anslås til 241 millioner kroner i 
alternativ null. 

Det man likevel må merke seg er at Agenda Kaupang har hatt som utgangspunkt at dette 
alternativet legger opp til at alle skolene skal få et moderne romprogram. Det vil la seg gjøre 
å drive en forsvarlig drift av skolene, selv om ikke alle forslag til oppgraderinger gjøres. 

Eiendomsavdelingen i kommunen har opplyst at kommunen eier paviljonger tilsvarende fire 
fullstendige klasserom, som vil frigjøres når ny skole på Aursmoen står ferdig. Paviljongene 
er av god standard. Det kan tenkes at disse kan flyttes til for eksempel Setskog skole eller 
barnehage for å avhjelpe/erstatte oppgraderingsbehov. Det anslås en kostnad på mellom 1 
og 2 millioner kroner for å demontere, flytte og etablere disse på nytt sted. 

Kort oppsummert alternativ 0: 
Skolestrukturen beholdes som i dag, det gjøres investeringer ved hver enkelt skole. 

50 



  
 
 
 
 
 

51 
 

9.2 Tiltak og investeringer skole – alternativ 1 
Prioriteringen er satt ut fra vurderinger av elevtallsutvikling og bygningsmessig tilstand 

 
Tiltak 

 
Samlet 

6kostnad 
(2020-tall) 

 
Merknad 

 
Prioritering 

Tiltak 1: 
Utvide barnetrinnet ved Bjørkelangen 
skole 
Utvide barnetrinnet på Bjørkelangen skole  
 

 
 

57 838 400 
 

 
Forslaget vil løse utfordringene 

med for liten plass på 
barnetrinnet ved Bjørkelangen 

skole. 

 
Økonomiplan 
2024 – 2027 

Tiltak 2: 
Legge ned Haneborg skole, flytte elevene 
til Aursmoen skole 
Miljøsanering  
Selge tomten 

 
 

 
2 700 000 

- 30 000 000 
 

 
Løsningen foreslås realisert i 
forbindelse med ferdigstillelse 

av Aursmoen skole 

 
Økonomiplan 
2024-2027 

Tiltak 3: 
Flytte ungdomstrinnet ved Bråte til Løken  
Bygge ny ungdomsskole på Løken 
Opparbeide utendørsarealer ny Løken 
ungdomsskole 
Modernisere Løken barneskole 
Nybygg Løken barneskole 
Miljøsanering Bråte skole 
Bygge ny Bråte barneskole 
Opparbeide utendørsarealer ny Bråte 
barneskole 

 
 
 

129 884 800 
11 100 000 

 
59 400 000 

3 374 400 
6 328 550 

114 433 600 
8 100 000 

 
Kommunens 

ungdomsskolestruktur vil 
beholdes, men ungdomstrinnet 

ved Bråte og Løken skoler 
legges til Løken. Løken og 

Bråte barneskoler får nye eller 
oppgraderte lokaler 

 
Økonomiplan 
2025 – 2028 

 

Tiltak 4:  
Beholde Rømskog skole og flytte elevene 
ved Setskog skole til Bjørkelangen (ev. 
noen til Rømskog) 
 
Ev. salg eller miljøsanering av Setskog skole 

 
 

 
Ikke 
kostnads-
beregnet     

 
Alternativet må ses i 

sammenheng med valget som 
tas med hensyn til om 

barnehagen skal bestå på 
Setskog 

 
Økonomiplan 
2027 – 2030 

Tabell 14 Alternativ 1 – for skolene          

  

 
6 Alle summer er inkludert mva. 

9.2 Tiltak og investeringer skole - alternativ 1 
Prioriteringen er satt ut fra vurderinger av elevtallsutvikling og bygningsmessig tilstand 

Tiltak Samlet Merknad Prioritering 
6 k o s t n a d  

(2020-tall) 
Tiltak 1: 
Utvide barnetrinnet ved Bjørkelangen Forslaget vil løse utfordringene Økonomiplan 
skole 57 838 400 med for liten plass på 2024- 2027 
Utvide barnetrinnet på Bjørkelangen skole barnetrinnet ved Bjørkelangen 

skole. 
Tiltak 2: 
Legge ned Haneborg skole, flytte elevene Løsningen foreslås realisert i Økonomiplan 
til Aursmoen skole forbindelse med ferdigstillelse 2024-2027 
Miljøsanering 2 700 000 av Aursmoen skole 
Selge tomten - 30 000 000 

Tiltak 3: 
Flytte ungdomstrinnet ved Bråte til Løken Kommunens Økonomiplan 
Bygge ny ungdomsskole på Løken ungdomsskolestruktur vil 2025- 2028 
Opparbeide utendørsarealer ny Løken 129 884 800 beholdes, men ungdomstrinnet 
ungdomsskole 11 100 000 ved Bråte og Løken skoler 
Modernisere Løken barneskole legges til Løken. Løken og 
Nybygg Løken barneskole 59 400 000 Bråte barneskoler får nye eller 
Miljøsanering Bråte skole 3 374 400 oppgraderte lokaler 
Bygge ny Bråte barneskole 6 328 550 
Opparbeide utendørsarealer ny Bråte 114 433 600 
barneskole 8 100 000 
Tiltak 4: 
Beholde Rømskog skole og flytte elevene Alternativet må ses i Økonomiplan 
ved Setskog skole til Bjørkelangen (ev. sammenheng med valget som 2027 - 2030 
noen til Rømskog) Ikke tas med hensyn til om 

kostnads- barnehagen skal bestå på 
Ev. salg eller miljøsanering av Setskog skole beregnet Setskog 

Tabell 14 Alternativ 1- for skolene 

6 AIie summer er inkludert mva. 
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9.3 Tiltak og investeringer skole – alternativ 2 
Prioriteringen er satt ut fra vurderinger av elevtall og bygningsmessig tilstand.  

 
Tiltak 

 
Samlet kostnad 

(2020-tall)7 

 
Merknad 

 
Prioritering 

Tiltak 1: 
Utvide barnetrinnet ved Bjørkelangen 
skole 
Utvide barnetrinnet på Bjørkelangen 
skole  
 

 
 

57 838 400 
 

 
Forslaget vil løse 

utfordringene med for liten 
plass på barnetrinnet ved 

Bjørkelangen skole. 
 

