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B A R N E H AG E -  O G  S KO L E B R U K S P L A N E N

F O R M Å L
Barnehage- og skolebruksplanen skal gi en samlet  
oversikt over arealbehov og investeringsbehov i 
barnehager og grunnskoler i Fredrikstad kommune. 
Planen inngår som en del av plangrunnlaget for  
Fredrikstad kommunes virksomhet. Planen utarbei-
des med utgangspunkt i de samme grunnlagsdata 
som kommuneplanens arealdel og derfor oppdatert 
når det gjelder boligbygging, befolkningsutvikling og 
infrastruktur. Barnehage- og skolebruksplanen skal gi 
innspill til kommuneplanens arealdel i planleggings-
fasen for å sikre at nødvendig tomteareal settes av til 
fremtidige barnehage- og skoleanlegg. Planen skal gi 
grunnlag for kommunen til å planlegge og prioritere 
bruk og utbygging av barnehage- og skolebygg i tråd 
med kommunens og nasjonale målsetninger og kom-
munens evne til investering. 
Barnehage- og skolebruksplanen skal bidra til å:
• sikre et forsvarlig tilbud til barn og unge. 
• sikre effektiv og riktig arealbruk.
•  sikre et godt arbeidsmiljø for ansatte og barn/

elever.
•  gi råd om fysiske og pedagogiske planrammer ved 

tilrettelegging for morgendagens barnehage og 
skole. 

•  prioritere og tidfeste tiltak innenfor kommunens 
økonomiske rammer for investeringer.

Barnehage- og skolebruksplanen skal være et verk-
tøy for å få frem effektiv og riktig arealbruk. Planen 
skal gi råd om fremtidsrettede og funksjonsriktige 
løsninger som grunnlag ved planlegging av ulike ut-
byggingsprosjekter. I tillegg skal planen synliggjøre 
alternative løsninger i et langsiktig perspektiv slik at 
kapasiteten i de enkelte områdene blir best mulig ut-
nyttet. 

Barnehage- og skolebruksplanen skal gi kommunen 
et grunnlag til å planlegge, prioritere bruk og gjen-
nomføre utbygging av barnehage- og skolebygg i tråd 
med kommunens og nasjonale målsetninger.

Planen legger frem forslag for følgende områder:

- Områdevise behovs- og kapasitetsbeskrivelser.
-  Gi råd om hvordan nybygg/tilbygg bør være for 
 å tilfredsstille krav etter gjeldene planer.
- Omfanget av rehabilitering/nybygg/tilbygg.
-  I hvilke områder rehabilitering/nybygg/tilbygg 
 bør komme.
- Tidsplan for tiltak.

B A R N E -  O G  E L E V TA L L S U T V I K L I N G
Oppdaterte barne- og elevtallsprognoser er en forutsetning for å kunne gjøre de riktige valgene i forhold til 
skolekapasitetsutvikling, i form av nye barnehager/skoler eller utvidelser av eksisterende barnehager/skoler, 
endringer i barnehage- og skolestruktur, eventuelt nedleggelser av barnehager og skoler i områder hvor det 
kan forventes ledig kapasitet.

Som hovedregel i framskrivningen for Fredrikstad kommune følges mellomalternativet fra SSBs befolknings-
framskrivinger. Arbeidsverktøyet utarbeidelse av prognosene er KOMPAS (Kommunenes Plan- og Analyse-
System). 

Forventet nettoflytting:

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

+800 +800 +800 +800 +800 +800 +800 +800 +800 +800 +800
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P R O G N O S E G R U N N L A G  
–  H P- 2 01 5 - 2 01 8
Etter flere år med rekordhøy befolkningstilvekst, kan 
det nå se ut som om veksten har flatet litt ut. Per 1. 
januar 2014 var det 77 591 innbyggere i Fredrikstad, 
og veksten fra 2013 var på 1 prosent, som er så vidt 
under landsgjennomsnittet.  Det er to årsaker til den 
litt lavere veksten i Fredrikstad. For det første har 
flere blitt registrert som utflyttet i 2013 (det har vært 
en opprydding i folkeregisteret og antallet kan derfor 
være noe høyere enn det ellers ville ha vært), og for 
det andre er antallet som flytter inn i kommunen fra 
andre kommuner og/eller utlandet litt lavere. Dermed 
blir nettoflyttingen noe lavere enn den har vært de 
siste årene. Fødselsoverskuddet (differansen mellom 
antall fødte og antall døde) er omtrent som det har 
vært.

Befolkningsutvikl ing og kommende  
analyser
En prognose er én mulig utviklingsbane, gitt visse 
forutsetninger. Med ulike forutsetninger får vi ulike 
utviklingsbaner, og differansen mellom disse banene 
kan defineres som et mulighetsrom for det som kan 
komme til å bli den faktiske utviklingen. I perioder 

med store endringer er mulighetsrommet i prog-
nosene større enn i mer stabile perioder. Det er for 
tidlig å si om vi står overfor endringer i fruktbarhet og/
eller endringer i flyttemønsteret til og fra kommunen.

For Fredrikstad, hvor over 90 prosent av folketilvek-
sten kommer av tilflytting, er usikkerheten stor. Dette 
gjelder spesielt for de yngste aldersklassene. Det er 
de yngste som er mest mobile, og som flytter med 
barn. Endringer i fruktbarhetsmønsteret og antallet 
kvinner i yngre aldersgrupper har også mye å si. For 
de eldste aldersgruppene er utviklingen relativt sta-
bil, men også her ser vi en mulig større mobilitet. De 
eldste flytter imidlertid mer innad i kommunen. 

For hele kommunen vises det under en prognose 
hvor det forutsettes at den gjennomsnittlige veksten 
for de siste 10 årene fortsetter. Dette kan betraktes 
som et konservativt anslag, ettersom veksten har 
vært økende i disse 10 årene. Likevel er det dette 
vi velger å presentere nå, gitt det noe begrensede 
statistikk- og analysegrunnlaget. Den årlige befolkn-
ingsveksten i prognosen er på litt over 1 prosent og 
Fredrikstads befolkning vil nærme seg 90 000. Prog-
nosen anslår et folketall på omtrent 87 000 i 2025.

Barnehage og skolebruksplan
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Prognose for befolkningsutviklingen. Statistikk til og med 2014, og gjennomsnittlig vekst i perioden.
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På grunn av den store usikkerheten som er nå om ut-
viklingen i de yngste aldersgruppene er det vist flere 
mulige alternative utviklingsbaner:

Alternativ 1:  
Utvikl ing for 0-5 åringer som i SSBs  
middelalternativ (MMMM)
SSB middelalternativ er en befolkningsframskriving 
fra juni 2012, og har middels anslag på forutsetnin-
gene (fruktbarhet, dødelighet, innvandring og flyt-
ting). Det er denne som SSB sel framhever som den 
mest sannsynlige utviklingen, og derfor har kom-
munen tradisjonelt sett brukt mye av de samme forut-
setningene til grunn for å lage våre egne prognoser, 
basert på lokal statistikk. I henhold til SSB vil antallet 
0-5-åringer stige kraftig i perioden, men som vi nå vet 
har denne kraftige veksten ikke slått til (den øverste 
linjen i figuren under, merket MMMM).
 
Alternative prognosebaner er laget med basis i lokal 
statistikk og KOMPAS-modellen (i KOMPAS-modellen 
bygges prognosen fra bunnen og opp, i motsetning til 
slik SSB fordeler sine prognoser regionalt).

Alternativ 2:  
Gjennomsnittl ig befolkningsvekst siste 
10 år fortsetter (Snittvekst)
I denne prognosen forutsettes det at befolkningsvek-
sten fortsetter og er like sterk som den har vært i gjen-
nomsnitt, de siste 10 år. Uten mer statistikkgrunnlag 
er dette den prognosen vi må trekke frem som den 
nye handlingsplanprognosen. Også her ligger det an 
til en vekst i aldersgruppen 0-5 år, men noe mer mod-
erat. I denne prognosen er det også lagt til grunn at 
fruktbarhetsmønsteret forblir uendret, med samlet 
fruktbarhetstall på 1,85, i hele framskrivingsperioden. 

Alternativ 3:  
Lavere befolkningsvekst (Lav-alternativ)
Hvis fruktbarhetstallet synker til for eksempel 1,6 
vil antallet 0-5-åringer være mer stabilt, omtrent på 
dagens nivå i handlingsplanperioden. Men hvis vi får 
en nedgang i fruktbarheten, samtidig som nettoflyt-
tingen forblir på et lavere nivå vil vi i løpet av handling-
splanperioden kunne se en nedgang i denne alders-
gruppen. 
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Stort mulighetsrom for den faktiske utvikl ingen
Avstanden mellom kurvene i figurene under viser dif-
feransen mellom de ulike prognosene, og kan beteg-
nes som mulighetsrommet for det som kan bli den 
faktiske utviklingen.

Statistikk (til og med 2014) og mulige utviklingsba-
ner, 0-5 åringer: Et lav-alternativ (lavere fruktbarhet, 
lavere nettoflytting), SSBs middelalternativ (MMMM) 
og snittveksten, siste 10 år, framskrevet.
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Når det gjelder de eldste aldersgruppene er utviklin-
gen mer stabil. Vi vil få en betydelig økning i antall 
eldre mellom 67-79 år, og i løpet av perioden 2015-18 
kan vi ha om lag 9 300 personer i denne aldersgrup-
pen, noe som er 1 200 flere enn per 1. januar 2014. 
For de eldste eldre kommer den største veksten noe 
senere i tid, i løpet av perioden kan det bli om lag 130 
flere som er over 80 år.

Endringene lenger fram i tid er mer usikre. Får vi 
en høyere befolkningsvekst enn prognosen under 
skisserer, vil det gjenspeiles også i de eldste alders-
gruppene etter hvert.

Samlet sett har vi foreløpig følgende prognose for 
planperioden. Lav-alternativet for de yngste alders-
gruppene er også synliggjort. 

Barnehage og skolebruksplan
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Alder 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0-5 5 146 5 165 5 146 5 231 5 194 5 247 5 360

0-5 (Lav vekst) 5 146 5 165 5 142 5 144 5 007 4 958 4 979

6-12 6 391 6 416 6 418 6 472 6 605 6 652 6 661

13-15     2 962 2 941 2 954 2 909 2 896 2 879 2 926

16-66  50 192 51 088 51 416 51 716 52 174 52 614 52 983

67-79    7 348 7 626 8 079 8 519 8 786 9 060 9 292

80+ 3 544 3 571 3 578 3 563 3 581 3 619 3 693

Totalt 75 583 76 807 77 591 78 409 79 236 80 071 80 916

       

Alder 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

0-5 5 466 5 589 5 641 5 693 5 745 5 796 5 849

0-5 (Lav vekst) 5 005 5 057 5 103 5 167 5 228 5 282 5 334

6-12 6 646 6 643 6 721 6 822 6 790 6 845 6 974

13-15     2 970 2 981 2 999 2 967 3 092 3 139 3 143

16-66  53 431 53 869 54 253 54 628 55 060 55 356 55 751

67-79    9 487 9 718 9 967 10 356 10 563 10 861 10 985

80+ 3 768 3 830 3 921 3 917 4 023 4 174 4 380

Totalt 81 769 82 631 83 502 84 383 85 273 86 172 87 081

Innvandrerbefolkningen
Per 1. januar 2013 var innvandrerbefolkningen (innvan-
drere og deres direkte etterkommere) 14,3 prosent 
av befolkningen. 

Generelt bor innvandrere mer sentralt og tettere 
enn den øvrige befolkningen. Fredrikstad har mange 
ulike nasjonaliteter. Den største innvandrergruppen 
har bakgrunn fra Irak (1 777). Gruppen fra Bosnia og  
Kosovo er nest størst, med 1 289 personer, mens 
den største veksten de senere år har kommet fra 
Polen (1 234). Hvordan utviklingen blir fremover er 
avhengig av flere forhold, blant annet den økono-
miske utviklingen i Norge og i verden, og behovet for 
arbeidskraft lokalt. 
Det forventes at innvandrerandelen i befolkningen vil 
øke opp mot 20 prosent i løpet av neste ti-årsperiode. 

B O L I G BY G G I N G
Boligbyggingen i Fredrikstad har de siste årene vært 
lavere enn prognostisert.  De siste året har boligbyg-
ging vært igjennom lavkonjunktur som har medført 
at mange planlagte utbyggingsområder har blitt lagt 

på is eller gjennomført i et betydelig redusert tempo. 
Likevel virker det som om denne lavkonjunkturen er 
på vei til å snu og det virker som det er større opti-
misme og interesse for å sette i gang nye boligfelt i 
kommunen.

I tillegg skjer det årlig flere tusen internflyttinger i 
kommunen i den etablerte boligmassen. I flere om-
råder har man de siste årene opplevd omfattende 
generasjonsskifter og økt press på barnehage og 
skoler selv om det ikke er vesentlig boligutbygging i 
samme område.

Boligbyggingen styrer i stor grad interne flyttinger 
i kommunen. Boligbyggingsprogrammet påvirker 
dermed bosettingsmønsteret og endringer vi kan for-
vente i planperioden. 

I etterfølgende tabell framgår sammendraget av 
boligbyggingen det neste tiår ut fra klarerte arealer 
i kommuneplanen og planlagte arealer jfr. areal- 
planavdelingen
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A N TA L L  P L A N L A G T E  B O E N H E T E R  F O R D E LT  PÅ  BYO M R Å D E R

Soner 2015-2019 2020-2025 2015-2025

Østsiden 532 573 1105

Rolvsøy/Sentrum 1019 933 1952

Kråkerøy 366 528 894

Onsøy 282 195 477

O M R Å D E V I S  B E F O L K N I N G S U T V I K L I N G

Byområder alder 1.-5.år
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Østsiden 1.-5.år 1143 1165 1145 1138 1153 1185 1191 1217 1235 1250 1262 1276 1286

Sentrum/Rolvsøy 
1.-5.år 1883 1876 1853 1875 1897 1908 1963 1983 2009 2026 2043 2056 2075

Kråkerøy 1.-5.år 527 520 488 482 497 500 503 509 517 530 543 558 573

Onsøy 1.-5.år 812 827 799 783 787 790 788 796 805 814 821 820 819

Byområder alder 6.-12.år
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Østsiden 6.-12.år 1591 1606 1648 1685 1697 1696 1724 1741 1750 1741 1741 1778 1809

Sentrum/Rolvsøy 
6.-12.år 2586 2623 2670 2666 2698 2726 2706 2759 2793 2773 2793 2814 2832

Kråkerøy 6.-12.år 844 861 859 859 840 828 824 800 797 790 798 829 845

Onsøy 6.-12.år 1189 1191 1239 1267 1260 1250 1270 1261 1272 1247 1240 1243 1250

Byområder alder 13.-15.år
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Østsiden 13.-15.år 808 824 800 773 755 786 803 826 817 846 857 854 841

Sentrum/Rolvsøy  
13.-15.år 1137 1101 1112 1154 1180 1183 1166 1158 1156 1205 1247 1271 1242

Kråkerøy 13.-15.år 336 326 330 335 360 356 362 380 371 385 376 364 358

Onsøy 13.-15.år 567 540 536 495 513 533 537 530 515 558 567 573 538

Forventet barn-/elevtallsvekst perioden 2015-2025.
Østsiden Sentrum/Rolvsøy Kråkerøy Onsøy

1.-5.år 121 119 53 -8

6.-12.år 203 209 -16 59

13.-15.år 17 141 32 -2

Prognosene viser at den største barne-/elevtallsveksten kommer i Sentrum og Østsiden. 
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F O R S K R I F T E R / LOV V E R K  O G  KO M M U N A L E  
STY R I N G S S I G N A L E R  S O M  H A R  B E TY D N I N G  F O R 
F YS I S K E  F O R H O L D  I  B A R N E H AG E R  O G  S KO L E R :

F O R S K R I F T  O M  M I L J Ø R E T T E T  
H E L S E V E R N
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 
skoler mv. trådte i kraft 1. januar 1996. Dersom det 
arbeides systematisk etter forskriften, har en langt på 
vei oppnådd å innføre en arbeidsmiljølov for elever og 
barnehagebarn.