 
Økonomiplan 
2024 – 2027 

Tiltak 2: 
Legge ned Haneborg skole, flytte 
elevene til Aursmoen skole 
Miljøsanering 
Selge Haneborg skole (tomt) 

 
 
 

2 700 000 
- 30 000 000 

 
Løsningen foreslås realisert i 
forbindelse med ferdigstillelse 

av Aursmoen skole 

 
Økonomiplan 
2024-2027 

Tiltak 3: 
Flytte ungdomstrinnet ved Bråte til 
Løken 
Bygge ny ungdomsskole på Løken 
Opparbeide utendørsarealer ny Løken 
ungdomsskole 
Modernisere Løken barneskole 
Nybygg Løken barneskole 
Miljøsanering Bråte skole 
Bygge ny Bråte barneskole 
Opparbeide utendørsarealer ny Bråte 
barneskole 

 
 
 

129 884 800 
11 100 000 

 
59 400 000 

3 374 400 
6 328 550 

114 433 600 
8 100 000 

 
Kommunens 

ungdomsskolestruktur vil 
beholdes, men 

ungdomstrinnet ved Bråte og 
Løken skoler legges til Løken. 
Løken og Bråte barneskoler 

får nye eller oppgraderte 
lokaler 

 
Økonomiplan 
2025 – 2028 

 

Tiltak 4:  
Slå sammen Rømskog skole og 
Setskog skole, bygge ny skole på 
Setskog 
Miljøsanering Rømskog skole 
Selge Rømskog skole (tomt) 
Miljøsanering Setskog skole 
Bygge ny Setskog skole 
Ombygging (SFO) 
Opparbeide utendørsarealer 

 
 
 

1 700 000 
- 3 200 000    
 1 200 000 

103 200 000 
    1 100 000 
    4 603 000 

 
Forslaget ses i sammenheng 
med alternativ sammenslåing 

av barnehagene 
 

Tomten til Rømskog skole er 
fratrukket vei og 

administrasjonsbygning 

 
Økonomiplan 
2027 - 2030 

Tabell 15 Alternativ 2 – for skolene          

 

Vurderinger: 

Alternativ 1 og 2 er like med hensyn til tiltak nr. 1, 2 og 3.  

Tiltak 1 omhandler plassproblematikken ved Bjørkelangen skole.  

Barneskoledelen av Bjørkelangen skole har 377 elever høsten 2021. Bjørkelangen har to 
klasse-rekker i barneskolen. Maksimal kapasitet er 396 elever. Plankapasitet er 375 elever. 
Dette er for lite. Elevtallet i skolekretsen vil etter prognosen øke til rundt 390 elever de neste 
20 årene. Med to paralleller vil det bli mange trinn med klassesprekk (trenger en klasse 
ekstra). Skolen må planlegges med et slingringsrom for uventet elevvekst og variasjoner i 

 
7 Alle summer er inkludert mva. 
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9.3 Tiltak og investeringer skole - alternativ 2 
Prioriteringen er satt ut fra vurderinger av elevtali og bygningsmessig tilstand. 

Tiltak Samlet kostnad Merknad Prioritering 
(2020-tall)' 

Tiltak 1: 
Utvide barnetrinnet ved Bjørkelangen Forslaget vil løse Økonomiplan 
skole 57 838 400 utfordringene med for liten 2024- 2027 
Utvide barnetrinnet på Bjørkelangen plass på barnetrinnet ved 
skole Bjørkelangen skole. 

Tiltak 2: 
Legge ned Haneborg skole, flytte Løsningen foreslås realisert i Økonomiplan 
elevene til Aursmoen skole forbindelse med ferdigstillelse 2024-2027 
Miljøsanering 2 700 000 av Aursmoen skole 
Selge Haneborg skole (tomt) - 30 000 000 
Tiltak 3: 
Flytte ungdomstrinnet ved Bråte til Kommunens Økonomiplan 
Løken ungdomsskolestruktur vil 2025- 2028 
Bygge ny ungdomsskole på Løken 129 884 800 beholdes, men 
Opparbeide utendørsarealer ny Løken 11100 000 ungdomstrinnet ved Bråte og 
ungdomsskole Løken skoler legges til Løken. 
Modernisere Løken barneskole 59 400 000 Løken og Bråte barneskoler 
Nybygg Løken barneskole 3 374 400 får nye eller oppgraderte 
Miljøsanering Bråte skole 6 328 550 lokaler 
Bygge ny Bråte barneskole 114 433 600 
Opparbeide utendørsarealer ny Bråte 8 100 000 
barneskole 
Tiltak 4: 
Slå sammen Rømskog skole og Forslaget ses i sammenheng Økonomiplan 
Setskog skole, bygge ny skole på med alternativ sammenslåing 2027 - 2030 
Setskog 1 700 000 av barnehagene 
Miljøsanering Rømskog skole - 3 200 000 
Selge Rømskog skole (tomt) 1 200 000 Tomten til Rømskog skole er 
Miljøsanering Setskog skole 103 200 000 fratrukket vei og 
Bygge ny Setskog skole 1100  000 administrasjonsbygning 
Ombygging (SFO) 4 603 000 
Opparbeide utendørsarealer 

Tabell 15 Alternativ 2 - for skolene 

Vurderinger: 

Alternativ 1 og 2 er like med hensyn til tiltak nr. 1 , 2  og 3. 

Tiltak 1 omhandler plassproblematikken ved Bjørkelangen skole. 

Barneskoledelen av Bjørkelangen skole har 377 elever høsten 2021. Bjørkelangen har to 
klasse-rekker i barneskolen. Maksimai kapasitet er 396 elever. Plankapasitet er 375 elever. 
Dette er for lite. Elevtallet i skolekretsen vil etter prognosen øke til rundt 390 elever de neste 
20 årene. Med to paralleller vil det bli mange trinn med klassesprekk (trenger en klasse 
ekstra). Skolen må planlegges med et slingringsrom for uventet elevvekst og variasjoner i 

7 AIie summer er inkludert mva. 
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størrelsen på kullene. Skolen må derfor utvides. Den må ha tre klasserekker i barneskolen. 
Det er midlertidige paviljonger på Bjørkelangen skole. Disse ble etablert i begynnelsen av 
2022.  

Kort oppsummert tiltak 1: 
Bjørkelangen skole får en utvidelse av barnetrinnet. Dette er helt nødvendig, da elevtallet er 
økende, og det allerede i dag er for lite areal.  

Tiltak 2 innebærer å legge ned Haneborg skole og flytte elevene over til Aursmoen skole. 
Kommunen har allerede startet planlegging av ny Aursmoen skole 1–10. Aursmoen skole har 
kapasitet til å ta imot elevene fra Haneborg uten å opprette flere klasser. Man sparer altså 
utgiftene til modernisering av Haneborg skole. Tomten kan selges. Utgiftene til drift av bygg 
synker, på grunn av mindre areal. Samlede årlige driftsutgifter reduseres, ifølge Agenda 
Kaupang, med omtrent 10,4 millioner kroner i forhold til alternativ null. 

Enkelte pedagogiske argumenter kan også tale for nedleggelse av Haneborg. Større skoler 
gir et større mangfold i elevgruppa og større fagmiljø, noe som kan påvirke rekruttering av 
lærere. Det blir til gjengjeld større behov for skole-skyss. Forrige skoleår var det rapportert 
52 elever med skoleskyss til Haneborg skole. Med overflytting til Aursmoen skole vil alle 
elevene trenge skyss. Skoleåret 2021/2022 er det 70 elever på skolen + 7 elever i 
innføringstilbudet (Kilde GSI). Skoleåret 2022/2023 ser elevtallet ved skolen ut til å bli 64. 
Elevene vil få et større sosialt miljø. En ulempe vil være at ansatte og elever må flyttes fra 
eksisterende skole. 