§ 1. Formål.
Forskriftens formål er å bidra til at miljøet i barne-
hager, skoler og andre virksomheter som nevnt i § 2 
fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige 
forhold samt forebygger sykdom og skade.

Formålsparagrafen understreker betydningen av at 
barns arbeidsmiljø på en aktiv måte skal virke positivt 
og fremmende på helse og trivsel og ikke bare hol-
de negative miljøeffekter i sjakk. Dette overordnede 
forebyggende og helsefremmende prinsipp er forut-
satt å ligge tungt til grunn i tilsyns- /godkjenningsmyn-
dighetenes saksbehandling. Ved fortolkning / anven-
delse av de påfølgende paragrafers bestemmelser 
bør man hele tiden legge formålsparagrafen til grunn.

Formålsparagrafen forutsetter at man involverer 
blant andre arkitekt, teknisk rådgiver og byggherre, 
som må planlegge ut fra hensynet til barns helse og  
trivsel, og ivareta den enkelte brukergruppens funks-
jonsbehov. Det krever dessuten at eier sikrer at virk-
somheten planlegges, etableres, drives og videre-
utvikles i samsvar med Forskriftens intensjoner (jfr. 
paragraf 7 om generelle krav).

Forskriften inneholder krav til det fysiske og sosiale 
miljøet, og stiller krav til bl.a. ansvarsforhold, intern-
kontroll, plikt til opplysning og informasjon, tilsyn, sank-
sjoner og klage.  Forskriften forutsetter at den enkelte 
barnehage/skole skal godkjennes. Dette gjelder både  
nye barnehager/skoler og endringer eller utvidelser av 
eksisiterende bygg. Det er kommuneoverlegen som 
er gitt godkjenningsmyndighet i Fredrikstad kommune. 
Fredrikstad kommune som eier av barnehager og skol-
er har ansvaret for at virksomhetene forblir godkjente.

A R B E I D S T I L SY N E T 
De ansatte sine miljøkrav er ivaretatt gjennom  
Arbeidsmiljøloven. Arbeidsmiljølovens formål er 
å sikre et arbeidsmiljø som gir " full trygghet mot  
fysiske og psykiske skadevirkninger" samt å bidra til 
et "inkluderende arbeidsliv" (§ 1-1). Arbeidstilsynet for-
valter også Arbeidsplassforskriften. Arbeidstilsynet  
fører tilsyn med at loven etterfølges.

P L A N -  O G  BY G N I N G S LOV E N
Plan og bygningsloven med tilhørende byggeforskrift 
inneholder omfattende krav til det fysiske miljøet. Ny 
plan og bygningslov trådte i kraft fra juli 2010. Lovver-
ket kommer spesielt til anvendelse i sammenheng 
med planlegging og oppføring av nye barnehager/
skoler og rehabilitering av eksisterende bygg.

U N I V E R S E L L  U T F O R M I N G
«Med universell utforming menes utforming eller til-
rettelegging av hovedløsningen i de fysiske forhold-
ene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan 
benyttes av flest mulig» LOV 2008-06-20 nr 42: Lov 
om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt 
funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighet-
sloven).

Begrepet universell utforming er i ferd med å bli godt 
implementert i norsk lovverk,
retningslinjer, handlingsplaner og strategier. Den nye 
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven skal bidra til 
nedbygging av samfunnsskapte barrierer for funks-
jonshemmede og hindre at nye skapes. Loven trådte 
i kraft 1. januar 2009. Denne loven er nå en rettslig 
standard man formelt må forholde seg til.

Universell utforming er utforming av produkter, byg-
ninger, transportmidler og omgivelser på en slik måte 
at de kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekn-
ing som mulig, uten behov for spesiell tilpasning.
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M AT T I L SY N E T
Barnehager og skoler/SFO som lager og/eller server-
er mat er å regne som en næringsmiddel-virksom-
het. Det betyr at barnehagen og skoler/SFO må 
følge næringsmiddelregelverket og at Mattilsynet 
har tilsynsmyndighet. Næringsmiddelregelverket 
stiller strenge krav til fysiske forhold til kjøkken og 
kjøkkenløsning. Mange barnehager og skoler har de 
siste årene hatt tilsyn fra mattilsynet og måtte gjen-
nomføre ulike utbedringer ved sine kjøkken. 

KO M M U N E D E L P L A N  O P P V E K S T
Kommunedelplan oppvekst synliggjør målsetninger 
for satsingen på barnehager og skoler i Fredrikstad. 
Under mottoet: 

Barn og unge er fremtiden - den skapes nå. 

viser Kommunedelplan oppvekst viktigheten av en 
helhetlig innsats rettet mot barn og unge i befolknin-
gen. Planen har et langsiktig perspektiv der mange 

av kommunens tjenester involveres sammen med 
barnas foresatte og eksterne aktører.

Kommunen fremhever følgende satsingsområder: 
- Tidlig innsats 
- Språk 
- Foreldresamarbeid
- Overganger.

I Fredrikstad kommunes handlingsplan er følgende 
målsettinger for barnehagene nedfelt for Seksjon ut-
danning og oppvekst:

- Barn og unge har trygge og gode oppvekstsvilkår.
- Det faglige nivået i barnehage og skole er hevet.
- Barn og unge motiveres til kunnskap.
-  Folkehelse og levekår er kraftig forbedret – knyttet 

til barn og unge.
- Barn og unge har gode kultur- og idrettstilbud.
-  Barn og unge har kunnskap om lokale og nasjonale 

miljøutfordringer.
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B A R N E H AG E

LOV  O M  B A R N E H A G E R  M E D  F O R -
S K R I F T E R 
Lov om barnehager med forskrifter setter forpliktende 
rammer for all barnehagevirksomhet, enten barne-
hagen eies av kommunen eller har privat eier. Barne-
hageloven inneholder blant annet bestemmelser om 
formål og innhold i barnehagen, barn og foreldres rett 
til medvirkning, godkjenningsplikt og oppgaveforde-
ling mellom staten, kommunen og barnehageeier. 
Likeså regulerer den barnehagemyndighetens gener-
elle oppgaver, barnehagens bemanningsnorm, samt 
forskjellige bestemmelser som for eksempel taush-
etsplikt, opplysningsplikt til sosialtjenesten osv.

R A M M E P L A N  F O R  B A R N E H A G E N 
Rammeplan for barnehagene er en forskrift til barne-
hageloven og utdyper lovens bestemmelser på ulike 
områder. Blant annet tydeliggjør rammeplanen fago-
mråder som alle godkjente barnehager skal arbeide 
med gjennom barnehageåret.

Den gir retningslinjer for barnehagens verdigrunn-
lag, innhold og oppgaver. Målet med rammeplanen 
er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige per-
sonalet en forpliktende ramme for planlegging, gjen-
nomføring og vurdering av barnehagens virksom-
het. Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, 
eier og tilsynsmyndighet. Det er staten som gir de 
overordnede styringssignaler og rammer for barne-
hagesektoren. Mål for tjenestekvalitet i kommunale 
barnehager settes i økonomiplanen og årsbudsjettet 
for Fredrikstad kommune. Dette er i tråd med Kom-
muneplanens samfunnsdel som inneholder mål kny-
ttet til lokaldemokrati og brukermedvirkning.

Kommunen som barnehagemyndighet har ansvar for 
godkjenning tillsyn og veiledning med både kommu-
nale og private barnehager i kommunen.

Kommunen har ansvar for å oppfylle lovfestet rett til 
barnehageplass etter lov om barnehager.  

Eier av barnehagen  har ansvar for faglig opplæring

Kommunen skal følge med i 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.

Barnehageeiere har ansvar for tilbudet og kvaliteten i 
den enkelte barnehage.
Fredrikstad kommune er barnehageeier for de 
kommunale barnehagene, som utgjør 33,8 % 
pr.15.12.2013 av barnehagene i Fredrikstad.

Revidering av rammeplanen for barnehagene er ut-
satt til 2016.

K VA L I T E T  I  B A R N E H A G E N E
Hva er en god barnehage? Stortingsmelding nr. 41 
Kvalitet i barnehagen (2008/2009) gir den gode 
barnehage beskrivelse: 
-  Samspillet mellom voksne og barn er kjenneteg-

net av at de voksne er lyttende, omsorgsfulle og 
tilgjengelige. 

-  Godt utdannet personale som er engasjert i sitt 
arbeid med barn. 

-  Fasiliteter som er sikre, hygieniske og tilgjengelige 
for foreldre. 

-  Gruppestørrelser som gjør det mulig for de voksne 
å samhandle med barna på en god måte. 

- Kontroll som sikrer konsistent behandling 
-  Personalutvikling som sikrer kontinuitet, stabilitet 

og forbedringer .
-- En utviklingsorientert rammeplan med 
 7 fagområder.

F R E M T I D E N S  B A R N E H A G E  –  S T. M E L D.
N R .  2 4  ( 2 01 2 - 1 3 )
I stortingsmelding 24 (2012-13) beskrives den videre 
satsing og mål for barnehagesektoren i Norge. Meld-
ingen synliggjør regjeringens overordnede mål om å 
sikre høy og likeverdig kvalitet i alle barnehager for 
å bidra til at alle barn får en god start i livet. Dette 
betyr at prisen skal være så lav at alle som ønsker 
det, skal ha råd til å ha barn i barnehage. Hensynet 
til barnets beste skal tillegges vekt. Meldingen viser 
til at tidlig innsats og tilpasning av tilbudet til hvert 
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enkelt barns behov, skal stå sentralt i barnehagen. 
Gjennom meldingen gir regjeringen en tydelig ret-
ning for framtidens barnehagepolitikk, både når det 
gjelder kvalitet og innhold, ansattes kompetanse og 
styringen av sektoren. Mangfoldsperspektivet, det å 
inkludere og verdsette kulturelle variasjoner, står sen-
tralt for å videreutvikle barnehagens rolle som arena 
for forebygging, inkludering og sosial utjevning. 

Å bruke IKT, medier og digitale verktøy i barnehagen 
handler om å styrke og fornye det pedagogiske ar-
beidet med Rammeplan for barnehagens innhold og 
oppgaver med et digitalt perspektiv. I Rammeplanen 
står det at: "Barn bør få oppleve at digitale verktøy 
kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhent-
ing av kunnskap".

For å sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager 
må barnehagene ha god bemanning. Regjeringen vil 
innføre et krav om grunnbemanning i barnehagen 
på én voksen per tre småbarnsplasser (1:3) og én 
voksen per seks storbarnsplasser (1:6) innen 2020.  
Fredrikstad har i dag en voksen pr. 3,5 småbarns-
plasser og en voksen pr. 6,3 storbarnsplasser.

Gjennom ”Kompetanseløftet” etablerte staten en 
strategi for kompetanseutvikling i barnehagesek-
toren 2007 – 2011. Strategien retter seg mot per-
sonalet i barnehagene med fire sentrale områder 
for opplæring; språkmiljø og språkstimulering, barns 
medvirkning, samarbeid og sammenheng mel-
lom barnehage og skole samt pedagogisk ledelse. 
I 2008/2009 kom Stortingsmelding nr. 41 Kvalitet i 
barnehagen. Denne framhevet tre satsningsom-
råder for kvalitetsarbeidet i barnehagene; likeverdig 
og høy kvalitet i alle barnehager, styrke barnehagen 
som læringsarena og at alle barn skal kunne delta i et 
inkluderende fellesskap.

KO M P E TA N S E  F O R  F R A M T I D E N S 
B A R N E H A G E
«Fremtidens barnehage» er fulgt opp i et eget strate-
gidokument: Kompetanse for framtidens barnehage 
– strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020. 
Strategidokumentet synliggjør viktigheten av videre- 
og etterutdanning i barnehagene for å beholde og 
øke kompetansen. Strategidokumentet har følgende 
målsetninger:

-  rekruttere og beholde flere barnehagelærere og 

ansatte med relevant kompetanse for arbeid i 
barnehagen.

-  heve kompetansen for alle ansatte som jobber i 
barnehagen.

- øke statusen for arbeid i barnehage.

B A R N E H A G E D E K N I N G  I  F R E D R I K S TA D 
KO M M U N E
Regjeringen har i lov om barnehager § 12 a satt et 
nasjonalt mål for barnehagedekningen: Alle barn som 
fyller ett år innen utgangen av august det året det 
søkes om plass, og som har søkt til hovedopptaket, 
har rett til barnehageplass fra august det året det 
søkes om plass. Retten gjelder i den kommunen der 
barnet er bosatt. Fredrikstad kommune har oppfylt 
denne retten. 

Med begrepet ”barnehagedekning” menes antall 
barn i barnehage i Fredrikstad i prosent av totalt antall 
barn i samme aldersgruppe. Barnehagedekning angir 
omfanget av tilbudet, men sier ikke noe om hva som 
utgjør full behovsdekning. Etterspørselen etter barne-
hageplass vil først og fremst være avhengig av pris, 
tilgjengelighet og kvalitet på tilbudet.

Det har vært en betydelig vekst i barnehagetilbudet 
den siste tiårsperioden. Ved utgangen av år 2000 
hadde ca. 52,3 % av alle barn med barnehageplass i 
Fredrikstad kommune.

Barnehagedekningen i Fredrikstad ved årsskiftet 
2013/2014 var på 89 % for 1-5.åringer. For aldersgrup-
pen 1-2 år var dekningsgraden på 77,3 % og for 3-5 
år på 96 %. Antall barnehageplasser i Fredrikstad har 
økt med 1561 plasser på 10 år.

F I N A N S I E R I N G  AV  B A R N E H A G E N
Fra 1. januar 2011 overtok kommunene hele ansvaret 
for å finansiere barnehagene. Dette er forankret i  
Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av  
offentlige tilskudd til ikke kommunale barnehager.

De private barnehagene skal ha offentlig tilskudd til- 
nærmet det samme som de kommunale barnehagene. 
Regjeringen vedtok 13. juni 2014 at tilskuddet til private 
barnehager skal beregnes på grunnlag av kommunale 
regnskap, ikke av budsjetterte kostnader. Den nye  
beregningsmetoden skal gjelde fra 1. januar 2015.
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S P E S I A L P E DA G O G I S K  H J E L P  F Ø R 
O P P L Æ R I N G S P L I K T I G  A L D E R 
«Barn under opplæringspliktig alder som har særlege 
behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik 
hjelp. Hjelpa skal omfatte tilbod om foreldrerådgiv-
ing. Hjelpa kan knytast til barnehagar, skolar, sosiale 
og medisinske institusjonar og liknande, eller organ-
iserast som eige tiltak. Hjelpa kan også givast av den 
pedagogisk-psykologiske tenesta eller av ein annan 
sakkunnig instans.» 

Den spesialpedagogiske hjelpen er organisert gjen-
nom virksomhet Jonas - Virksomheten driver etter  
barnehage- og og opplæringslovens § 5.7.

Virksomhet Jonas er en utøvende instans på tilrette-
lagte tiltak for barn i førskolealder og er organisert un-
der barnehageetaten. PPT er sakkyndig, rådgivende 
og utredende instans og en av virksomhetens samar-
beidspartnere. Virksomheten har ansatte spesialped-
agoger og annet personale som jobber ambulerende. 

Spesialpedagogene har ansvar for planer og evalu-
eringer, samt veiledning av barnehagepersonell og 
rådgivning til foreldre og noe arbeid direkte med en-
keltbarn. Det er ansatt støttepedagoger og barne- og 
ungdomsarbeidere i virksomheten, disse jobber i tråd 
med vedtak knyttet til enkeltbarn.

B A R N E H A G E N E  I  F R E D R I K S TA D 
Fredrikstad kommune har 18 kommunale barne-
hager, 46 private heldagsbarnehager og 15 private  
familiebarnehager. Ca. 70 % av barna går i private 
barnehager. 