Det er et tap for lokalsamfunnet at skolen i nærmiljøet blir borte. Tapet av skolen i nærmiljøet 
må veies mot ønsket om vekst på Aursmoen og Bjørkelangen. Kommunen ønsker vekst i 
aksen Aursmoen-Bjørkelangen-Løken. Innbyggerne rundt Haneborg skole er antakelig mer 
orientert mot Bjørkelangen og Aursmoen enn de var da skolen ble bygget rundt 1960. 

Kort oppsummert tiltak 2: 
Haneborg skole legges ned. Det er tatt høyde for at elevene kan få plass på nye Aursmoen 
skole. 

Tiltak 3 er et forslag til nye og tidsmessige lokaler ved Løken og Bråte skoler. Kommunens 
ønskede ungdomsskolestruktur beholdes. 

Ungdomsskolen på Bråte flyttes til Løken. Skolen får samme opptaksområde og trenger 
samme kapasitet som i alternativ null. Den skal overta elever fra barneskolene på Bråte og 
Løken. Elevtallet ved skolen blir rundt 420 elever ifølge befolkningsprognosen i rapporten til 
Agenda Kaupang.  

 

Det forventes ifølge prognosene til Agenda Kaupang rundt 450 elever ved den nye Løken 
barne- og ungdomsskole. Det vil si 200 elever i ungdomsskolen og 250 elever i barneskolen. 
Barneskolen får to klasserekker. Ungdomsskolen får tre klasserekker. Skolen får en 
maksimal kapasitet på 662 elever og en plankapasitet på 602 elever. Kommunens egne 
prognoser tilsier en økning i elevtallet. 

Det foreslås å plassere skolen på dagens skoletomt på Løken. Tomten utvides med 
barnehage-tomten og tomten til legekontoret. Vei mellom disse tomtene tas bort.  
Anbefalt tomtestørrelse for en skole med maksimalt 662 elever er 24 mål. Det omfatter:  

• Lekeareal 20 mål, 30 kvm per elev  

størrelsen på kullene. Skolen må derfor utvides. Den må ha tre klasserekker i barneskolen. 
Det er midlertidige paviljonger på Bjørkelangen skole. Disse ble etablert i begynnelsen av 
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Haneborg skole legges ned. Det er tatt høyde for at elevene kan få plass på nye Aursmoen 
skole. 

Tiltak 3 er et forslag til nye og tidsmessige lokaler ved Løken og Bråte skoler. Kommunens 
ønskede ungdomsskolestruktur beholdes. 

Ungdomsskolen på Bråte flyttes til Løken. Skolen får samme opptaksområde og trenger 
samme kapasitet som i alternativ null. Den skal overta elever fra barneskolene på Bråte og 
Løken. Elevtallet ved skolen blir rundt 420 elever ifølge befolkningsprognosen i rapporten til 
Agenda Kaupang. 

Det forventes ifølge prognosene til Agenda Kaupang rundt 450 elever ved den nye Løken 
barne- og ungdomsskole. Det vil si 200 elever i ungdomsskolen og 250 elever i barneskolen. 
Barneskolen får to klasserekker. Ungdomsskolen får tre klasserekker. Skolen får en 
maksimal kapasitet på 662 elever og en plankapasitet på 602 elever. Kommunens egne 
prognoser tilsier en økning i elevtallet. 

Det foreslås å plassere skolen på dagens skoletomt på Løken. Tomten utvides med 
barnehage-tomten og tomten til legekontoret. Vei mellom disse tomtene tas bort. 
Anbefalt tomtestørrelse for en skole med maksimalt 662 elever er 24 mål. Det omfatter: 
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• Plass til bygget, 3 mål, bygges i 3 etasjer  
• Parkeringsareal 1,5 mål for 76 ansatte.  

 
Det forutsettes at det er plass til et komplett anlegg på dagens tomt inkludert to tilliggende 
kommunale tomter. Barneskolen på Løken har i dag sin kroppsøvingsopplæring i 
idrettshallen. Skolen vurderer at for mye tid går med til å komme seg dit, spesielt for de 
minste elevene, og vi har derfor lagt inn arealer til en minihall i skoleanlegget. Det forutsettes 
et nybygg ved Løken barneskole i tillegg til at den oppgraderes. 

Hvis den nye skolen kan legges på en tomt tett ved dagens skole, åpner det seg muligheter 
for sambruk mellom de to hovedtrinnene. Spesielt gjelder dette for kroppsøvingsavdelingen 
og kunst- og håndverksavdelingen. Siden eventuell tomt til ny skole ikke er avklart, har vi 
valgt å legge inn disse arealbehovene i programmet for ny ungdomsskole. 

I dette alternativet beholder Hemnes barnetrinnet på Bråte. Den må moderniseres, slik det er 
beskrevet i alternativ null. Det vil si sanering og nybygg på samme sted som i dag. Dette 
forslaget flytter ungdomsskolen dit tyngdepunktet av elevene kommer fra. Det blir mindre 
skoleskyss. Skolen legges på en mer sentral plass i kommunen, mer i tråd med kommunens 
arealplaner. Å flytte ungdomstrinnet fra Bråte til Løken, vil i seg selv ikke ha noen innvirkning 
på kvaliteten ved opplæringstilbudet. Et slikt grep må sees på som et mer langsiktig grep 
med tanke på befolknings-utviklingen i kommunen. Færre elever vil trenge skyss, siden de 
fleste elevene i ungdomsskolen kommer fra Løken-området.   

Det er 10 kilometer mellom Bråte skole og Løken skole. Det er en akseptabel skyssavstand. 
Enkelte av elevene ved Bråte skole får betydelig lengre reisevei, men det motsatte vil skje for 
enkelte elever fra Løken 

Det er et tap for lokalsamfunnet på Hemnes at ungdomstrinnet i nærmiljøet blir borte. For 
Løken-området vil det være en gevinst å få et ungdomstrinn. To av tre elever ved 
ungdomsskoletrinnet ved Bråte kommer fra Løken-området.  Tapet av skolen i nærmiljøet 
må veies mot ønsket om vekst på Bjørkelangen. Kommunen ønsker et sterkt 
kommunesenter. Innbyggerne på både Hemnes og Løken er antakelig mer orientert mot 
Bjørkelangen enn de var da ungdomsskolen på Bråte ble bygget rundt 1967. 

Det antas at ungdomsskolen har mindre betydning for lokalsamfunnene enn barneskolen. 
Det er barneskolene som er sentrum for blant annet 17.mai-feiringen og andre 
arrangementer. Idrettslag er ofte knyttet til barneskolene. De fleste ungdomsskoler får elever 
fra flere barneskoler. De blir derfor mindre knyttet til de enkelte lokalsamfunnene. 

 
Utgiftene til skoleskyss vil synke med cirka 0,2 millioner kroner.  

De tre 1-10 skolene i kommunen blir mer like i størrelse enn tidligere ved at Løken skole 
gjøres om til en 1-10 skole. Bjørkelangen skole har 608 elever, Aursmoen skole 644 elever 
og Bråte skole 352 elever, herav 201 på ungdomstrinnet. Ved å flytte ungdomstrinnet ville 
Løken skole hatt totalt 463 elever (skoleåret 2021/2022).  

Kort oppsummert tiltak 3: 
Ungdomstrinnet ved Bråte skole flyttes til Løken og får nye og tidsriktige lokaler. Bråte og 
Løken barneskoler får nye og/eller oppgraderte lokaler. Dette forslaget flytter ungdomsskolen 
dit tyngdepunktet av elevene kommer fra. Det blir mindre skoleskyss. Ungdomstrinnet legges 
på en mer sentral plass i kommunen, mer i tråd med kommunens arealplaner. Kommunens 
ønskede ungdomsskolestruktur beholdes. 
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Det forutsettes at det er plass til et komplett anlegg på dagens tomt inkludert to tilliggende 
kommunale tomter. Barneskolen på Løken har i dag sin kroppsøvingsopplæring i 
idrettshallen. Skolen vurderer at for mye tid går med til å komme seg dit, spesielt for de 
minste elevene, og vi har derfor lagt inn arealer til en minihall i skoleanlegget. Det forutsettes 
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for sambruk mellom de to hovedtrinnene. Spesielt gjelder dette for kroppsøvingsavdelingen 
og kunst- og håndverksavdelingen. Siden eventuell tomt til ny skole ikke er avklart, har vi 
valgt å legge inn disse arealbehovene i programmet for ny ungdomsskole. 

I dette alternativet beholder Hemnes barnetrinnet på Bråte. Den må moderniseres, slik det er 
beskrevet i alternativ null. Det vil si sanering og nybygg på samme sted som i dag. Dette 
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med tanke på befolknings-utviklingen i kommunen. Færre elever vil trenge skyss, siden de 
fleste elevene i ungdomsskolen kommer fra Løken-området. 

Det er 10 kilometer mellom Bråte skole og Løken skole. Det er en akseptabel skyssavstand. 
Enkelte av elevene ved Bråte skole får betydelig lengre reisevei, men det motsatte vil skje for 
enkelte elever fra Løken 

Det er et tap for lokalsamfunnet på Hemnes at ungdomstrinnet i nærmiljøet blir borte. For 
Løken-området vil det være en gevinst å få et ungdomstrinn. To av tre elever ved 
ungdomsskoletrinnet ved Bråte kommer fra Løken-området. Tapet av skolen i nærmiljøet 
må veies mot ønsket om vekst på Bjørkelangen. Kommunen ønsker et sterkt 
kommunesenter. Innbyggerne på både Hemnes og Løken er antakelig mer orientert mot 
Bjørkelangen enn de var da ungdomsskolen på Bråte ble bygget rundt 1967. 

Det antas at ungdomsskolen har mindre betydning for lokalsamfunnene enn barneskolen. 
Det er barneskolene som er sentrum for blant annet 17.mai-feiringen og andre 
arrangementer. Idrettslag er ofte knyttet til barneskolene. De fleste ungdomsskoler får elever 
fra flere barneskoler. De blir derfor mindre knyttet til de enkelte lokalsamfunnene. 

Utgiftene til skoleskyss vil synke med cirka 0,2 millioner kroner. 

De tre 1-10 skolene i kommunen blir mer like i størrelse enn tidligere ved at Løken skole 
gjøres om til en 1-10 skole. Bjørkelangen skole har 608 elever, Aursmoen skole 644 elever 
og Bråte skole 352 elever, herav 201 på ungdomstrinnet. Ved å flytte ungdomstrinnet ville 
Løken skole hatt totalt 463 elever (skoleåret 2021/2022). 

Kort oppsummert tiltak 3: 
Ungdomstrinnet ved Bråte skole flyttes til Løken og får nye og tidsriktige lokaler. Bråte og 
Løken barneskoler får nye og/eller oppgraderte lokaler. Dette forslaget flytter ungdomsskolen 
dit tyngdepunktet av elevene kommer fra. Det blir mindre skoleskyss. Ungdomstrinnet legges 
på en mer sentral plass i kommunen, mer i tråd med kommunens arealplaner. Kommunens 
ønskede ungdomsskolestruktur beholdes. 
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Tiltak 4 i alternativ 1 innebærer å beholde Rømskog skole, slik den er i dag, legge ned 
Setskog skole og overføre elevene til nærmeste skole, det vil si Rømskog skole eller 
Bjørkelangen skole. 

Agenda Kaupang anser Rømskog skole som utdatert og vurderer at den har et vesentlig 
oppgraderingsbehov. De anbefaler at skolen rives, og at det bygges ny til en totalkostnad på 
cirka 69 millioner kroner inkludert oppgradering av gymsal/garderober og SFO. Det vil gi en 
skole som er fullt ut moderne. I dette alternativet er derimot forslaget at Rømskog skole 
består som i dag og legger ingen investeringskostnader til grunn. Det vil ikke være forsvarlig 
å foreta en så stor investering med så lavt elevgrunnlag. Det vurderes at skolen er godt 
vedlikeholdt og at det vil være fullt mulig å gi et godt skoletilbud til elevene med dagens 
bygningsmasse. Det forutsettes kun løpende vedlikehold.  

Kostnaden per elev er vesentlig høyere for en liten skole enn en stor skole. I rapporten fra 
Agenda Kaupang framgår det at samlede driftsutgifter per elev er 121 105 kroner ved 
Rømskog skole. Til sammenligning har Løken skole, som også har bare barnetrinn, 70 240 
kroner. Aursmoen og Bjørkelangen skoler har enda lavere driftsutgifter per elev, henholdsvis 
67 481 kroner og 75 481 kroner. Ved å beholde Rømskog slipper elevene lenger reisevei, 
noe som er positivt, spesielt for de minste elevene. Ulempen er at fagmiljøet og det sosiale 
miljøet er lite. Rømskog skole vil bli den eneste fådelte skolen (årskull som går sammen) i 
kommunen, noe som kan være en utfordring i samarbeidet med de andre skolene i 
kommunen. 

Det trengs ingen ekstra utbygging på Bjørkelangen skole for å ta imot elevene fra Setskog. 
Dersom noen av elevene får Rømskog som nærskole, har denne kapasitet til å ta imot flere 
elever. Alternativet vil føre til økte skyssutgifter (ca. 0,2 mill.), men man slipper å modernisere 
Setskog skole. Det vil også gi en besparelse på cirka 2 millioner kroner per år ved at 
undervisningskostnadene per elev går ned, og at man slipper å drifte arealet ved Setskog 
skole (1,6 mill). Tiltaket må ses i sammenheng med om man ønsker å beholde barnehagen 
på Setskog. Det vil være en ulempe for lokalsamfunnet at skolen legges ned, ved at man 
mister en sosial møteplass.  