Det er et klart ønske om å etablere flere kommunale 
barnehageplasser.

B A R N  O G  B A R N E H A G E P L A S S  I  F R E D R I K S TA D  KO M M U N E

Antall pr.15.12.2013 Kommunale  
barnehager

Ikke kommunale  
barnehager

Åpne barnehager

Barn 3-5 år 930 1702 86

Barn 6 år 3

Barn 1-2 år 392 862

Barn 0 år 8 47

Sammenligning med fylke/nasjonalt

KOSTRA-rapportering. Andel barn med barnehage-
plass i forhold til antall innbyggere

Fredrikstad Østfold Asss Landet

Barn 1-2 år med barnehageplass 77,3 74,8 81,7 79,8

Barn 3-5 år med barnehageplass 96 95,2 97,3 96,5

Sammenlignet med ASSS-nettverket har Fredrikstad kommune noe lavere andel barn i barnehage. De største 
utfordringene er knyttet til antall plasser for barn under 3 år.
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P R I VAT E  B A R N E H A G E R
Barnehager som finnes egnet i tråd med formåls- 
og innholdsbestemmelsen, har rett til godkjenning. 
Dette gir lik rett til etablering for private og kommu-
nale virksomheter. 

Barnehageloven § 14 gir kommunen finansieringsan-
svaret for de ikke-kommunale barnehagene i kom-
munen. 

Kommunens finansieringsplikt begrenser seg til det 
antall barn det er plass til innenfor barnehagens god-
kjenning, og som er omfattet av den ikke-kommunale 
barnehagens opptakskriterier. Dersom barnehagen 
søker om utvidelse til flere barn, vil det være opp til 
kommunen å vurdere om utvidelsen skal finansieres

F R E D R I K S TA D  KO M M U N E S  S AT S I N G 
PÅ  B A R N E H A G E N E
Det har siden 2003 med barnehageforliket vært  
satset på full barnehagedekning, og Fredrikstad kom-
mune har hatt plass til alle som har søkt innen fristen 
de siste 5 årene. Foresatte vil gjerne ha barnehage-
plass i nærheten av bosted. Befolkningsveksten er 

størst i sentrum og det er en utfordring å skaffe flere 
barnehageplasser her.

Fredrikstad har satset på tidlig innsats for små barn 
og har siden 2008  arbeidet med Øyvind Kvello`s  
metoder for å oppdage barn i risikosoner på et tidligst 
mulig tidspunkt, samt sette i gang tiltak så raskt som 
mulig.

Språk har vært et annet satsningsområde. Vi var 
med i et statlig finansiert prosjekt, språkløftet – kalt 
SPOKUS i Fredrikstad som varte de 2 siste årene i 
barnehagen og deretter 2 år i skolen. De kommu-
nale barnehagene har alle fokus på språk. Barne-
hageetaten satte i gang et prosjekt i 2004 for å tilby 
minioritetsspråklige 5 åringer uten barnehageplass, 
et språkopplæringstilbud. 

I samarbeid med Høgskolen i Østfold  har flere ansatte 
i barnehagene gjennomført studiet "Pedagogisk  
utviklingsarbeid og kommunikasjon, språk og tekst" 
som har vært betydningsfult for å utvikle kvaliteten i 
barnehagen.
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G R U N N S KO L E

I N N L E D N I N G  -  G R U N N S KO L E
Skolen er en kompleks organisasjon hvor kvalitet på-
virkes av en rekke variabler. Gode lærere og et godt 
læringsmiljø er viktigst, men vi vet også at skole-
bygningens utforming påvirker elevenes læring og 
læringsmiljø.

På samme måte som skolen som organisasjon er i 
konstant utvikling og endring, må også skolebyggene 
ha stor grad av fleksibilitet for å ta opp nåværende 
og fremtidige endringer i pedagogisk retning. Samti-
dig må skolebyggene ha struktur for å skape trygge 
og gode læringsarenaer for elever og gode arbeids-
forhold for de ansatte. Forsterkede krav til universell 
utforming, innemiljø og uteanlegg, samt endrede 
arealkrav til ansatte er en betydelig utfordring for  
eksisterende skoler. Den digitale utviklingen skjer i et 
tempo som man for få år siden ikke hadde forestilt 
seg. Dette stiller store krav ved nybygg og rehabiliter-
ing av skolebygg.

Skolebruksplanen skal gi en samlet oversikt over 
arealbehov og investeringsbehov i grunnskoler i Fre-
drikstad kommune. Skolebruksplanen inngår som 
en del av plangrunnlaget for Fredrikstad kommunes 
virksomhet. Planen utarbeides med utgangspunkt 
i de samme grunnlagsdata som kommuneplanens  
arealdel og derfor oppdatert når det gjelder bolig-
bygging, befolkningsutvikling og infrastruktur. Skole- 
bruksplanen skal gi innspill til kommuneplanens 
arealdel i planleggingsfasen for å sikre at nødven-
dig tomteareal settes av til fremtidige skoleanlegg. 
Planen skal gi grunnlag for kommunen til å planlegge 
og prioritere bruk og utbygging av skolebygg i tråd 
med kommunens og nasjonale målsetninger og kom-
munens evne til investering. 

K U N N S K A P S LØ F T E T
Et overordnet punkt i det pedagogiske grunnlaget for 
å vurdere skolebyggenes funksjonalitet er den til en-
hver tid gjeldende læreplan. Skolebygget må kunne 
tilpasses endringer i læreplaner. Læreplanverket for 
Kunnskapsløftet er utgangspunktet for den opplærin-
gen som skal skje i skolene. I den grad man skal 

formulere et oppdrag for skolene er dette beskre-
vet i "Læringsplakaten" som angir prinsipper som er 
førende for all opplæring i skolen. Læringsplakaten 
sier at skolen og lærebedriften skal:

-  gi alle elevar og lærlingar/lærekandidatar like gode 
føresetnader for å utvikle evner og talent individu-
elt og i samarbeid med andre (Oppl.l. § 1-2 og kap. 
5 og den generelle delen av læreplanverket). 

-  stimulere lærelyst, evne til å halde ut og nyfikne 
blant elevane og lærlingane/lærekandidatane 
(Oppl.l. § 1-2 og den generelle delen av læreplan-
verket). 

-  stimulere elevane og lærlingane/lærekandidatane 
til å utvikle eigne læringsstrategiar og evne til 
kritisk tenking (Oppl.l. § 1-2 og den generelle delen 
av læreplanverket). 

-  stimulere elevane og lærlingane/lærekandidatane i 
personleg utvikling og i styrking av eigen identitet, 
i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse 
og evne til demokratiforståing og demokratisk 
deltaking (Oppl.l. § 1-2 og den generelle delen av 
læreplanverket). 

-  leggje til rette for elevmedverknad og for at  
elevane og lærlingane/lærekandidatane kan gjere 
medvitne verdival og val av utdanning og framtidig 
arbeid (Oppl.l. § 1-2, forskrift kap. 22 og den gener-
elle delen av læreplanverket). 

-  fremme tilpassa opplæring og varierte arbeids-
måtar (Oppl.l. § 1-2 og kap. 5, og den generelle 
delen av læreplanverket). 

-  stimulere, bruke og vidareutvikle kompetansen til 
den einskilde læraren (Oppl.l. kap. 10) 

-  medverke til at lærarar og instruktørar står fram 
som tydelege leiarar og førebilete for barn og unge 
(Den generelle delen av læreplanverket). 

-  sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og 
læringsmiljøet fremmar helse, trivsel og læring 
(Oppl.l. kap. 9a). 

-  leggje til rette for samarbeid med heimen og 
sikre at foreldre/føresette får medansvar i skolen 
(Oppl.l. § 1-2 og forskrift § 3-2). 

-  leggje til rette for å trekkje inn lokalsamfunnet i 
opplæringa på ein meiningsfylt måte. 
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Kunnskapsløftet medfører ingen formelle krav til ut-
forming av skolebygg, men pedagogiske føringene 
i kunnskapsløftet har likevel betydning for hva slags 
funksjoner et skolebygg bør ivareta. 

FA G P L A N E N E
Læreplanene for fag gir rammer for innholdet i opp-
læringen i det enkelte fag. Fagplanene definerer den 
kompetansen eleven skal ha tilegnet seg i faget etter  
ulike trinn.  Fagplanene beskriver hvordan kompe-
tansemålene i opplæringen skal forstås og hvordan 
opplæringen kan organiseres. Fagplanene inneholder 
så vel teoretiske som praktiske tilnærminger til de en-
kelte fag - som igjen stiller krav til funksjon og aktivitet 
som skolebygget skal ivareta. Dette stiller bl.a. krav til 
innhold og organisering av klasserom og spesialrom.  
I tillegg organisering av valgfag, entreprenørskap og 
fysisk aktivitet m.m.  

E L E V E N E
Alle som har sitt daglige virke i en skole, blir slått av 
det store mangfoldet og den store variasjonen som 
kommer til syne i en hver elevflokk. Variasjonene kan 
dreie seg om tenkemåte og forståelsesrammer og 
måter å tenke effektivt.

Blant andre forutsetninger som varierer sterkt fra 
elev til elev, kan nevnes:
•  Avhengighet av organisatoriske, sosiale og fysiske 

rammer for læring.
• Interesse og motivasjon.
• Selvstendighet, selvbilde og selvtillit.
• Språk og omgangsform - ”folkeskikk”.
• Verdier toleranse, sosiale forutsetninger.

Elevene kommer fra alle grupper i samfunnet og for 
at skolen skal kunne møte den enkelte elevs behov, 
kan ikke skolen møte den enkelte med det samme. 
Skolen må utvikle og dyrke mangfoldet blant elevene 
som en positiv verdi.

For utforming av skoleanlegget innebærer dette å 
gi rammer med stor grad av muligheter for små og 
store elevgrupperinger, for rolige og livlige lærings-
former, for sosial kontakt og individuell fordypning, 
for formidling og utforsking, for teoretisk og praktisk 
tilnærming og en rekke andre former for mangfold.

T I L PA S S E T  O P P L Æ R I N G
Elevens læringsutbytte er målet for opplæringen. 
Elevenes læring er utgangspunktet for de valg som 
gjøres både i forhold til bygg og undervisning. Skole-
bygget skal ivareta elevenes individuelle behov gjen-
nom tilpasset opplæring for hver enkelt innenfor ram-
men av et faglig og sosialt fellesskap. 

For å kunne legge til rette for tilpasset opplæring, 
må elevene kunne anvende ulike læringsstrategier, 
læremidler og arbeidsmetoder. Bygget må innby 
til både formell og uformell læring slik at elevenes  
aktiviteter både i og utenfor skolebygget får en verdi 
og kan brukes til å inspirere til videre læring. Det er 
viktig å sørge for at skolebygget legger til rette for lek 
og sosialisering som kilde til uformell læring.

Med utgangspunkt i Kunnskapsløftet bør skolebyg-
get legge til rette for elevenes utvikling av kreativ-
itet og lærelyst, tilpasset opplæring, bruk av varierte  
arbeidsmåter og opplæring i ulike gruppestør-
relser samt sikre at det fysiske og psykososiale 
læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og opplæring 
både ute og inne.

S P E S I A L U N D E R V I S N I N G
Ivaretakelse av elever som har krav på et tilbud om 
spesialundervisning skal skje innenfor rammen av 
fellesskapet som en naturlig forlengelse av tilpas-
set opplæring, og må imøtekommes av et fleksibelt 
skolebygg. Skolen skal kunne ta imot og gi et tilbud til 
alle elever uansett hvilke spesielle behov eleven har. 
Elever som mottar spesialundervisning kan ha behov 
for både visuell og auditiv skjerming for å kunne kon-
sentrere seg om læringsarbeid. Lovkrav til universell 
utforming for elever med ulike typer funksjonshem-
minger må ivaretas i utformingen av bygget.

S A M A R B E I D  S KO L E - H J E M
En forutsetning for en god opplæring av elevene er 
at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.  Lære-
planverket formulerer dette slik:
”Grunnskulen har eit særleg ansvar for å utvikle eit 
godt læringsmiljø og for å medverke til eit trygt og 
stimulerande oppvekstmiljø.  Samarbeid i skule og 
mellom skule, heim og nærmiljø er ein viktig føreset-
nad for ei slik utvikling.  Skulen har eit særleg ansvar 
for at språklege og kulturelle minoritetar kjem med i 
dette samarbeidet.  Heimen og skulen er gjensidig 

20



avhengige av kvarandre og har ei felles oppgåve i å 
fremje vekst og virke hos elevane (s. 60).
De møteplassene som skolene skal legge til rette for, 
må derfor også ta hensyn til det mangfoldet som er i 
elevenes familiære og kulturelle bakgrunn:

Skolen bør også kunne bli en arena hvor familier med 
ulik bakgrunn i skolens lokalmiljø kan møtes til gjensi-
dig forståelse og berikelse. En slik møteplass vil være 
særlig aktuell i elevenes fritid – utenfor den ordinære 
opplæringstiden.  Skolens funksjon i slike sammen-
henger vil være å legge til rette for aktiviteter hvor 
andre aktører enn skolen selv har ansvar for arrange-
ment og gjennomføring.

O R G A N I S E R I N G E N  AV  O P P L Æ R I N G E N 
Læring skjer i interaksjon mellom elever fra samme 
årstrinn og mellom elever i ulike aldre, men i skolen 
er det lang tradisjon for å organisere opplæringen i 
trinn og klasser.  Organiseringen av elevene skal til 
enhver tid gjøres med utgangspunkt i opplæringens 
mål, hva som er hensiktsmessig for læringsutbyttet 
og elevenes trivsel. Skolebyggets utforming må ikke 
legge begrensninger for bruk av aldersdelte eller  
aldersblandede grupper. Elevene er knyttet til en kon-
taktlærer og organisert i ulike eller like grupper (f.eks. 
team, basisgrupper eller klasser). Klasserorganiser-
ing, brukt som organiseringsform er nok best egnet 
for fellesopplevelser og har sin styrke i at den gir  
sosial trygghet for elever som er integrert på en posi-
tiv måte i gruppen og den gir læreren god oversikt 
over hva som er formidlet til elevene.  Flere elevgrup-
per inngår til vanlig i et team som gjør det mulig å 
dele inn i større eller mindre grupper etter behov. 

Team
En vanlig måte å organisere lærerressursene på er 
å etablere lærerteam. Teamet blir tildelt en gruppe 
elever som lærerteamet har ansvaret for, og får sam- 
tidig innflytelse over disponering av den ressurs-
mengden som tilføres elevgruppen. De fleste team-
lærere er kontaktlærere, og i samarbeid med rektor 
fordeler og grupperer lærerne elevene slik at hver en-
kelt elev får en av teamets lærere som kontaktlærer. 
I det daglige læringsarbeidet kan elevene innenfor 
teamet omgrupperes, samles i større grupper, deles i 
mindre enheter eller opptre i ulike organiseringsform-
er etter behov. Teamet blir dermed den viktigste are-
na for organisering og planlegging av læringsarbeidet. 

Teamet bør være plassert i en del av skolebygningen 
som de selv rår over.  Ved at teamene disponerer de 
fysiske rammene kan elevene grupperes på ulike 
måter, tidsrammer kan bestemmes ut fra varierende 
behov, elevenes og lærernes utstyr og eiendeler 
plasseres ut fra en felles plan, her kan læringsmiljøet 
utformes etter ulike behov osv. 