Kort oppsummert tiltak 4 i alternativ 1: Rømskog skole beholdes som i dag. Setskog skole 
legges ned og elevene overføres til Bjørkelangen eller Rømskog, avhengig av avstand  

Tiltak 4 i alternativ 2 innebærer at Setskog og Rømskog skoler slås sammen og at det 
bygges ny barneskole på Setskog. Befolkningsprognosen sier at antall elever i skolekretsen 
til Setskog skole vil være stabilt eller reduseres og at elevtallet vil ligge rundt 45 – 58 de 
neste 20 årene. I skolekretsen til Rømskog skole tilsier prognosene at elevtallet vil være 
stabilt eller reduseres og ligge rundt 40–52 de neste 20 årene. Dersom prognosene for 
synkende elevtall slår til, kan det bli bare tre klasser ved skolene. Sett i sammenheng med 
alternativet om å slå sammen Setskog og Rømskog barnehager, bør ny skole ligge på 
Setskog, slik at man får et helhetlig oppvekstmiljø med både barnehage og skole.  

Fulldelt skole vil si at det er minst en klasse per årstrinn. Fådelt skole vil si at elevene blir 
undervist i klasser/grupper med flere årstrinn samlet. Når det blir mer enn 12 elever per trinn, 
er det vanlig å ha fulldelt skole. Dette forslaget vil ligge på grensen. I dette alternativet har vi 
planlagt skolen som fulldelt skole. Det vil være behov for en kapasitet på én klasserekke i 
området på lang sikt, det vil si med 7 klasserom. På grunnlag av prognosen vil det være 
mulig å redusere størrelsen på klasserommene for å begrense overkapasitet i anlegget. Med 
klasserom på 50 kvm vil maksimal kapasitet i rommene være 22 elever og plan-kapasitet 20 
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elever. Skolens maksimale kapasitet vil være 154 elever (22*7). Plankapasitet vil være 140 
elever (20*7). Agenda Kaupang har ikke med dette alternativet i sin analyse, men vi har lagt 
til grunn den beregningen som er gjort for eventuelt nybygg ved Haneborg skole, som har en 
elevprognose på rundt 80 elever de neste 20 årene. 
 
Alternativet vil gi større fagmiljøer enn det er i dag, noe som kan være positivt for rekruttering 
av personale. Å slå sammen to små skoler vil også gi et større sosialt miljø for elevene, hvor 
det er anledning til å få flere venner. Setskog/Rømskog vil beholde en sosial institusjon, som 
vil være felles for begge bygdene. Det vil være økonomisk gunstig å slå sammen to små 
skoler til en. 
 
Det er vanskelig å måle skolens betydning for lokalsamfunnene. Skolene er samlingspunkter 
for de familiene som har barn på skolen, for foreninger som bruker skolelokalene til sine 
aktiviteter, og for lokalsamfunnet ellers, blant annet når man skal feire 17. mai og andre 
arrangementer. Hvis skolen legges ned, kan det bety svekkelse av lokalsamfunnet, i den 
forstand at elever, foresatte og innbyggere får andre arenaer for samhandling. Barna får 
venner andre steder, foreldrene treffer foreldre fra andre steder og det kan bli mindre 
grunnlag for lokale aktiviteter. Det er forsket lite på de samfunnsmessige konsekvensene av 
skolenedleggelse (Nordahl). Konklusjonene i forskningen vil vi oppsummere slik: 
 

• Skolen er en viktig sosial institusjon. Det er en risiko for at samholdet i bygdene 
svekkes når skolen forsvinner. 

• Det er ikke skolen som holder liv i bygda. Utviklingen i bygder som mister skolen er 
svært ulik. Bygder med et sterkt foreningsliv og sosiale entreprenører kan klare seg 
godt uten skole. Lokalt næringsliv er lite påvirket av skolenedleggelse. 

• Skolebytte oppleves ikke som noe problem hos de fleste elever. Et større skolemiljø 
er en anledning til å få nye venner. Problemene oppstår hvis det blir lang reisevei til 
den nye skolen. 

Kostnaden per elev vil sannsynligvis være som i dag, 110 000 – 120 000 kroner, da det ved 
en fulldelt skole vil være like mange klasser. Kostnader til administrasjon kan gi en 
besparelse.  
 
Forvaltning, drift og vedlikeholdskostnadene er ikke beregnet, men vil bli lavere, ved at man 
kan drifte et mindre areal, og at man får ett bygg istedenfor to. 
 
Det er et mål at flest mulig elever skal kunne gå eller sykle til skolen. I dette alternativet øker 
antall skysselever. Setskog skole hadde 14 elever med skoleskyss forrige skoleår. Ved en 
sammenslåing av de to skolene må i tillegg alle elevene på Rømskog ha skyss.    

Vi kan ikke si at endring av skolestruktur gjennom at to skoler slås sammen vil ha innvirkning 
på elevens faglige og sosiale læring. Etter vår vurdering bør endringer i skolestrukturen sees 
på som grep man gjør for totalt sett å legge til rette for den langsiktige faglig-pedagogiske, 
økonomiske og forvaltningsmessige driften. 

Kort oppsummert tiltak 4 i alternativ 2: Setskog og Rømskog skoler slås sammen, og 
skolen får nye lokaler på Setskog.  

Barnehage- og skolebruksplan 2024-2031 

elever. Skolens maksimale kapasitet vil være 154 elever (22*7). Plankapasitet vil være 140 
elever (20*7). Agenda Kaupang har ikke med dette alternativet i sin analyse, men vi har lagt 
til grunn den beregningen som er gjort for eventuelt nybygg ved Haneborg skole, som har en 
elevprognose på rundt 80 elever de neste 20 årene. 

Alternativet vil gi større fagmiljøer enn det er i dag, noe som kan være positivt for rekruttering 
av personale. A slå sammen to små skoler vil også gi et større sosialt miljø for elevene, hvor 
det er anledning til å få flere venner. Setskog/Rømskog vil beholde en sosial institusjon, som 
vil være felles for begge bygdene. Det vil være økonomisk gunstig å slå sammen to små 
skoler til en. 

Det er vanskelig å måle skolens betydning for lokalsamfunnene. Skolene er samlingspunkter 
for de familiene som har barn på skolen, for foreninger som bruker skolelokalene til sine 
aktiviteter, og for lokalsamfunnet ellers, blant annet når man skal feire 17. mai og andre 
arrangementer. Hvis skolen legges ned, kan det bety svekkelse av lokalsamfunnet, i den 
forstand at elever, foresatte og innbyggere får andre arenaer for samhandling. Barna får 
venner andre steder, foreldrene treffer foreldre fra andre steder og det kan bli mindre 
grunnlag for lokale aktiviteter. Det er forsket lite på de samfunnsmessige konsekvensene av 
skolenedleggelse (Nordahl). Konklusjonene i forskningen vil vi oppsummere slik: 

• Skolen er en viktig sosial institusjon. Det er en risiko for at samholdet i bygdene 
svekkes når skolen forsvinner. 

• Det er ikke skolen som holder liv i bygda. Utviklingen i bygder som mister skolen er 
svært ulik. Bygder med et sterkt foreningsliv og sosiale entreprenører kan klare seg 
godt uten skole. Lokalt næringsliv er lite påvirket av skolenedleggelse. 