Arbeidsformer.
I sitt daglige arbeide benytter elever og lærere et 
stort antall arbeidsmåter og mange ulike modeller for 
tidsbruk, for gruppering, for arealbruk og for samvær. 
Ulike type av arbeidsformer kan være:

- Individuell fordyping
- Forelesning
- Samtalegrupper
- Gruppearbeid
- Bruk av IKT
- Prosjektarbeid
- Samling i basis/kontaktlærer gruppe
- Arbeid i stasjoner
- Kursrekker
- Individuell veiledning
- Arbeidsplaner
- Framføringer
- Møter/utviklingssamtaler
- Praktiskiske fag/spesialrom
- Ulike former for spesialundervisning

Selv om skolen legger til rette for variasjon av or-
ganiserte arbeidsformer er det likevel liten grunn til 
å anta at det meste av barn og unges læring foregår 
i skolen. De uformelle og spontane læringsarenaene 
i skolen og på fritiden overgår nok i stor grad de mål-
rettede og planlagte. 

Skolens fortrinn som læringsarena ligger blant an-
net i at skolen tilbyr et fellesskap der læring dyrkes. 
Fellesskapet omfatter muligheter for kontakt mel-
lom elever på samme og ulike trinn og mulighet for 
kontakt mellom barn/unge og voksne. Skolen har 
også et annet fortrinn som læringsarena, nemlig at 
skolen inneholder og representerer kompetanse. 
Kompetansen består blant annet i lærere som har 
fagkompetanse og didaktisk kompetanse, utstyr og 
muligheter for informasjonsinnhenting, og kultur for 
læring.  

Også lærere og andre voksne som deltar aktivt i 
skolehverdagen, vil representere ulike voksentyper.  
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Dette vil gi skolen et verdifullt utgangspunkt for å 
kunne legge til rette for den variasjon av aktiviteter og 
relasjoner som elevflokken har behov for.  Møteplass-
ene mellom lærer og elev skal ivareta mange ulike 
funksjoner: Læreren skal gi eleven rik anledning til å 
utvikle sine ferdigheter og interesser; læreren skal 
hjelpe eleven til å utvikle alle de ulike sidene ved sin 
personlighet slik den generelle delen av læreplanen 
beskriver; læreren skal kunne gi støtte og hjelp når 
den enkelte eleven har behov for dette – fortrolig på 
tomannshånd eller i en gruppesammenheng.

For de voksne vil det være viktig med gode møte-
plasser ikke bare overfor elever, men også overfor 
hverandre.  Kravene om tilpasset opplæring for alle 
elever sammen med en stadig større variasjon i 
elevenes interesser og forutsetninger, vil gi lærerne 
på stadig større utfordringer med hensyn til fleksi-
bilitet og variasjon i sine roller.  Dette vil kreve stor 
variasjon i samarbeidsformer lærere imellom.  Skolen 
må derfor gi rom for gode og varierte møte og ar-
beidsplasser de voksne imellom.

A R B E I D S F O R M E R  O G  A K T I V I T E T
Dersom opplæringa skal legge til rette for at alle 
elever trives, blir nysgjerrige, inspirert til å lære og 
opplever mestring, må skolebygget legge til rette 
for variasjon i arbeidsmåter og praktisk læring. Ved 
å skape rom som har endringsmuligheter i seg med 
hensyn til størrelse, avskjerming og møblering, vil det 
være mulig å fremme læring gjennom variasjon og 
skape alternative læringsmiljøer. 

Kunnskapsdepartementet fastslår i Stortingsmelding 
22 (2010-2011) ”Motivasjon – Mestring – Muligheter” 
at skole og skoleeier har ansvar for å legge til rette for 
praktiske aktiviteter gjennom kompetanseutvikling, 
tid, rom og utstyr. Rommene i Kunnskapsskolen må 
gi gode muligheter for praktiske aktiviteter som har 
et tydelig kompetansemål og høyt læringstrykk. Prak-
tiske aktiviteter gir god mulighet til konkretisering av 
abstrakt lærestoff. En god blanding av praktiske og 
teoretiske aktiviteter vil kunne gi en mer variert og 
tilpasset opplæring der elever får mulighet til utløp for 
virketrang og behov for fysisk bevegelse. 

Skolene må gi rom for stor variasjon i aktiviteter: 
strukturerte og ustrukturerte, innenfor og utenfor 
bygningene, planlagte og ikke-planlagte, lærings-
fokuserte og opplevelsesfokuserte osv.  Likeså viktig 

er variasjon i hvilke relasjoner som undervisnings- 
arealene skal romme: fra aktiviteter på egen hånd til 
store grupper; fra aktiviteter med blanding av både 
barn og voksne, til uforstyrrede barnegrupper; fra  
aktiviteter med jevnaldrende til aktiviteter på tvers av 
aldersgrupper; osv. 
I utformingen av rommene må støydemping og ivare-
takelse av akustiske forhold være en prioritet.

I K T
Utviklingen innen Informasjons og kommunikasjons 
teknologi har eksplodert de siste 10 årene. IKT kjen-
ner ingen landegrenser og det lar seg ikke gjøre å 
avgrense tilgangen eller den informasjonen man  
ønsker å bruke i opplæringsformål. Skolens oppgave 
vil være å bidra til at barn og unge utvikler kritisk sans 
og verdibaserte holdninger til tilgjengelig informasjon 
og til kommunikasjon.

Bruk av IKT og innhenting av informasjon kan ikke 
foregå på en helt annen måte i skolen enn i de fleste 
andre sammenhenger, og skolen må derfor legge til 
rette for og ta i bruk de mulighetene teknologien til 
en hver tid tilbyr. Skolene må gi elevene mulighet for 
å benytte de meste alminnelige formene for media 
og teknologi. I læreplanen står IKT enda mer sentralt 
ved at elevene skal bruke dette som verktøy og dette 
fører til at data/IKT må være tilgjengelig for elevene 
til en hver tid. Elevene må kunne bruke IKT i grupper 
eller alene, og lærere må ha mulighet for å drive op-
plæring av mange eller enkeltvis.

Ved planlegging av utbygging og rehabilitering av 
skoler skal infrastruktur til IKT tas med i tråd med 
kommunens IKT-plan.  I tillegg skal det tilrettelegges 
for utstrakt bruk av IKT for elever og ansatte.  Det 
er i denne sammenheng viktig at det blir valgt mest 
mulig fremtidsrettede driftsløsninger som ivaretar 
både god driftsøkonomi og brukeres behov. 

S KO L E S TØ R R E L S E  
O G  S KO L E S T R U K T U R
Ved innføring av kunnskapsløftet er grunnskolen inndelt 
i barnetrinn (1.-7.trinn) og ungdomstrinn (8.-10.trinn). Det 
legges vekt på gode overganger mellom barnehage og 
grunnskole, mellom hovedtrinnene i grunnskolen og 
mellom grunnskolen og videregående skole. Det kan 
inngås samarbeid mellom grunnskoler og videregående 
skoler for å gi elever i grunnskolen mulighet for å ta fag/
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moduler på videregående skole sitt nivå. 
Opplæringsloven sier at det til vanlig ikke bør bygges 
skoler som er dimensjonert for mer en 450 elever 
jfr. Oppl.loven § 9-5. Ved soneinndeling/seksjonering 
av skolene med flere desentraliserte innganger og 
tilstrekkelig areal ute og inne, kan en skole fungere 
godt med høyere elevtall. 

I opplæringsloven er regelen om klassedelingstall 
opphevet. Dette gir skolene stor frihet til organiser-
ing av grupper og gruppestørrelser.

Dette er et viktig prinsipp ved planlegging og tilrette-
legging ved den enkelte skole i Fredrikstad.   
 

N Æ R H E T S P R I N S I P P E T  O G  M U L I G -
H E T  F O R  Å  G Å  PÅ  A N N E N  S KO L E  E N N 
N Æ R S KO L E N
Prinsippet om rett til å få gå på nærskolen har lenge 
vært gjeldende i grunnskolen og er nedfelt i opp-
læringslovens § 8-1. Det er også mulig å gå på en 
annen skole enn nærskolen etter søknad. Elever som 
tilhører en skole etter nærskoleprinsippet prioriteres 
foran en elev som søker som å få gå på annen skole 
enn nærskolen. 

For Fredrikstad kommune er det viktig å utnytte 
skolenes kapasitet ved å foreta opptak av nye elever 
basert på skolenes kapasitet. Det er utarbeidet en 
forskrift som regulerer dette. Om det er kapasitets-
problemer ved enkelt skoler gis det muligheter for 
at elever tildeles skoleplass på annen skole enn nær-
skolen. 

F O R S K R I F T  O M  I N N TA K  T I L  
O G  BY T T E  AV  S KO L E 
Det er utarbeidet en egen forskrift om inntak og bytte 
av skole i Fredrikstad. Det også utarbeidet et eget 
kart hvor inntaksområder og «gråsoner» er avmer-
ket. Gråsoner er områder hvor det er forventet kapa-
sitetsproblemer og elevene som bor i gråsonene blir 
fordelt ihht. til kapasitet ved de tilstøtende skolene. 
Dette gjelder spesielt i sentrum. Kartet ligger på  
Fredrikstad kommunes hjemmeside: 
http://kart.fredrikstad.kommune.no/kartklient/inter-
net/fredrikstad/KlientSkole/

S A M M E N H E N G  M E L LO M  
S KO L E S TØ R R E L S E  O G  K VA L I T E T
I artikkelen «sammenheng mellom skolestørrelse og 
kvalitet» synliggjør Tone H. Sollien (2008) noe av den 
forskningen som har vært gjort om temaet. Bakgrun-
nen for dette var å se om det er forskningsmessig 
grunnlag for påstanden om at små skoler gir bedre 
kvalitet og både faglig og sosialt enn større skoler. 
Begrepene «stor» og «liten skole» er relative begrep 
som varierer mellom ulike land og regioner. I Norge 
regnes som regel en skole som liten når den har  
under 100 elever, middels når elevtallet er mellom 
100 – 300 elever og store skoler over 300 elever. I 
artikkelen til Sollien viser hun til at de i fleste internas-
jonale studier er grunnskolen liten når den er under 
300 elever og stor når den er over 1000 elever. 

I sin gjennomgang mener Sollien at det er forsknings-
messig belegg for: 
•  Å si at elevenes faglige utbytte øker med skolestør-

relsen, men en kan ikke si at det er skolestørrels-
en alene som skaper dette.

•  Å si at mindre skoler (færre enn 300 elever) er 
bedre for enkelte elevgrupper.

Hun mener det ikke er forskningsmessig belegg for å 
si at skolestørrelsen: 
•  Har betydning for elevenes sosiale kompetanse 

eller læringsmiljø.
• Har betydning for elevenes motivasjon for læring.
• Har betydning for elevmedvirkning i skolen.

I hennes oppsummering konkluderer hun med at 
andre faktorer har større betydning for kvaliteten 
i skolen enn skolestørrelsen. Dette er også i tråd 
med forskningsresultatene til John Hattie (2009) 
som konkluderer med at skolestørrelsen har en svak 
positiv påvirkning på skoleresultatene. Av de 138 fak-
torene som var tatt med i undersøkelsen rangerer 
Hattie skolestørrelsen på 59.plass av faktorene som 
påvirker elevenes læringsutbytte.

Et annet forhold som påpekes er at det er større 
utfordringer knyttet til å få til fornuftige gruppesam-
mensetninger og arbeidsformer på mindre skoler og 
på ungdomsskolene. De små skolene har i gjennom-
snitt høy ressursbruk i form av flere lærertimer per 
elev og lavere assistentbruk per undervisningstime. 
Det kan se ut til at mindre skoler i liten grad kan ut-
nytte spesialisering og arbeidsdeling som er tilstede 
på de større skolene. 
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På bakgrunn av dette kan det konkluderes med at 
andre faktorer i skolens rammebetingelser har større 
betydning for kvaliteten i skolen enn størrelsen på 
skolen. 

S F O
Fra 1 .januar 1999 ble Skolefritidsordningen et lov-
festet tilbud i kommunene. 
Skolefritidsordningen (SFO) er hjemlet i opplærings-
loven som et frivillig tilbud før og etter skoletid for 
elever på 1.-4. trinn og for funksjonshemmede elever 
til og med 7. trinn. SFO skal gi de yngste elevene i 
grunnskolen (1.-4. trinn) omsorg og tilsyn i den tiden 
elevene ikke er på skolen og de foresatte er på ar-
beid, og legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiv-
iteter. Elever på 1. og 2. trinn bruker tilbudet mest. I 
Fredrikstad kommune får alle som har behov for det 
plass i SFO.

Bestemmelsene i lov og forskrift gir den enkelte kom-
mune ansvaret for å utforme tilbudet ut fra lokale 
forutsetninger og behov. Kommunen kan selv drive 
SFO eller godkjenne private ordninger. Kommunen 
bestemmer rammene for SFO. Fra 1. august 2003 ble 
statens øremerkede tilskudd lagt inn i rammetilskud-
det til kommunene. 

Det er et krav at skolefritidsordningen skal ha arealer 
ute og inne som er egnet til formålet (jfr. Oppl.lov 
§ 9a). Skolelokaler/anlegg vil i utgangspunktet kunne 
være egnet til bruk også for SFO, men det forutsettes 
også tilpasninger til dette formålet ved den enkelte 
skole for å tilfredsstille de særlige behov som SFO 
har. Det har vært utprøvd ulike modeller for organi-
sering av de fysiske forholdene som SFO skal har. En 
modell hvor sambruk av arealer mellom SFO og skole 
har vært en vanlig modell de i siste årene. Denne løs-
ningen har vist seg å gå til et vist punkt hvor størrels-
en på SFO avdelingen utløser behov for eget basisa-
real som ivaretar funksjoner spesielt rettet mot SFO. 
Eksisterende SFO tilbud i Fredrikstad kommune har i 
stor grad sambruk av arealer mellom skole og SFO. I 
fremtidig planlegging ved skolene må man ta hensyn 
til behov som SFO har for egne basisarealer.  Skoler 
som har store skolefritidsordninger bør det vurderes 
om ordningen trenger flere basisarealer. Ved planleg-
ging av sambruk av undervisnings- og SFO-lokaler 
må det tas hensyn til begge parter når det gjelder 
størrelse, utforming og utstyr.

Fredrikstad erklæringen for SFO.
Serviceerklæringen er en felles erklæring for alle 
kommunens skolefritidsordninger.  De ulike skole-
fritidsordningene er noe ulike og har ulike områder 
som vektlegges på ulike tider. Dette skaper mang-
foldet i våre skolefritidsordninger.  

Felles satsningsområder er fysisk aktivitet og sunt 
kosthold.

De ansatte i SFO har ansvar for at leken og den fy-
siske aktiviteten hver dag har gode vilkår.  SFO skal 
legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter med 
utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og inter-
esser (vedtektenes §2). SFO ansattes viktigste opp-
gave er å ivareta og legge til rette på en slik måte at 
barna får utviklet sin kreativitet og sine interesser og 
ferdigheter i samhandling med andre barn. Det skal 
legges vekt på at det enkelte barn «blir sett».  

SFO skal ha et mangfoldig materiell tilgjengelig for 
uteaktiviteter og inneaktiviteter. Uteområdet skal 
oppfylle de generelle kravene til sikkerhet på uteleke-
plassen og gi gode muligheter for fysisk og variert 
lek.   

SFO søker samarbeid med andre, idrettslag og fri-
luftsorganisasjoner, for å utvide tilbudet og utvikle 
ansattes kompetanse innen fysisk aktivitet.  

SFO-ansatte skal sette sammen et kosthold som byg-
ger på prinsipper om sunn, allsidig og næringsrik kost 
og som er med på å opprettholde god konsentrasjon 
og lærelyst hos ungene. De daglige måltidene skal 
være en arena for fellesskap og samhandling. 

SFO skal ha gode, sikre og forpliktende retnings- 
linjer for daglig start og avslutning for det enkelte 
barn. SFO skal være informasjonskanal mot forel-
drene og arbeide for at alle får god informasjon om 
viktigheten av satsingsområdene.
 