• Skolebytte oppleves ikke som noe problem hos de fleste elever. Et større skolemiljø 
er en anledning til å få nye venner. Problemene oppstår hvis det blir lang reisevei til 
den nye skolen. 

Kostnaden per elev vil sannsynligvis være som i dag, 110 000 - 120 000 kroner, da det ved 
en fulldelt skole vil være like mange klasser. Kostnader til administrasjon kan gi en 
besparelse. 

Forvaltning, drift og vedlikeholdskostnadene er ikke beregnet, men vil bli lavere, ved at man 
kan drifte et mindre areal, og at man får ett bygg istedenfor to. 

Det er et mål at flest mulig elever skal kunne gå eller sykle til skolen. I dette alternativet øker 
antall skysselever. Setskog skole hadde 14 elever med skoleskyss forrige skoleår. Ved en 
sammenslåing av de to skolene må i tillegg alle elevene på Rømskog ha skyss. 

Vi kan ikke si at endring av skolestruktur gjennom at to skoler slås sammen vil ha innvirkning 
på elevens faglige og sosiale læring. Etter vår vurdering bør endringer i skolestrukturen sees 
på som grep man gjør for totalt sett å legge til rette for den langsiktige faglig-pedagogiske, 
økonomiske og forvaltningsmessige driften. 

Kort oppsummert tiltak 4 i alternativ 2: Setskog og Rømskog skoler slås sammen, og 
skolen får nye lokaler på Setskog. 
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10.0 Oppsummering områdevis for skoler og barnehager  
 
Barnehage- og skolebruksplanen skal gi barn og elever gode, fremtidsrettede pedagogiske 
tilbud i nye og/eller oppgraderte, tidsriktige lokaler som er tilpasset kapasitetsbehovet i de 
ulike områdene i kommunen. Planen skal sikre et godt arbeidsmiljø for ansatte og 
barn/elever. Videre må det tas hensyn til avstander og skolenes/barnehagenes betydning for 
lokalsamfunnene i kommunen. Planen skal sikre en økonomisk og faglig forsvarlig drift. Det 
er tatt utgangspunkt i befolkningsprognoser og nåværende bygningsmessig standard på 
barnehage- og skolelokaler. 
Alternativ 0 er å beholde dagens barnehage- og skolestruktur, men det innebærer ikke å 
drive dagens skoler og barnehager slik de er i dag. Alternativet er å oppruste dagens anlegg 
slik at de tilfredsstiller dagens krav til moderne barnehage- og skoledrift. 
 
Alternativ 1 innebærer at Festningsåsen barnehage beholdes som i dag. Burholtoppen 
barnehage avvikles, og det bygges ny barnehage ved Bjørkelangen skole. Det er for få 
barnehageplasser på Bjørkelangen. Bjørkelangen skole får en utvidelse av barnetrinnet. 
Dette er helt nødvendig, da elevtallet er økende, og det allerede i dag er for lite areal.  
 
Antall barnehageplasser i Bråtebakken nedjusteres, da det ser ut til at det vil bli behov for 
færre barnehageplasser på Hemnes. Det bygges ny barnehage på skoletomta.   
 
Ungdomstrinnet ved Bråte skole flyttes til Løken og får nye og tidsriktige lokaler. Bråte og 
Løken barneskoler får nye og/eller oppgraderte lokaler. Dette forslaget flytter ungdomsskolen 
dit tyngdepunktet av elevene kommer fra. Det blir mindre skoleskyss. Ungdomstrinnet legges 
på en mer sentral plass i kommunen, mer i tråd med kommunens arealplaner. Kommunens 
ønskede ungdomsskolestruktur beholdes.  
 
Haneborg skole legges ned, da oppgraderingsbehovet er omfattende, og prognoser tyder på 
at elevtallet er synkende. Det er tatt høyde for at elevene kan få plass på nye Aursmoen 
skole.  
 
På grunn av store investeringsbehov og synkende eller stabilt barnetall legges Setskog skole 
og barnehage ned. Rømskog barnehage og skole beholdes som i dag.  
 
Alternativ 2 inneholder samme forslag som alternativ 1 når det gjelder områdene 
Bjørkelangen, Hemnes, Løken og Haneborg. 
 
For områdene Setskog og Rømskog innebærer alternativene at barnehagene og skolene 
slås sammen, og får nye lokaler på Setskog.  Alternativet vil gi større fagmiljøer enn det er i 
dag, noe som kan være positivt for rekruttering av personale. Å slå sammen to små skoler vil 
også gi et større sosialt miljø for elevene, hvor det er anledning til å få flere venner.  
 
Setskog/Rømskog vil beholde en sosial institusjon, som vil være felles for begge bygdene, 
og det vil være økonomisk gunstig å slå sammen to små skoler til en.  
 
 
 
 
 
 

10.0 Oppsummering områdevis for skoler og barnehager 

Barnehage- og skolebruksplanen skal gi barn og elever gode, fremtidsrettede pedagogiske 
tilbud i nye og/eller oppgraderte, tidsriktige lokaler som er tilpasset kapasitetsbehovet i de 
ulike områdene i kommunen. Planen skal sikre et godt arbeidsmiljø for ansatte og 
barn/elever. Videre må det tas hensyn til avstander og skolenes/barnehagenes betydning for 
lokalsamfunnene i kommunen. Planen skal sikre en økonomisk og faglig forsvarlig drift. Det 
er tatt utgangspunkt i befolkningsprognoser og nåværende bygningsmessig standard på 
barnehage- og skolelokaler. 

Alternativ O er å beholde dagens barnehage- og skolestruktur, men det innebærer ikke å 
drive dagens skoler og barnehager slik de er i dag. Alternativet er å oppruste dagens anlegg 
slik at de tilfredsstiller dagens krav til moderne barnehage- og skoledrift. 

Alternativ 1 innebærer at Festningsåsen barnehage beholdes som i dag. Burholtoppen 
barnehage avvikles, og det bygges ny barnehage ved Bjørkelangen skole. Det er for få 
barnehageplasser på Bjørkelangen. Bjørkelangen skole får en utvidelse av barnetrinnet. 
Dette er helt nødvendig, da elevtallet er økende, og det allerede i dag er for lite areal. 

Antall barnehageplasser i Bråtebakken nedjusteres, da det ser ut til at det vil bli behov for 
færre barnehageplasser på Hemnes. Det bygges ny barnehage på skoletomta. 

Ungdomstrinnet ved Bråte skole flyttes til Løken og får nye og tidsriktige lokaler. Bråte og 
Løken barneskoler får nye og/eller oppgraderte lokaler. Dette forslaget flytter ungdomsskolen 
dit tyngdepunktet av elevene kommer fra. Det blir mindre skoleskyss. Ungdomstrinnet legges 
på en mer sentral plass i kommunen, mer i tråd med kommunens arealplaner. Kommunens 
ønskede ungdomsskolestruktur beholdes. 

Haneborg skole legges ned, da oppgraderingsbehovet er omfattende, og prognoser tyder på 
at elevtallet er synkende. Det er tatt høyde for at elevene kan få plass på nye Aursmoen 
skole. 

På grunn av store investeringsbehov og synkende eller stabilt barnetall legges Setskog skole 
og barnehage ned. Rømskog barnehage og skole beholdes som i dag. 

Alternativ 2 inneholder samme forslag som alternativ 1 når det gjelder områdene 
Bjørkelangen, Hemnes, Løken og Haneborg. 

For områdene Setskog og Rømskog innebærer alternativene at barnehagene og skolene 
slås sammen, og får nye lokaler på Setskog. Alternativet vil gi større fagmiljøer enn det er i 
dag, noe som kan være positivt for rekruttering av personale. A slå sammen to små skoler vil 
også gi et større sosialt miljø for elevene, hvor det er anledning til å få flere venner. 

Setskog/Rømskog vil beholde en sosial institusjon, som vil være felles for begge bygdene, 
og det vil være økonomisk gunstig å slå sammen to små skoler til en. 
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Alternativ 0 – dagens struktur beholdes 
 

OMRÅDE AURSKOG TILTAK ANSLÅTT 
KOSTNAD (hele 
1000) 

ØKONOMIPLAN 

Aursmoen skole Eget pågående prosjekt   
Aursmoen barnehage Eget pågående prosjekt   
Flatbyjordet barnehage Eget pågående prosjekt   
Haneborg skole 1 - 7 Miljøsanering og nybygg 113 093 2026-2029 
OMRÅDE 
BJØRKELANGEN 

   

Burholtoppen barnehage Ombygging/oppgradering 10 740 2024-2027 
Festningsåsen barnehage Ombygging/påbygg (økte 

plasser) 
31 400 2024-2027 

Bjørkelangen skole 1 - 7 Nybygg (økt elevtall) 57 838 2024-2027 
Bjørkelangen skole 8 - 10 Ingen tiltak 0  
OMRÅDE 
HEMNES/LØKEN 

   

Bråtebakken barnehage Ombygging/oppgradering 11 480 2028-2031 
Bråte skole 1- 10 Miljøsanering og nybygg 229 953 2025-2028 
Løken barnehage Ingen tiltak 0  
Løken skole 1 - 7 Ombygging/nybygg 109 800 2028-2031 
OMRÅDE 
SETSKOG/RØMSKOG 

   

Rømskog barnehage Ombygging/oppgradering 1 200 2028-2031 
Setskog barnehage Miljøsanering og nybygg 13 904 2026-2029 
Rømskog skole 1 - 7 Miljøsanering og nybygg 65 700/ 69 4008 2028-2031 
Setskog skole 1 - 7 Miljøsanering og nybygg 88 803 2027-2030 
TOTALT  733 911/737 611  

Tabell 16 Alternativ 0 – dagens struktur beholdes 
 

 

 
8 Oppgradering av gymsal/garderober og SFO kan skyves fram i tid. 
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Alternativ O - dagens struktur beholdes 

OMRÅDE AURSKOG TILTAK ANSLÅTT ØKONOMIPLAN 
KOSTNAD (hele 
1000) 

Aursmoen skole Eget pågående prosjekt 
Aursmoen barnehage Eget pågående prosjekt 
Flatbyjordet barnehage Eget pågående prosjekt 
Haneborg skole 1 - 7  Miljøsanering og nybygg 113 093 2026-2029 
OMRÅDE 
BJØRKELANGEN 
Burholtoppen barnehage Ombygging/oppgradering 10 740 2024-2027 
Festningsåsen barnehage Ombygging/påbygg (økte 31 400 2024-2027 

plasser) 
Bjørkelangen skole 1 - 7 Nybygg (økt elevtali) 57 838 2024-2027 
Bjørkelangen skole 8 - 1 0 Ingen tiltak 0 
OMRÅDE 
HEMNES/LØKEN 
Bråtebakken barnehage Ombygging/oppgradering 11 480 2028-2031 
Bråte skole 1- 1 O Miljøsanering og nybygg 229 953 2025-2028 
Løken barnehage Ingen tiltak 0 
Løken skole 1 - 7 Ombygging/nybygg 109 800 2028-2031 
OMRÅDE 
SETSKOG/RØMSKOG 
Rømskog barnehage Ombygging/oppgradering 1 200 2028-2031 
Setskog barnehage Miljøsanering og nybygg 13 904 2026-2029 
Rømskog skole 1 - 7 Miljøsanering og nybygg 65 700/ 69 4008 2028-2031 
Setskog skole 1 - 7 Miljøsanering og nybygg 88 803 2027-2030 
TOTALT 733 911/737 611 

Tabell 16 Alternativ O - dagens struktur beholdes 

8 Oppgradering av gymsal/garderober og SFO kan skyves fram i tid. 
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Alternativ 1  

OMRÅDE AURSKOG TILTAK ANSLÅTT 
KOSTNAD 
(hele 1000) 

ØKONOMIPLAN 

Aursmoen skole Eget pågående prosjekt   
Aursmoen barnehage Eget pågående prosjekt   
Flatbyjordet barnehage Eget pågående prosjekt   
Haneborg skole 1-7 Legges ned, selges - 27 300 2024-2027 
OMRÅDE BJØRKELANGEN    
Burholtoppen barnehage Legges ned, selges - 2 200   2024-2027 
Ny barnehage ved skolen Nybygg 45 950  2024-2027 
Festningsåsen barnehage Oppgraderes 4 500  2024-2027 
Bjørkelangen skole 1-7 Nybygg/tilbygg (økt elevtall) 57 838  2024-2027 
Bjørkelangen skole 8-10 Ingen tiltak 0  
OMRÅDE HEMNES/LØKEN    
Bråtebakken barnehage Selge tomt/bygg, bygge ny  17 413  2028-2031 
Bråte skole 1-10 Miljøsaneres 6 328 2025-2028 
Bråte skole 1-7 Bygge ny 122 534 2025-2028 
Bråte skole 8-10 Legges ned  2025-2028 
Løken skole 1-7 Oppgraderes/påbygges 62 774 2025-2028 
Løken skole 8-10 Bygge ny, erstatte u-trinn på 

Bråte 
140 985 2025-2028 

Løken barnehage Ingen tiltak 0  
OMRÅDE 
SETSKOG/RØMSKOG 

   

Rømskog barnehage Oppgraderes 1 200 2027-2030 
Setskog barnehage Avvikles/legges ned Ikke beregnet 2027-2030 
Rømskog skole Ingen tiltak 0  
Setskog skole Legges ned, selges Ikke beregnet 2027-2030 
SUM  430 022  

Tabell 17 Alternativ 1 

 
  

Alternativ 1 

OMRÅDE AURSKOG TILTAK ANSLÅTT ØKONOMIPLAN 
KOSTNAD 
(hele 1000) 