S KO L E N E S  U T E R O M
Uteområdene til skoler er viktige arenaer for barn fy-
siske utfoldelse og læring og de må av den grunn leg-
ges til rette for allsidig lek og trygghet – både fysisk 
og sosialt. Sammen med byggene skal uteområdene 
utgjøre et helhetlig læringsmiljø. Uteområdene er 
også en viktig del av et nærmiljøanlegg og blir mye 
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brukt som fritidsarena for både organisert og uorgani-
sert aktivitet utenfor skoletiden.

Opplæringslovens § 9A (elevens arbeidsmiljølov) 
konkluderer med at det fysiske miljøet i skolen 
inkluderer bygningsmessige forhold så vel som stør-
relsen og utformingen av uteområdet. I dag finnes 
ingen vedtatte faglige normer som § 9A viser til når 
det gjelder uteområdene, men loven understreker 
kommunenes forpliktelser til å legge til rette for at 
elevene skal ha arenaer i skoleanlegget for allsidig 
aktivitet som fremmer trygghet, helse, trivsel og 
læring. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern 
for barnehager og skoler (IS 2072) gir anbefalinger 
om utearealer og størrelser.

Uteområdet er en viktig arena for å fremme fysisk 
aktivitet og sosial trening for elevene. Studier viser 
at godt tilrettelagte uteområder reduserer mengden 
vold, mobbing og uro blant elevene og stimulerer triv-
sel, motivasjon og læringsevne. 

Sosial og helsedirektoratet utgav i november 2003 en 
rapport ”Skolens utearealer. Om behovet for areal- 
normer og virkemidler”. Rapporten tok utgangs-
punkt i barns behov for fysisk aktivitet og innehold 
en mengde forslag til normer for uteområdene ved 
skolene. Rapportens innhold er ikke gjort gjeldene 
som normsetter for skoleutbygging. 

I Fredrikstad har det de siste årene vært jobbet sys-
tematisk med å tilrettelegge uteområder ved barne-
hager og skoler innenfor kommunens økonomiske 
rammer. Ved utbygging eller større rehabiliteringer 
skal også uteanlegget tas med i planleggingen på 
samme måte som byggene. 

A LT E R N AT I V E  L Æ R I N G S A R E N A E R
Overordnet gjelder prinsippet om at alle elever skal 
og bør tilhøre nærskolen så langt det er mulig. Forut-
setninger for å nå målet om inkludering innenfor nær-
skolene er at alle helt fra skoleeiernivå til virksom-
hetsnivå jobber systematisk og konsekvent med å nå 
målene om inkludering og tilhørighet ved nærskole. 

I dette arbeidet er det viktig at det er et lavterskeltil-
bud i form av alternativ opplæringsarena på de fleste 
skoler i kommunen. Alle skoler med ungdomstrinn 
og de største barneskolene bør ha et slikt tilbud. Til-
budet bør ivareta elevenes behov for å kunne delta 

på tilpasset opplæringsarena for kortere eller lengre 
tidsrom. Alle skoler bør ha arealer som muliggjør flek-
sibel og alternativ opplæring på nærskolen. 

Skolene må ha tilstrekkelig pedagogisk kompetanse 
for å kunne ivareta elevgrupper med ulike vansker. 
Samtidig må det utvikles holdninger og kultur på at 
nærskolen er forpliktet til å motta og gi alle elever et 
opplæringstilbud. 

Det er elevgrupper (det vil si enkelte barn innenfor 
grupper) som Fredrikstad kommune vanskelig kan 
gi et tilfredsstillende opplæringstilbud på nærskolen. 
Elevgruppene synliggjøres ved ”å sortere” dem på 
følgende måte. 

Elever på 1. til 10. trinn innenfor autismespekteret. 
Elever med store psykososiale vansker og atferdsav-
vik, 1. – 10. trinn. 
Elever med store komplekse og sammensatte van-
sker/funksjonshemninger, 1. - 10. trinn. 
Elever med omfattende og alvorlig rusproblematikk.

Fredrikstad kommune trenger alternative opplærings-
arenaer for å ivareta mangfoldet av elever. Arenaene 
som benyttes i dag er: Møllehjulet ved Kvernhuset 
ungdomsskole, M-klassen ved Borge barneskole, 
ATT ved Hurrød barneskole, Basen ved Gudeberg 
barne- og ungdomsskole, Råkollen skole og Råkollen  
skole avdeling Fredenlund. Elever gis mulighet for 
å benytte disse arenaene på deltid og/eller heltid. 
Det er i dag størst press på Råkollen og M-klassen. 
Selv om det satses bevist på økt kompetanse for å  
redusere spesialundervisning og styrke tilpasset opp-
læring vil det likevel være viktig i fremtidig utbygging 
eller rehabiliteringer å ta høyde for kapasitetsøkning 
ved de alternative læringsarenaene som følge av 
elevtallsvekst og at andelen med elever med store 
hjelpebehov er økende. 

Fredrikstad kommune har de siste årene etablert 
et eget ressursteam organisert inn under Råkollen 
skole. Teamets oppgave er å sikre tidlig intervener-
ing i forhold til barn og unge som har særlige behov. 
Stortingsmelding nr. 31 (Kvalitet i skolen), presiserer 
at tidlig innsats ikke bare er forsterket innsats de 
første årene, men betyr også å ta raskt fatt i prob-
lemer uansett når de oppstår. Tidlig innsats vil også 
gjelde i forhold til barn og unge som ikke vil trenge 
alternative opplæringsarenaer. En slik utvikling vil 
kunne være ressurssparende for kommunen over tid.
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Fredrikstad kommune har behov for permanente  
alternative læringsarenaer for elever som har sær-
skilte behov for dette. Samtidig er det viktig i all plan-
legging av utbygging/ombygging av skoler fremover 
at det tas høyde for alternative læringsarealer på den 
enkelte skole. Dette for at tilbud om alternativ lærings-
arena for de elever som trenger det primært skjer på 
nærskolen. Dette kan være alternative læringsarealer 
som er tilpasset faglig eller sosial læring.  

Gjennom flere år har det vært behov for nye lokaler 
for Råkollen skole. Omfang og behov er beskrevet i 
eget kapittel.

F O R S K N I N G  PÅ  S KO L E BY G G
I mars 2008 leverte Østlandsforskning rapporten 
"Kunnskapsstatus om skolebygg" til Utdanningsdirek-
toratet. Rapporten er en dokumentstudie av nasjonal 
og internasjonal forskningslitteratur fra Norge, Skan-
dinavia og USA som omhandler sammenhenger mel-
lom det fysiske miljøet og elevers læringsutbytte.

I rapporten oppsummeres følgende: 
-  Det er ikke nok forskning til å kunne konkludere 

med hvilken type organisering som er den riktige. 
-  Det er andre faktorer ved læringsmiljøet som er 

viktigere enn skolebygg, spesielt lærerne og forel-
drene.  

-  Det fysiske miljøet på skolen har en effekt på 
elevenes læring, men konklusjonene er ikke enty-
dige. 

-  Elevene bruker miljøet rundt seg til å forstå seg 
selv og sosiale sammenhenger, og skolens 
utemiljø er en viktig del av dette. 

-  Når de fysiske rammene stemmer overens med 
skolens pedagogiske visjoner, virker rammene 
stimulerende. 

-  Når det er uoverensstemmelse mellom de fysiske 
rammene og de pedagogiske visjonene, virker 
rammene hemmende. 

-  Det er fordeler og ulemper knyttet til både åpne 
skoler og tradisjonelle skoler. Amerikansk forskn-
ing tyder på at det ikke er signifikante forskjeller i 
skoleprestasjoner mellom elever i åpne og tradis-
jonelle skoler, men at det er en viss overvekt av 
studier som heller mot at elever i åpne skoler får 
en får et bedre selvbilde og bedre holdning til sko-
len sin. 

Funnene fra Østlandsforsknings rapport styrker 
idéen om at det må være sammenheng mellom 
pedagogikk og bygg for å fremme læring. Rambøll 
legger i rapporten "Arealeffektiv bruk av skolebygg i 
videregående opplæring" (2008) fram data som viser 
at lærerne som underviser i nye bygg med tilgang til 
mange ulike læringsrom ikke nødvendigvis anvender 
mulighetene bygget byr på. Dette støttes også av 
rapporten til John Hattie (2009) som viser til at bruk 
av mindre grupper i opplæringen kun har en effekt 
dersom lærerne bruker metodikk som er tilpasset 
disse. Hattie rangerer utforming av skolebygg på 
133. plass blant 138 faktorer som har betydning for 
elevenes prestasjoner. 
Dersom et bygg skal fungere godt for lærerne og 
medføre et godt læringsutbytte for elevene, er det 
avgjørende at lærerne får kunnskap om hvordan man 
kan organisere opplæring der. Det betyr at lærerne 
må ha god metodekunnskap. De må være med på 
å utvikle pedagogiske modeller for det nye bygget, 
og vil på den måten bli ansvarliggjort og skaffe seg 
eierskap til opplæringen som skal foregå der. I denne 
prosessen må skolens ledelse være tydelige og sørge 
for framdrift mot felles pedagogiske mål. Skoleeier er 
ansvarlig for at undervisningspersonale, skoleledere 
og lærere får anledning til nødvendig kompetanseut-
vikling.
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STA N DA R D E R  F O R  B A R N E H AG E -  O G  S KO L E BY G G

U N I V E R S E L L  U T F O R M I N G
«Med universell utforming menes utforming eller til-
rettelegging av hovedløsningen i de fysiske forhold-
ene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan 
benyttes av flest mulig» LOV 2008-06-20 nr 42: Lov 
om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt
funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighet-
sloven).

Begrepet universell utforming er i ferd med å bli godt 
implementert i norsk lovverk,
retningslinjer, handlingsplaner og strategier. Den nye 
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven skal bidra til 
nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmede 
barrierer og hindre at nye skapes. Loven trådte i kraft 
1. januar 2009. Denne loven er nå en rettslig standard 
man formelt må forholde seg til.

Opplæringsloven slår fast at alle barn har rett til å gå 
på sin nærskole uavhengig av funksjonsevne eller  
behov for tilrettelegging. Praksisen frem til nå har 
vært å tilrettelegge skolene med utgangspunkt i den 
enkelte elevs behov etter hvert som de melder seg. 
Brukertilpasning har i hovedsak vært knyttet til individ- 
rettede tiltak i samsvar med lovens krav i den grad 
det har vært praktisk mulig. Dette har ikke medført en 
fullstendig gjennomgang av skolen i forhold til krav 
om tilgjengelighet i sin alminnelighet. Den nye plan 
og bygningsloven forplikter utbyggere til universell 
utforming og tilgjengelighet for alle brukergruppene 
i forbindelse med nye byggeprosjekter. Lovverket har 
også betydning for byggeiere som må øke tilgjenge-
ligheten for alle brukergrupper i eksisterende bygg . 

Kun et fåtall av barnehager og skoler er universelt ut-
formet i Fredrikstad kommune etter dagens krav. 

DA G E N S  S TA N DA R D E R  F O R  B A R N E -
H A G E BY G G
Rammeplan for barnehagen slår fast at "barnehagen 
skal ha arealer og utstyr nok til lek og varierte aktiv-
iteter som fremmer bevegelsesglede, gir allsidig bev-
egelseserfaring, sanseerfaring og mulighet for læring 
og mestring. Veksling mellom lek, læring, konsen-

trasjon og utfoldelse er grunnleggende for fysisk og 
psykisk velvære. Utforming av det fysiske miljøet ute 
og inne gir viktige rammebetingelser for barns trivsel, 
opplevelser og læring. Barnehagen må se de fysiske 
rammene for barns læringsmiljø som en helhet".

I Barnehageloven er anbefalt arealnorm i barnehage 
4 m2 for barn over 3 år og 5,3 m2 for barn under 3 år. 
I tillegg er anbefalt norm for uteområdet seks ganger 
leke og oppholds-areal.

Gjeldende lov og planverk må ligge til grunn ved plan-
legging av nye barnehagebygg.

Godkjenning av barnehagens leke- og oppholdsareal 
regulerer hvor mange barn barnehage kan ta i mot. 
Barnegruppene kan derfor settes sammen på mange 
ulike måter og med ulik størrelse under forutsetning 
av at en tar hensyn til barnas alder og behov, godkjent 
areal og norm for bemanning.

Kravet til pedagogtetthet reguleres av forskrift om 
pedagogisk bemanning som sier at det skal være en 
pedagogisk leder pr. 7-9 barn når barna er under 3 år 
og en pedagogisk leder pr. 18 barn når barna er over 
3 år. Utover dette krever loven at resterende beman-
ning skal være tilstrekkelig til at personalet kan drive 
en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.

Økt fokus på kvalitet stiller i dag skjerpede krav både 
til areal og pedagogisk kompetanse, og det reiser 
debatten om andelen ansatte i barnehagen som har 
barnehagefaglig kompetanse.

I tillegg bør fremtidens planlegging av barnehager 
ivareta følgende føringer:
-  Lokalene bør stimulerer til kreativitet og nysgjer-

righet.
- Gode arbeidsplasser for personalet.
-  Barnehagen bør inneholde mange lyse rom hvor 

det enkelt er muligheter for å arbeide i grupper/
avdelingene.

- Kjøkken på hver avdeling. 
- Fin- og grovgarderobene må være store nok.  
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- Gode utelekeplasser.

A R B E I D S P L A S S E R  F O R  A N S AT T E  I 
B A R N E H A G E R  O G  S KO L E R
Alle ansatte skal ha arbeidsplasser og arbeidsmiljø 
som er tilrettelagt ihht. gjeldene forskrifter og lover. I 
barnehage og skole er det stor variasjon i arbeidsopp-
gaver og oppgave type. Dette stiller store krav til 
tilpasning. Arbeidsmiljøloven og Arbeidstilsynet gir 
retning og føringer for hvilke krav som stilles til ulike 
arbeidsplasser og arbeidstyper enten dette gjelder 
undervisning i kunst og håndverk, individuell arbeids-
plass for merkantile eller ansatte i barnehager, skoler 
og SFO. Det forventes at gjeldene lover og forskrifter 
blir fulgt i all barnehage- og skoleutbygging og total- 
rehabilitering for å skape et best mulig arbeidsmiljø 
for ansatte.  Ikke minst gjelder dette kravet om uni-
versell utforming som er et absolutt krav i offentlige 
bygg.

Arbeidsplasser for lærere har de siste årene vært 
vurdert og sett i sammenheng med norm for kontor-
arbeidsplasser som har en minstenorm på 6 kvm. 
Dette er nå forskriftsfestet. Ingen skoler i Fredrikstad 
har avsatt arealer til arbeidsplasser for lærere i tråd 
med den nye forskriften i dag.

For- og etterarbeid for elevenes læring foregår nå på 
skolen der teknisk utstyr og læremidler er samlet og 
der man gjennom samarbeid tilrettelegger for mest 
mulig allsidige og varierte læringssituasjoner for den 
enkelte elev. En funksjonell arbeidsplass og samar-
beidsarena for lærere blir viktig for at dette skal fun-
gere optimalt.

B A R N E H A G E  O G  S KO L E BY G G  S O M 
LO K A L  K U LT U R A R E N A
Barnehagene og skolene har en viktig oppgave som 
nettverksbygger i nærmiljøene, både gjennom samar-
beid mellom barnehage/skole og hjem og som fysisk 
arena for kulturaktiviteter for alle aldersgrupper. Som 
sosial møtearena skal barnehager og skoler bidra til å 
bygge bro mellom generasjoner og mellom grupper. 
Beliggenhet og samlokalisering av andre kommunale 
anlegg har betydning for hvordan anlegget blir brukt. 
Flere av de siste skolene som er utbygget/rehabilitert 
har fått egne spennende kulturarenaer som - foruten 
skolens eget behov for kulturarealer - er en ressurs 

for kulturaktiviteter i nærmiljøet eller i kommunen 
som helhet. Kulturarenaer i barnehager bør også 
vurderes der dette anses naturlig. Samlokalisering 
av barnehage/skoleanlegg og kulturarenaer vil kunne 
skape et lokalmiljø med et stort mangfold av aktiv-
iteter som igjen vil være identitetsskapende og gi en 
god utnyttelse av det offentlige rom

Fredrikstad kommune opplever et fortsatt stort behov 
for aktivitetsskapende arealer og det er av den grunn 
viktig at dette behovet blir tatt med ved planlegging 
av fremtidige barnehager og skolebygg. 