Aursmoen skole Eget pågående prosjekt 
Aursmoen barnehaae Eget päqäende prosiekt 
Flatbyjordet barnehage Eget pågående prosjekt 
Haneborq skole 1-7 Legges ned, selges - 27 300 2024-2027 
OMRÅDE BJØRKELANGEN 
Burholtoppen barnehaae Legges ned, selges - 2 200 2024-2027 
Ny barnehage ved skolen Nybyg 45 950 2024-2027 
Festninqsäsen barnehaae Opparaderes 4 500 2024-2027 
Bjørkelangen skole 1-7 Nybygg/tilbygg (okt elevtali) 57 838 2024-2027 
Biorkelanqen skole 8-10 Inqen tiltak 0 
OMRÅDE HEMNES/LØKEN 
Bratebakken barnehaae Selge tomt/bygg, bygge ny 17 413 2028-2031 
Bråte skole 1-10 Miljøsaneres 6 328 2025-2028 
Bråte skole 1-7 Bygge ny 122 534 2025-2028 
Bråte skole 8-10 Legges ned 2025-2028 
Løken skole 1-7 Oppgrad e res/på bygges 62 774 2025-2028 
Løken skole 8-10 Bygge ny, erstatte u-trinn på 140 985 2025-2028 

Bråte 
Løken barnehage Ingen tiltak 0 
OMRÅDE 
SETSKOG/RØMSKOG 
Rømskog barnehage Oppgraderes 1 200 2027-2030 
Setskog barnehage Avvikles/legges ned Ikke beregnet 2027-2030 
Rømskog skole Ingen tiltak 0 
Setskog skole Legges ned, selges Ikke beregnet 2027-2030 
SUM 430 022 

Tabell 17 Alternativ 1 
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Alternativ 2 
 

OMRÅDE AURSKOG TILTAK ANSLÅTT 
KOSTNAD 
(hele 1000) 

ØKONOMIPLAN 

Aursmoen skole Eget pågående prosjekt   
Aursmoen barnehage Eget pågående prosjekt   
Haneborg skole Legge ned, selges - 27 300 2024-2027 
OMRÅDE BJØRKELANGEN    
Burholtoppen barnehage Legges ned, selges - 2 200 2024-2027 
Ny barnehage ved skolen Nybygg 45 950  2024-2027 
Festningsåsen barnehage Oppgraderes 4 500 2024-2027 
Bjørkelangen skole b-trinn Nybygg/tilbygg (økt elevtall) 57 838 2024-2027 
Bjørkelangen skole u-trinn Ingen tiltak 0  
OMRÅDE HEMNES/LØKEN    
Bråtebakken barnehage Selges/bygge ny 17 413 2028-2031 
Bråte skole 1 - 10 Miljøsaneres 6 328 2025-2028 
- Bråte skole 1 - 7 Bygge ny 122 534 2025-2028 
- Bråte skole 8 - 10 Legges ned  2025-2028 
Løken skole 1 - 7 Oppgraderes/påbygges 62 774 2025-2028 
Løken skole 8 - 10 Bygge ny, erstatte u-trinn på 

Bråte skole 
140 985 2025-2028 

Løken barnehage Ingen tiltak 0  
OMRÅDE 
SETSKOG/RØMSKOG 

   

Rømskog barnehage Legges ned/selges - 3 255 2027-2030 
Setskog barnehage Miljøsaneres 300  2027-2030 
Setskog og Rømskog 
barnehager 

Slå sammen, bygge ny  19 386 2027-2030 

Rømskog skole Legges ned/selges - 1 500 2027-2030 
Setskog skole Miljøsaneres 1 200 2027-2030 
Setskog og Rømskog skoler Slås sammen og bygges ny 108 900 2027-2030 
SUM  553 853  

Tabell 18 Alternativ 2 

Når skole- og barnehagebruksplanen er vedtatt, er det nødvendig å utrede de mest aktuelle 
alternativene grundigere. Det vil blant annet si: 
 

• Grundigere analyse av kostnadene ved å bygge om i stedet for å bygge nytt 
• Mer komplette kostnadskalkyler der utomhus, inventar, byggelånsrenter og tomter er 

tatt med 
• Inntekt av salg av tomt og/eller bygg 

  

Barnehage- og skolebruksplan 2024-2031 

Alternativ 2 

OMRÅDE AURSKOG TILTAK ANSLÅTT ØKONOMIPLAN 
KOSTNAD 
(hele 1000) 

Aursmoen skole Eget pågående prosjekt 
Aursmoen barnehage Eget pågående prosjekt 
Haneborg skole Legge ned, selges - 27 300 2024-2027 
OMRÅDE BJØRKELANGEN 
Burholtoppen barnehage Legges ned, selges - 2 200 2024-2027 
Ny barnehage ved skolen Nybygg 45 950 2024-2027 
Festningsåsen barnehage Oppgraderes 4 500 2024-2027 
Bjørkelangen skole b-trinn Nybygg/tilbygg (økt elevtali) 57 838 2024-2027 
Bjørkelangen skole u-trinn Ingen tiltak 0 
OMRÅDE HEMNES/LØKEN 
Bråtebakken barnehage Selges/bygge ny 17 413 2028-2031 
Bråte skole 1 - 1  O Miljøsaneres 6 328 2025-2028 
- Bråte skole 1 - 7  Bygge ny 122 534 2025-2028 
- Bråte skole 8 - 1  O Legges ned 2025-2028 
Løken skole 1 - 7  Oppgraderes/påbygges 62 774 2025-2028 
Løken skole 8 - 1  O Bygge ny, erstatte u-trinn på 140 985 2025-2028 

Bråte skole 
Loken barnehaae Inaen tiltak 0 
OMRÅDE 
SETSKOG/RØMSKOG 
Rømskog barnehage Legges ned/selges - 3 255 2027-2030 
Setskog barnehage Miljøsaneres 300 2027-2030 
Setskog og Rømskog Slå sammen, bygge ny 19 386 2027-2030 
barnehager 
Rømskog skole Legges ned/selges - 1 500 2027-2030 
Setskog skole Miljøsaneres 1 200 2027-2030 
Setskog og Rømskog skoler Slås sammen og bygges ny 108 900 2027-2030 
SUM 553 853 

Tabell 18 Alternativ 2 

Når skole- og barnehagebruksplanen er vedtatt, er det nødvendig å utrede de mest aktuelle 
alternativene grundigere. Det vil blant annet si: 

• Grundigere analyse av kostnadene ved å bygge om i stedet for å bygge nytt 
• Mer komplette kostnadskalkyler der utomhus, inventar, byggelånsrenter og tomter er 

tatt med 
• Inntekt av salg av tomt og/eller bygg 

60 



  
 
 
 
 
 

61 
 

11.0 Kilder  
• Utredning av skole- og barnehagestruktur i Aurskog-Høland, Agenda Kaupang 9.6.2021 
• Grunnskolens Informasjonssystem – GSI 2021  
• Aurskog-Høland kommunes egen befolkningsprognose – kilde SSB/GSI 
• KOSTRA 2020  
• Oslo kommune 

11.0 Kilder 

• Utredning av skole- og barnehagestruktur i Aurskog-Høland, Agenda Kaupang 9.6.2021 
• Grunnskolens Informasjonssystem - GSI 2021 
• Aurskog-Høland kommunes egen befolkningsprognose - kilde SSB/GSI 
• KOSTRA 2020 
• Oslo kommune 
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