N Æ R M I L J Ø H A L L E R
Ved planlegging av gymsaler og andre aktivitets- 
areaer hvor det vurderes som aktuelt med sam-
bruk med idretten, lokalsamfunnet eller andre lokale  
aktiviteter skal utstrakt sambruk inngå som en del av 
planforutsetningen. I mange byområder er det fort-
satt stort behov for mer hallkapasitet. I barnehage- 
og skolebruksplanen er det behov for utbygging av 
hall som peker seg ut. Dette gjelder planer om utvi-
delse av gymsalene ved Trosvik skole, Begby skole 
og  Lunde skole. Her må det sees på mulighet for 
å etablere nærmiljøhaller som utløser spillemidler 
som del av planalgt skoleutbygging. En nærmiljøhall 
må dekke både skolens og lokalsamfunnets krav til  
arealflater for de fleste aktiviteter. Nærmiljøhall vil 
også kunne benyttes av barnehager i aktuelle om-
råder. Det er likevel viktig at en nærmiljøhall med 
skole som hovedaktør blir plassert i tilknytning til en 
skole (eller umiddelbar nærhet), siden skolene å anse 
som hovedbruker og i en allerede travel skolehverdag 
for elever og lærere er det viktig at man ikke bruker 
unødig mye tid på forflytning mellom aktiviteter. 

SVØ M M E H A L L
De siste årene har det blitt større fokus på svømme-
opplæring og svømmeferdigheter som del av kropps-
øvingsfaget. Skolene i Fredrikstad har gjennom 
mange år gitt tilbakemelding om for liten svømme-
hallkapasitet i forhold til skolenes behov. Med for 
lite svømmehallkapasitet og forventet elevtallsvekst 
i planperioden bør det planlegges ny svømmehall. 
Svømmehallkapasiteten bør primært utvikles i sen-
trum. Nærmere plassering og omfang må utredes 
nærmere.   
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N Æ R M I L J Ø E T S  B R U K  AV 
B A R N E H A G E R  O G  S KO L E R
Selv om barnehagene og spesielt skolene i Fredrik- 
stad kommune tradisjonelt har vært brukt av 
nærmiljøet, er det potensial for bedre tilrettelegging 
for allsidig bruk. Dette handler like mye om dagens 
organisering av utleie/utlån, som å tilstrebe gode 
fysiske løsninger. Gode rutiner for bruk og utleie av 
lokaler sikrer god utnyttelse og bruk av det ”offentlige 
rom” som alle brukere har behov for. Som eksempel 
vil tilrettelegging av uteområdene bidra til å skape 
mer fysisk aktivitet og gode sosiale møteplasser. Ikke 
alle lokaler er like egnet til utleie, og organiseringen 
av utleie med grensegang mellom bruksarealer og ut-
leie lokaler er noen ganger uklare. Mange rom i dag 
er fullt opp med kostbart datautstyr, digitale skjermer 
og hjelpemidler som noen ganger er vanskelig å kom-
binere med utstrakt utleie. 

S KO L E H E L S E TJ E N E S T E N  
O G  E K S T E R N E  TJ E N E S T E R
Skolehelsetjenesten er en del av kommunens lov-
pålagte forebyggende helsetjeneste til barn og unge.  
Tjenesten er hjemlet i ”forskrift om kommunens 
helsefremmende og forebyggende arbeid i helse- 
stasjons- og skolehelsetjenesten”.  

Skolehelsetjenesten er tradisjonelt organisert i  
Fredrikstad kommune hvor skolehelsetjenesten eller 
helsesøster har faste dager ved den enkelte skole. I 
dag har alle skolene satt av lokaler som brukes fast av 
skolehelsetjenesten. Det forutsettes at nåværende 
skolehelsetjenesteordning videreføres. Skolehelse-
tjenesten utfører store deler av sitt viktige arbeid ute 
på skolene, og det er en viktig forutsettning at skole-
helsetjenesten har tilfredsstillende lokaler på den  
enkelte skole. 

Barnehager og skolen må ha tilrettelagte arealer for 
samarbeid med eksterne tjenester som PPT, FAU, 
Foreldre, Psykiatri, barnevern, lokalsamfunn o.a. 
Dette er viktige samarbeidspartnere som på ulik 
måte er med å styrke kvaliteten på, og drifte opp-
læringen i skolene, og det er av den grunn viktig at 
det legges til rette for gode samarbeidsformer også 
bygningsmessig.

O P P V E K S T S E N T R E
Å etablere helhetlige oppvekstsentre har vært ut-
prøvd på forskjellige måter over hele landet. Det har i 
tillegg de siste årene vært oppfordret til etablering av 
oppvekstsenter gjennom bl.a. Søgnen utvalget.  Er-
faringen med denne løsningen er varierte. Oppvekst-
sentertanken bør vurderes der dette er mulig. 
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B A R N E H AG E ST R U K T U R  I  F R E D R I K STA D

I Fredrikstad kommune er det 18 kommunale barne-
hager, 46 private barnehager og 16 private familie-
barnehager. I Fredrikstad kommune legger til rette for 
opptak av barn i barnehager - både private og kom-
munale. Det er ett hovedopptak i året. Kommunen 
er barnehagemyndighet, og har tilsynsansvar for alle 
barnehagene. 

De private barnehagene har ulike driftsformer: En-
keltmannsforetak, ansvarlig selskap, stiftelser, aksje-
selskap, samvirkeforetak og konsern hvor eiendoms-
selskap og drift av barnehager er i et annet selskap 
eller to forskjellige selskaper.

Administrasjonen vurderer at den optimale størrelsen 
på en barnehage i Fredrikstad kommune bør være en 
6 avdelings barnehage med 2 småbarns avdelinger 
og 4 avdelinger for barn over 3 år. Denne størrelsen 
på barnehagen vil gi rom for en god faglig og økono-
misk drift. 

Fredrikstad kommune ser ikke et behov for å etablere 
flere naturbarnehager, men at det bør legges til rette 
for at alle barnehager i Fredrikstad har tilgang til skog 
og lavvo i sitt nærmiljø. 
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S KO L E ST R U K T U R  I  F R E D R I K STA D

Fredrikstad har i dag 30 grunnskoler fordelt på 20 
barneskoler, 6 ungdomsskoler og 3 kombinerte 
barne- og ungdomsskoler, samt Råkollen skole (spe-
sialundervisning). I tillegg skole for voksenopplæring 
(Fredrikstad internasjonale skole - FRIS). 

Fredrikstad kommune har i dag ca.6500 kvm med 
paviljonger som brukes i hovedsak til to områder:  
Erstatningsbygg ved rehabilitering og for å ta elevtalls- 
topper ved enkelte skoler. Alle paviljongene er i bruk 
i dag. 

I N N TA K S O M R Å D E R
Inntaksområdet til skolene er basert på nærskole-
prinsippet – primært avstand fra hjem til nærmeste 
skole. Dette er regulert gjennom egen forskrift. Ved 
store kapasitetsproblemer ved nærskolen bør det 
kunne vurderes om elever skal tilbys skoleplass ved 
annen skole. 

P R I VAT E  S KO L E R
I Fredrikstad kommune er i dag to private skoler. 

Steinerskolen har hatt et skoletilbud i Fredrikstad 
kommune i en årrekke. Skolen har ca. 170 elever fra 
1.-10.trinn 

Childrens International School ble etablert 2012 og 
har i dag ca. 200 elever fra 1.-10.trinn. Skolen har søkt 
om utvidelse av 20 plasser i 2014.

Fredrikstad private grunnskole har i 2014 søkt om 
godkjenning for oppstart med ca. 160 plasser. 

Wang ung har søkt om å etablere ca 180 skoleplasser 
på ungdomstrinnet sentralt i kommunen

Etableringen av privat skoler er merkbar på elevtallet i 
de offentlige skolene – spesielt ved sentrumsskolene. 
Økt elevtall vil i første omgang føre til redusert ram-
metilskudd til kommunen, men kan også på sikt virke 
inn på arealbehovet til kommunale skolebygg. 
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K A PAS I T E T S B E R E G N I N G

K A PA S I T E T S B E R E G N I N G  B A R N E H A G E
Fredrikstad kommune har i dag full behovsdekning, 
men det er fortsatt stort press på barnehage plasser 
i sentrale deler av Fredrikstad. Med forventet barne-
tallsvekst er det viktig at kapasiteten økes i dette om-
råde de kommende årene.  

K A PA S I T E T S B E R E G N I N G  S KO L E
Som en del av analysearbeidet i denne planen er det 
ved de enkelte skolene gjort en vurdering av skolens 
kapasitet sett ut fra eksisterende skolebygninger. I 
kapasitetsvurderingene er det sett på fleksibilitet i 
eksisterende undervisningsrom, romstørrelser og 

mulighet for organisering. En del eldre skoler har 
relativt tradisjonelle romløsninger som begrenser 
mulighetene til å organisere undervisningen. Siden 
klassedelingstallet har opphørt og skolene står fritt 
til å organisere gruppestørrelser og gruppeantall, er 
kapasiteten satt som et vurdert totalt elevtall hvor det 
ansees at skolen vil få problemer med å organisere 
undervisningen uten å måtte ha behov for arealer 
utover de som disponerer i dag

I kapasitetsvurderingen og de områdevise prog-
nosene er det forutsatt utnyttelse av ledig kapasitet 
ved skolene. 
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A R B E I D S M I L J Ø U N D E R S Ø K E L S E R

A R B E I D S M I L J Ø U N D E R S Ø K E L S E  
-  B A R N E H A G E R
Alle barnehager har gjennomført arbeidsmiljøkartleg-
ging av egne arealer. Disse kartleggingene synliggjør 
bygningsmessige utfordringer den enkelte barne-
hage har. Kartleggingen er gjort i samarbeid med  
verneombud/tillitsvalgt og gir et innblikk i barne-
hagenes syn på den bygningsmessige statusen ved 
enkelte barnehagene. Arbeidsmiljøkartleggingen er 
et av forholdene som legges til grunn ved tiltaksvur-
deringene i Barnehage- og skolebruksplanen. 

A R B E I D S M I L J Ø U N D E R S Ø K E L S E  - 
S KO L E R
Alle skoler har gjennomført arbeidsmiljøkartlegging 
av egne arealer. Disse kartleggingene synliggjør  
bygningsmessige utfordringer den enkelte skole har. 
Kartleggingen er gjort i samarbeid med verneombud/
tillitsvalgt og gir et grundig innblikk i skolens syn på 
den bygningsmessige statusen ved enkelte barne-
hagene. Arbeidsmiljøkartleggingen er et av forhold-
ene som legges til grunn ved tiltaksvurderingene i 
Barnehage- og skolebruksplanen. Undersøkelsen er 
også støttet av Seksjon for regulering og teknisk drift 
ved byggforvalter. Kartleggingen gir en god oversikt 
over  statusen ved den enkelte skole og legges til 
grunn ved tiltaksvurderinger i Barnehage- og skole-
bruksplanen. 
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F R E D R I K STA D  I N T E R N AS J O N A L E  S KO L E  
( VO K S E N O P P L Æ R I N G )

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Grunnskole 115 120 120 120 120 122 122 124 124 126 126 128

Norsk opplæring* 485 485 485 485 485 490 490 495 495 500 500 505

Spes.ped 11 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16

Totalt 611 616 616 617 617 625 625 633 633 641 641 649

Fredrikstad internasjonale holder til i infanterikaserna i Gamlebyen. Skolen tilbyr følgende opplæring:
• grunnskoleopplæring for voksne.
• spesialundervisning for voksne.
•  opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og flyktninger (etter introduksjonsloven).
•  tospråklig fagopplæring ved grunnskolene i Fredrikstad.
Skolen flytter inn i rehabiliterte og ombygde lokaler – tidligere Institutt for journalistikk – årsskiftet 2014/15 
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R Å KO L L E N  S KO L E

Forventet elevtallsutvikling

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Råkollen 44 49 45 46 47 47 48 49 50 50 50 50 50

Fredenlund 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Totalt 56 62 58 59 60 69 61 62 63 63 63 63 63

Råkollen skole har i dag store kapasitetsproblemer 
og arealer som ikke er tilpasset skolens behov. På 
grunn av kapasitetsproblemene ved skolen er det 
etablert en midlertidig avdeling ved Gudeberg barne- 
og ungdomsskole (Basen). Det anbefales at Råkol-
len skole reetableres ved en 1.-10.trinn skole. Om 
Råkollen skole flyttes vil nåværende lokaler frigis som 
klasserom ved Haugeåsen ungdomsskole og øke  
ungdomsskolekapasiteten i sentrum.

Etter en faglig vurdering bør Råkollen plasseres i 
tilknytning til en eksisterende grunnskole. Dette 
for at elevene skal kunne ta del i et ordinært skole-
tilbud, men samtidig kunne ha læringsarenaer og 
kompetanse i en ny Råkollen skole som ivaretar den 
enkelte elevs behov.  Det er også et ønske å legge 
Råkollen skole i tilknytning til en skole som ligger  
sentralt. Ved alle sentrumsskoler er tomtearealene 
begrenset og en fysisk plassering/integrering av 

Råkollen skole ved en av de eksisterende skolene vil 
medføre planmessige og organisatoriske utfordring-
er. Basert på disse momentene er den beste lokali-
seringen av en ny Råkollen skole vurdert til Gudeberg 
barne- og ungdomsskole. Både på grunn av mulighet 
for utvidelse av eksisterende tomt ved Gudeberg 
barne- og ungdomsskole og at Gudeberg barne- og 
ungdomsskole er en 1.-10.trinn skole. Råkollen skole 
har i dag elever fra 1.-10.trinn. Behovet for inkludering 
i eksisterende skolemiljø, men samtidig mulighet for 
skjerming både ute og inne må vektes høyt i plan-
prosessen. Ny Råkollen skole bør minimum dimen-
sjoneres for 50 elever.  

Råkollen avdeling Fredenlund er plassert ved 
Mineberget. Lokalene er nylig rehabilitert og tilpasset  
skolens behov og aktivitet. Det er også bygget ny  
administrasjonsavdeling.
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Ø ST S I D E N

Østsiden området har seks barnehager, seks barneskoler, to kombinerte 1-10.kl skole og en ungdomsskole. 
Sagabakken barneskole - som erstattet Nabbetorp barneskole – ble ferdigstilt våren 2012. Ny Borge  
ungdomsskole skal ferdigstilles årsskiftet 2015/16. Disse utbyggingene tilfører området viktig kapasitet.  

B A R N E -  O G  E L E V TA L L S U T V I K L I N G  Ø S T S I D E N

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1.-5.år 1143 1165 1145 1138 1153 1185 1191 1217 1235 1250 1262 1276 1286

6.-12.år 1591 1606 1648 1685 1697 1696 1724 1741 1750 1741 1741 1778 1809

13.-15.år 808 824 800 773 755 786 803 826 817 846 857 854 841

E L E V TA L L S U T V I K L I N G  F O R D E LT  PÅ  S KO L E R

Gudeberg skole 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Prognose elevtall  
6.-15.år 396 397 392 373 384 399 397 396 390 388 382 383 381

             

Sagabakken skole 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Prognose elevtall 
6.-12.år 153 159 181 186 188 193 211 215 218 210 213 223 231

             

Torsnes skole 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Prognose elevtall  
6.-12.år 152 147 138 134 134 133 136 134 131 126 129 133 129

Borge skole 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Prognose elevtall  
6.-12.år 147 147 145 142 149 143 134 142 141 137 134 129 131

             

Begby skole 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Prognose elevtall  
6.-15.år 467 483 487 492 485 509 522 531 544 554 563 589 589

Kjølberg skole 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Prognose elevtall  
6.-12.år 229 238 255 278 282 273 280 283 286 289 280 277 292

            

Torp skole 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Prognose elevtall 
6.-12.år 213 224 220 232 235 236 249 245 239 244 245 264 263

             

Årum skole 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Prognose elevtall 
6.-12.år 171 173 172 169 163 149 157 159 158 156 160 166 178
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Borge  
ungdomsskole

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Prognose elevtall 
13.-15.år 472 462 457 451 433 446 442 464 460 482 491 467 455

            

På bakgrunn av forventet boligbygging vil skoler som Sagabakken, Begby, Torp og på sikt Årum få økt press 
på barnehage- og skolekapasiteten i området. Gjennom hele planperioden må ledig kapasitet ved skolene ut-
nyttes ved fordeling av elever. Spesielt gjelder dette området Kjølberg/Begby/Sagabakken. Kapasitetsøkning 
ved utbygging av Borge ungdomsskole vil dekke kapasitetsbehovet på ungdomsskoletrinnet i planperioden. 
Gudeberg skole, Begby skole, Torp skole, Årum skole og Borge barneskole har nåværende kapasitetsprob-
lemer som er løst ved bruk av paviljonger. Disse bør erstattes med permanent utbygging. Rehabilitering og 
utvidelse av Torp skole bør skje raskt. 

B J Ø R N E K LOVA  B A R N E H A G E

Antall barn Antall avdelinger

Barn 1-2 år 24 2

Barn 3-5 år 43 2

Totalt 67 4

Barnehagen ligger fint til i enden av Smaragdveien på Begby med skog og mark som nærmeste nabo. Barne-
hagen er nylig rehabilitering/utvidet. I tillegg har uteanleggene blitt oppgradert de siste årene. 

På bakgrunn av arbeidsmiljøkartleggingene beskriver barnehagen følgende byggetekniske utfordringer: 
- Mangler solavskjerming på det deler av barnehagen. 
- Inneluften ikke tilfredsstillende i alle avdelingene. 
- Trekk fra vinduer og støy fra ventilasjonsanlegget. 
- Fuktskader i kjøkken og vaskerom. 
- Behov for nytt gulv på avd. Humla.
- Generelt behov for oppussing innvendig og utvendig av bygget som er 25 år. 
- For få lekeapparater.
- Trenger lagerplass for vogner og muligheter for å innrede lekerommene etter funksjoner. 
- Mangler kontorplass for 5 ansatte.
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K J Ø L S TA D  B A R N E H A G E

Antall barn Antall avdelinger

Barn 1-2 år 25 2

Barn 3-5 år 37 2

Totalt 62 4

Kjølstad barnehage ligger ved Kjølstad Kirke og Borge Sykehjem. Barnehagen ble bygget i 1975 og renovert 
året 2009/10. 

På bakgrunn av arbeidsmiljøkartleggingene beskriver barnehagen flere byggetekniske utfordringer: 
- Ikke tilfredsstillende inneklima. 
- Lekearealene inne er for små. 
- Mangler grupperom.
- Mangler 4 kontor-arbeidsplasser. 
- Dårlig drenering av uteområdet.

KO N G S T E N  B A R N E H A G E

Antall barn Antall avdelinger

Barn 1-2 år 18 2

Barn 3-5 år 37 2

Totalt 55 4

Barnehagen ligger sør i Kongsten området med enkel tilgang til parkområdene i Gamlebyen og kongsten. 
Barnehagen har også en av avdeling ved Treffpunktet i Sentrum og under utvikling åpen barnehage på  
Østsiden.

På bakgrunn av arbeidsmiljøkartleggingene beskriver barnehagen flere byggetekniske utfordringer: 
- Mangler noe solavskjerming. 
- Vanskelig å regulere varmen inne. 
- For lite lagerplass. 
- Behov for en bedre inndeling av lekearealer og mer og bedre plass til stell av barn.
- Mangler 5 kontor-arbeidsplasser. 
- Ikke tilfredsstillende sanitære forhold. 
- For lite personalrom/spiserom. 
- Mangler rom for oppbevaring av renholdsutstyr.
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LØ E N  B A R N E H A G E

Antall barn Antall avdelinger

Barn 1-2 år 14 1

Barn 3-5 år 59 3

Totalt 73 4

Barnehagen har to avdelinger Løen barnehage, avd. Petri, R. Amundsensvei 8 og Løen barnehage, avd. i 
Dragerveien 6:

På bakgrunn av arbeidsmiljøkartleggingene beskriver barnehagen flere byggetekniske utfordringer:

Ved Løen barnehage, avd. Petri, R. Amundsensvei 8
- Ikke tilfredsstillende inneklima. 
- Allmennbelysningen er ikke tilfredsstillende. 
- Det er ikke tilfredsstillende sanitære forhold for ansatte. 
- Det mangler kontorarbeidsplasser og personalrom/spiserom. 
- Garderobeforholdene for barn og voksne er ikke gode nok. 
- Atkomst og universell utforming er ikke gode nok. 
 
Ved Løen barnehage, avd. i Dragerveien 6:
- Varmereguleringen er ikke god nok.
- Luftkvaliteten oppleves ikke som tilfredsstillende.
- Det er behov for større lekearealer på en av avdelingene. 
- Det mangler grupperom og lagringsplass. 
- De sanitære forholdene for barna er ikke tilfredsstillende. 
- Det er for få kontorarbeidsplasser.
- Det er behov for oppgradering av lekeapparater. 

N A B B E TO R P  B A R N E H A G E

Antall barn Antall avdelinger

Barn 1-2 år 28 2

Barn 3-5 år 38 2

Totalt 66 4

Barnehagen ligger sør i Nabbetorpområde et i tilknytning til tidligere Nabbetorp skole.  Deler av barnehagen 
nylig rehabilitert og utvidet. 

På bakgrunn av arbeidsmiljøkartleggingene beskriver barnehagen flere byggetekniske utfordringer: 
- Gammelt bygg har generelt et stort vedlikeholdsbehov. 
- Luftkvaliteten i det gamle bygget er ikke tilfredsstillende. 
- Fuktskader i tak. 
- Personalrom/møterom er for lite. 
- Mangler tilstrekkelig lagerplass. 
- Ikke tilfredsstillende sanitære forhold for ansatte. 
- Uteområdet er ikke tilfredsstillende dekket opp med lekeapparater. 
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TO R S N E S  B A R N E H A G E

Antall barn Antall avdelinger

Barn 1-2 år 12 2

Barn 3-5 år 42 2

Totalt 56 4

Barnehagen ble bygget 2008. Barnehagen ligger ved Torsnes skole med enkel tilgang til skog og mark. Barne-
hagen har i tillegg en avdeling på Speiderfjellet i sentrum av Fredrikstad. Denne inneholder også språkgrupper. 

På bakgrunn av arbeidsmiljøkartleggingene beskriver barnehagen flere byggetekniske utfordringer:
- Uteområdet er ikke tilfredsstillende. 
- Behov for generelt vedlikehold utvendig.
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K J Ø L B E R G  B A R N E S KO L E
Skolen har organisert seg med 14 tradisjonelle klasser i dag. Rehabilitering av eksisterende bygninger stod 
ferdig til skolestart 2002/03. I tillegg ble skolen utvidet med eget nybygg som stod ferdig i 2007 slik at skolen 
i dag har en kapasitet på ca. 350 elever. Det har vært gjennomført en omfattende fordeling av elever mellom 
Kjølberg skole og Begby skole de siste årene. 
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Tiltak: 
•  Skolestruktur: Kjølberg barneskole må avlaste Begby barne- og ungdomsskole inntil permanent kapasitets-

utvidelse ved Begby barne- og ungdomsskole står ferdig. 
• Behov investering: Mangler kulturarena, mangler grupperom, for små lærerarbeidsplasser 
• Behov rehabilitering/inneklima m.m.: ingen behov.
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B E G BY  B A R N E -  O G  U N G D O M S S KO L E
Skolen har i dag ca. 480 elever. Skolen har i dag høyt elevtall på enkelte trinn.
  
Skolen har kapasitetsproblemer i dag p.g.a. mangel på arealer til SFO, spesialpedagogiske tiltak, klasserom, 
lærerarbeidsplasser og datarom. Dette er løst ved hjelp av paviljonger. I tillegg har skolen behov for større gym-
salkapasitet. På bakgrunn av den byggetekniske standarden anbefales det at eksisterende gymsal saneres og 
erstattet med ny dobbel gymsal/nærmiljøhall.  Resterende skolebygg har behov for rehabilitering.

Som følge av planlagt boligutbygging i området vil skolen innen kort tid få ytterligere kapasitetsproblemer. 
Dette må i første omgang løses ved at naboskoler som Kjølberg barneskole og Sagabakken barneskole av-
laster skolen. 

Med utgangspunkt i dagens inntaksområde vil elevtallsutviklingen kunne bli som følger: 
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•  Skolestruktur: Elevtallsvekst ved Begby barne- og ungdomsskole løses på kort sikt ved avlastning fra Kjøl-
berg barneskole og Sagabakken barneskole. Skolen må utbygges med permanent kapasitetsøkning på sikt. 

•  Behov investering: Ny dobbel gymsal/Nærmiljøhall, basisareal SFO, spes.ped, klasserom og lærer- 
arbeidsplasser.  

•  Behov rehabilitering/inneklima m.m.: Skolen har betydelige rehabiliteringsbehov. Eksisterende skolebygg 
bør rehabiliteres. 
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S A G A B A K K E N  B A R N E S KO L E
Sagabakken barneskole var ferdig utbygget våren 2012. Skolen er dimensjonert for 350 elever og lokalisert på 
Sorgenfri. Det er forberedt for videre utbygging av skolen til 1.-10.trinn skole eller 3.paralleller barneskole. Den 
nye skolen erstattet Nabbetorp skole som på sikt skal rives.   
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•  Skolestruktur: Sagabakke barneskole har god kapasitet i hele planperioden. Skolen må i den grad dette er 
mulig avlaste naboskoler som har kapasitetsproblemer. 

• Behov investering: ingen behov. 
• Behov rehabilitering/inneklima m.m.: ingen behov.
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B O R G E  B A R N E S KO L E
Skolen har i dag 7 klasser med et elevtall mellom 17-25 elever pr. klasse. Skolen har i tillegg en forsterket 
avdeling – M-klassen – som har 14 elever. Skolen benytter paviljonger for å løse behov for klasserom/SFO og 
arealer til M-klassen – tilsammen seks klasserom - som ikke dekkes innenfor eksisterende arealer. Skolen 
mangler til tillegg spesialrom og andre funksjoner. M-klassen bør dimensjoneres for 15 elever. Mulighetsstudie  
gjennomført høsten 2013 viser betydelig behov for permanent kapasitetsutvidelse ved skolen. Skolens  
behov inkl. M-klassen er beregnet til 1700 kvm. I tillegg må gymsalløsningen ved skolen sees på. Det må også  
etableres ny løsning for trafikk, hente-/bringesløyfe og parkering.   
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Kapasitet Prognose elevtall 6.-12. år
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147 147 145 142 149 143 134 142 141 137 134 129 131
125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

Borge skole

Prognose elevtall 6.-12.år
Kapasitet

2014 2015

• Skolestruktur: Borge barneskole kan i begrenset grad avlaste naboskolene.  
•  Behov investering: Skolen har betydelig behov for permanent kapasitetsutvidelse. Skolens behov inkl.  

M-klassen er beregnet til 1700 kvm. I tillegg må gymsalløsningen ved skolen sees på. Det må også  
etableres ny løsning for trafikk, hente-/bringesløyfe og parkering.

•  Behov rehabilitering/inneklima m.m.: Eksisterende skolebygg har behov for noe rehabilitering/bygnings-
messig tilpasninger. 
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G U D E B E R G  B A R N E -  O G  U N G D O M S S KO L E
Høsten 2004 var skolen ferdig med en omfattende rehabilitering av deler av bygningsmassen (Hovedfløyen). 
Skolen har i dag 19 klasser hvorav 5 klasser har sitt skoletilbud i paviljonger som er bygget med tanke på 
langsiktig bruk. I tillegg er det «basen» etablert på Gudeberg barne- og ungdomsskole for å avhjelpe Råkollen 
skole. Musikkrom er også plassert i midlertidig paviljong.  Selv om elevtallet har gått noe ned de siste årene 
vil skolen likevel ha mellom 19-21 klasser i hele planperioden. Skolen har i dag 15 klasserom i eksisterende 
bygg. Under utbyggingen av Borge ungdomsskole får ungdomsskole elever fra Torsnes skole sitt skoletilbud 
ved Gudeberg barne- og ungdomsskole. Med Torsnes elevene har Gudeberg skole ca. 460 elever i dag.  

Gudeberg barne- og ungdomsskole vurderes som lokaliseringssted for en permanent plassering av Råkollen 
skole. Ved en relokalisering av Råkollen skole til Gudeberg barne- og ungdomsskole er utbyggingen av Råkol-
len skole tenkt der paviljongene står i dag.  Dvs. at det må bygges ut klasserom for Gudeberg barne- og ung-
domsskole slik at paviljongene kan fjernes før utbyggingen av Råkollen skole kan igangsettes.  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Prognose elevtall 6.-12.år
Prognose elevtall 13.-15.år
Prognose elevtall 6.-15.år
Kapasitet

Gudeberg skole 2014 2015

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2026202520242023202220212020201920182017201620152014

Kapasitet Prognose elevtall 6.-15. år

216 211 218 203 218 219 214 212 208 200 206 195 199
180 186 174 170 166 180 184 184 182 187 176 188 182
396 397 392 373 384 399 397 396 390 388 382 383 381
375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375

* elever fra Torsnes skole ikke medtatt i prognosen.

•  Skolestruktur: Ved ferdigstillelse av Borge ungdomsskole må det i samarbeid med foresatte vurderes om 
Torsnes elevene skal fortsette ved Gudeberg barne- og ungdomsskole som permanent løsning eller til-
bakeføres til Borge ungdomsskole. 

•  Behov investering: Utbygging for å dekke skolens behov for kapasitetsutvidelse tilsvarer 5 klasserom  
+ musikkrom. Trafikale forhold ved skolen må også løses. 

• Behov rehabilitering/inneklima m.m.: Bytte av tak.
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B O R G E  U N G D O M S S KO L E
Ny Borge ungdomsskole skal etter planen står ferdig årsskiftet 2015/16. Skolen er dimensjonert for 500 elever 
og lokalisert på eksisterende skoletomt. 
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Kapasitet Prognose elevtall 13.-15. år

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

472 462 457 451 433 446 442 464 460 482 491 467 455
500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Borge ungdomsskole

Prognose elevtall 13.-15.år
Kapasitet

2014 2015

•  Skolestruktur: Borge ungdomsskole har god kapasitet i hele planperioden. Skolen må i den grad dette  
ermulig avlaste andre ungdomsskole på Østsiden som har kapasitetsproblemer. Ved ferdigstillelse av Borge 
ungdomsskole må det i samarbeid med foresatte vurderes om Torsnes elevene skal fortsette ved Gudeberg 
barne- og ungdomsskole som permanent løsning eller tilbakeføres til Borge ungdomsskole.

• Behov investering: ingen behov. 
• Behov rehabilitering/inneklima m.m.: ingen behov.
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TO R S N E S  S KO L E
Sommeren 2009 stod skolen ferdig etter en omfattende totalrehabilitering og utvidelse. Eksisterende bygg fra 
begynnelsen av 50 tallet er totalombygget og rehabilitert i tillegg er skolen utvidet med en ny undervisnings-
fløy til klasserom og noen spesialrom. 
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Kapasitet Prognose elevtall 6.-12. år
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152 147 138 134 134 133 136 134 131 126 129 133 129
180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

Torsnes skole

Prognose elevtall 6.-12.år
Kapasitet

2014 2015

• Skolestruktur: Skolen kapasitet i hele planperioden.  
• Behov investering: ingen behov. 
• Behov rehabilitering/inneklima m.m.: ingen behov. 
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TO R P  S KO L E
Elevtallet ved Torp skole ligger i dag godt over kapasitetsgrunnlaget ved skolen. Dette medfører at skolen har 
benyttet stor sett alle spesialrom til ordinære klasserom eller i sambruk med klasserom. Skolen har i tillegg 
stort behov for rehabilitering/inneklimatiltak i deler av bygget – spesielt 1970 bygget og det frittstående skole-
bygget. Skolen trenger tre klasserom utover dagens kapasitet.
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213 224 220 232 235 236 249 245 239 244 245 265 263
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Torp skole

Prognose elevtall 6.-12.år
Kapasitet

2014 2015

•  Skolestruktur: På grunn av skolens geografiske plassering er det vanskelig å overføre elever til andre skoler 
uten at skoleveien blir kortere til Torp skole enn til noen av naboskolene. Det må likevel vurderes løpende 
om elever kan flyttes til andre skoler ved ledig kapasitet. 

• Behov investering: Kapasitetsutvidelse med minimum 3 klasserom og totalrehabilitering av 1970-bygget.   
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Å R U M
Skolen har i dag et elevtall som varierer mellom 18-28 elever fordelt på 8 klasser. Skolene har små/mangler 
klasserom, mangler spesialrom, har mangelfulle administrasjonsarealer, mangler basisareal for SFO og har 
behov for bedre tilrettelegging av trafikkforholdene ved skolen. Skolen ble tilført en paviljong i 2009 for å lette 
på situasjonen. Det er planlagt omfattende boligutbygging i inntaksområdet til skolen. I Sundløkkaområdet er 
det planlagt  ca 1000 boenheter. En slik utbygging vil på sikt medføre behov for en to-tre paralleller barneskole 
i området. Som del av regulering/områdeplanen er det satt av arealer til ny skoletomt i Sundløkkaområdet. 
Høsten 2013 ble det utarbeidet egen mulighetsstudie ved Årum skole med sikte å vurdere muligheter for ut-
videlse av skolen på eksisterende tomt. På bakgrunn av den byggetekniske stand ved eksisterende skolebygg 
og begrensede muligheter for tilpasninger anbefaler mulighetsstudien anbefaler at eksisterende skolebygg 
saneres. Eksisterende tomt er stor nok for en to paralleller skole. Det er planlagt omfattende utbygging av 
næringsbygg ved tilstøtende tomter til eksisterende skoletomt.  

0

50

100

150

200

0

50

100

150

200

2026202520242023202220212020201920182017201620152014

Kapasitet Prognose elevtall 6.-12. år
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Årum skole

Prognose elevtall 6.-12.år
Kapasitet

2014 2015

•  Skolestruktur: På grunn av skolens geografiske plassering er det vanskelig å overføre elever til andre skoler 
uten at skoleveien blir kortere til Årum skole enn til noen av naboskolene. 

•  Behov investering: Eksisterende skole anbefales sanert. Det må planlegges utbygging tilsvarende to-tre 
paralleller barne- og ungdomsskole. skole. Utbyggingen anbefales utført i etapper i takt med boligbyggingen 
hvor det i etappe en bygges ut for 200 elevplasser, etappe to 150 elevplasser og etappe tre 150 elever –  
totalt 500 elevplasser. Av hensyn til den byggetekniske standen ved eksisterende skolebygg anbefales 
første byggetrinn gjennomført raskt.

• Behov rehabilitering/inneklima m.m.
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F O R S L A G  T I L  T I LTA K  B A R N E H A G E R  – 
Ø S T S I D E N
Som følge av barnetallsutvikling bør det etablerer 
mer barnehagekapasitet på Østsiden. Primært om-
rådet Begby/Kjølberg/Torp/Sagabakken. Det er i dag 
to regulerte barnehagetomter som ikke er tatt i bruk. 
En tomt i Sorgenfriområdet (område B2) og en tomt 
i tilknytting til eksisterende Bjørneklova barnehage. 
Begge områdene bør være objekter for utbygging av 
kommunal barnehagekapasitet de kommende årene.  

Mange av barnehagene melder om behov for arealut-
videlse, rehabilitering, uteanlegg og inneklimatiltak. 
Nye krav til arealer for arbeidsplasser må utredes 
spesielt. De enkelte tiltakene sees opp mot prioriter-
inger av årlige midler som avsettes til dette formålet. 

Private barnehageeiere har meldt interesse for føl-
gende barnehageutvidelser på Østsiden:
Gråtass barnehage, Skjærviken ønsker å utvide are-
alet ved å bygge ut garderober og fellesrom. Privat 
barnehageutbygger har meldt interesse for utbygging 
av ny barnehage i Sorgenfriområdet. Privat barne- 
hageutbygger har meldt interesse for utbygging av ny 
barnehage på Vesten.

F O R S L A G  T I L  T I LTA K  S KO L E R  – 
Ø S T S I D E N
Paviljonger ved Gudeberg skole erstattes av perma-
nent skolebygg. Frigjøring/flytting av paviljongene 
vil klargjøre tomtearealer for lokalisering av Råkollen 
skole ved Gudeberg skole. 

Elevtallsvekst ved Begby barne- og ungdomsskole  
løses på kort sikt ved avlastning fra Kjølberg 
barneskole og Sagabakken barneskole. Skolen må 
i planperioden utbygges med permanent kapasitet, 
herunder dobbelgymsal/nærmiljøhall, basisareal SFO, 
klasserom og lærerarbeidsplasser. Eksisterende 
skolebygg bør rehabiliteres.  

Eksisterende Årum skole anbefales sanert. Som 
følge av planlagt boligutbygging må det planlegges 
utbygging tilsvarende to-tre paralleller barneskole. 
Utbyggingen anbefales utført i etapper i takt med  
boligbyggingen hvor det i etappe en bygges ut for 
200 elevplasser, etappe to 150 elevplasser og etappe 
tre 150 elever – totalt 500 elevplasser. Av hensyn til 
den byggetekniske standen ved eksisterende skole-
bygg anbefales første byggetrinn gjennomført raskt. 

1970-tallsbygget ved Torp skole må totalrehabiliteres 
evt. saneres. I tillegg må skolen utvides med mini-
mum tre klasserom. 

Borge barneskole har betydelig behov for permanent 
kapasitetsutvidelse. Skolens behov inkl. M-klassen 
er beregnet til 1700 kvm. Både skolen og M-klassen 
har i dag utstrakt bruk av paviljonger I tillegg må 
gymsalløsningen ved skolen sees på. Det må også  
etableres ny løsning for trafikk, hente-/bringesløyfe 
og parkering.
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R O LV S ØY / S E N T R U M
 
 
 
 
Rolvsøy-/Sentrumsområdet har syv kommunale barnehager, syv barneskoler, to ungdomsskoler og en 1.-10.
trinn skole. I 2015/16 vil Lisebyhallen være ferdig utbygget. Om følge av dette vil Nøkleby skole øke sin kapa-
sitet fra 500 til 600 elever. 

E L E V TA L L S U T V I K L I N G  R O LV S ØY / S E N T R U M

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1.-5.år 1883 1876 1853 1875 1897 1908 1963 1983 2009 2026 2043 2056 2075

6.-12.år 2586 2623 2670 2666 2698 2726 2706 2759 2793 2773 2793 2814 2832

13.-15.år 1137 1101 1112 1154 1180 1183 1166 1158 1156 1205 1247 1271 1242

Barne- og elevtallet i Rolvsøy/Sentrum ser ut til å øke jevnt i planperioden med ca. 200 barn 1.-5.år.

Aldersgruppe Antall barn/elever

1.-.5.år +199

6.-12.år +209

13.-15.år +141

Den største veksten kommer i Sentrum/Lisleby som isolert sett får følgende økning:

Aldersgruppe Antall barn/elever

1.-.5.år +209

6.-12.år +226

E L E V TA L L S U T V I K L I N G  F O R D E LT  PÅ  S KO L E R

Nylende skole 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Prognose elevtall 
6.-12.år 71 67 64 59 56 57 45 47 47 44 46 45 42

Rekustad skole 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Prognose elevtall 
6.-12.år 279 280 274 280 268 267 267 279 281 276 276 274 277

Hauge skole 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Prognose elevtall 
6.-12.år 210 217 223 221 236 230 233 232 231 230 231 220 227

Nøkleby skole 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Prognose elevtall 
6.-12.år 528 529 544 539 550 561 561 560 578 571 578 586 584
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Cicignon skole 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Prognose elevtall 
6.-12.år 278 284 300 316 308 322 322 338 339 339 336 353 351

Prognose elevtall 
13.-15.år 249 254 248 253 254 256 267 259 265 266 286 278 278

Trara skole 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Prognose elevtall 
6.-12.år 365 359 358 354 354 369 363 370 386 378 384 387 397

Trosvik skole 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Prognose elevtall 
6.-12.år 545 569 584 575 594 607 595 610 617 613 623 630 627

Ambjørnrød skole 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Prognose elevtall 
6.-12.år 309 315 317 314 329 317 327 336 332 342 343 346 362

Haugeåsen ung-
domsskole

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Prognose elevtall 
13.-15.år 395 357 359 382 403 400 392 380 370 394 403 428 412

Kvernhuset ung-
domsskole

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Prognose elevtall 
13.-15.år 493 490 505 519 524 527 507 518 520 545 558 564 551

Ved Nylende skole synker elevtallet, og Rekustad 
skole vil ha ledig kapasitet i hele planperioden. Det 
er en utfordring å utnytte denne ledige kapasiteten 
på bakgrunn av skolenes geografiske plassering.  
Det har tidligere vært foreslått å legge ned Nylende 
skole og flytte disse elevene til Rekustad skole og  
Ambjørnrød skole. Det stilles stor usikkerhet til  
effekten av det planlagte nye sykehuset på Kalnes  
som skal stå ferdig i 2015. Det er forventet at  
elevtallet vil øke noe i Lisleby-/Haugeområdet.  
I Rolvsøy-/Lisebyområdet må det fremover føres en  
nøye fordeling av elever mellom skolene for å  
utnytte kapasiteten optimalt og fordele elevtalls- 
økningen mellom skolene. 

Sentrum er den bydelen som har hatt størst elevtalls-
vekst de siste 10 årene. Økningen begrunnes av et 
omfattende generasjonsskifte i områder som Trara, 
Trosvik og Cicignon. I de kommende årene er det for-
ventet en jevn boligbygging – spesielt leilighetskom-
pleks sentralt i bykjernen. I sentrum er det forventet 
en betydelig lavere elevtallsvekst enn tidligere antatt. 
Bakgrunnen er nærmere beskrevet i kapittel om be-

folkningsprognoser. Det må fortsatt gjennomføres 
en nøye fordeling av elever mellom skolene i sen-
trum for å utnytte ledig kapasitet optimalt og fordele  
elevtallsøkningen mellom skolene. Spesielt Tros-
vik skole har i dag store kapasitetsproblemer. Etter 
hvert vil også Cicignon skole og ungdomsskolene 
i sentrum få kapasitetsproblemer. Effekten av 
FMV-utbyggingen er også usikker og må følges de  
nærmeste årene.

Søknader om etablering av  private skoler bidrar til å 
skape usikkerhet rundt det reelle behovet for utbyg-
ging i sentrum, siden det antas å være størst rekrut-
tering fra de sentrumsnære områdene . 

I 2012/13 ble det utarbeidet en mulighetsstudie for 
barnehage og skoleutvikling i Fredrikstad byområde. 
Mulighetsstudien synliggjør mulige etableringer av 
grunnskolekapasitet i byområdet – enten gjennom  
tilbygg til eksisterende skoler eller som ny skole i 
sentrum. Mulighetsstudien omfatter også mulige 
lokaliseringer av fremtidig Frederik II videregående 
skole. 
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R O LV S ØY  B A R N E H A G E

Antall barn Antall avdelinger

Barn 1-2 år 25 2

Barn 3-5 år 46 2

Totalt 71 4

Barnehage ligger sentralt på Rolvsøy i Råkollveien. 

Barnehagen har stort behov for totalrehabilitering og er prioritert prosjekt på gjeldene inneklima-/rehabilitering-
splan med forventet byggestart 2015.

På bakgrunn av arbeidsmiljøkartleggingene beskriver barnehagen følgende byggetekniske utfordringer: 
- Solavskjerming. 
- Luftkvaliteten ikke tilfredsstillende. 
- Vannlekkasje vinduer i underetasje. 
- Ikke tilfredsstillende lekearealer. 
- Mangler grupperom og lagerrom. 
- Ikke tilfredsstillende sanitære forhold for barna. 
- Kjøkkenet i andre etasje er for lite. 
- Mangler kontorarbeidsplasser. 
-  De sanitære forholdene for ansatte er ikke tilfredsstillende. 
- Mangler spiserom og/eller møterom. 
- Behov for generelt vedlikehold av bygget. 

A M B J Ø R N R Ø D  B A R N E H A G E

Antall barn Antall avdelinger

Barn 1-2 år 32 3

Barn 3-5 år 83 4

Totalt 115 7

I 2013 ble det gjennomført mindre utbygging ved barnehagen som ivaretar nye garderober m.m. I tillegg er 
barnehage tilført ett klasserom fra Ambjørnrød skole til en forsterket avdeling. 

På bakgrunn av arbeidsmiljøkartleggingene beskriver barnehagen følgende byggetekniske utfordringer:
- Solavskjerming. 
- Inneluften ikke tilfredsstillende. 
- Vanskelig å regulere temperaturen. 
- Mangler lagringsplass.
- Kapasiteten på toaletter er ikke tilfredsstillende.
- For få kontorplasser til ansatte.
-  Uteområdet er for lite og det er for få lekeapparater i forhold til dagens antall barn.
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K I Æ R Å S E N  B A R N E H A G E

Antall barn Antall avdelinger

Barn 1-2 år 24 2

Barn 3-5 år 90 5

Totalt 114 7

Kiæråsen barnehage er en bybarnehage i Fredrikstad med lokalisert på Labråten. Kiæråsen barnehage holder 
til i samme bygg som Kiæråsen avlastningssenter. Barnehagen disponerer hele første etasje og avlastnings-
delen ligger i andre etasje. Bygget sto nybygd høsten 2011. På bakgrunn av arealbehov fra avlastningen har 
barnehagen midlertidig måttet avstå kontorarealer i 2.etg. I samarbeid med seksjon for Helse- og velferd  
jobbes det med å finne en langsiktig løsning slik at barnehagen kan få tilbakeført arealene. 

På bakgrunn av arbeidsmiljøkartleggingene beskriver barnehagen følgende byggetekniske utfordringer:
- Mangler solavskjerming noen steder. 
-  Inneklima og varmeregulering er ikke tilfredsstillende.
-  Lekearealene for forsterket avdeling er ikke tilfredsstillende.
-  Mangler lagringsplass for sykler, gåvogner, vogner og hjelpemidler.
-  Ikke tilfredsstillende garderobe og toalettforhold for ansatte og barn. 
- Mangler minimum 5 kontor-arbeidsplasser. 
- Mangler møterom. 
- Personalrommet er for lite til dagens behov. 
- For få parkeringsplasser. 
- Trenger flere lekeapparater.

Kiæråsen barnehage, avd. Åsebråten:
Fredrikstad kommune leier lokaler av Fredrikstad Jeger og fiskeforening øverst i Åsebråten til barnehageformål.

På bakgrunn av arbeidsmiljøkartleggingene beskriver barnehagen følgende byggetekniske utfordringer:
- Mangler solavskjerming. 
- Inneklima er ikke tilfredsstillende. 
- Lekearealene er ikke tilfredsstillende. 
-  Mangler aktivitetsrom og lagringsplass for blant annet materiell og vogner. 
-  Kjøkken og toaletter for barn er ikke tilfredsstillende. 
-  Mangler møterom, arbeidsplasser og personalgarderobe. 
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L E I E  B A R N E H A G E

Antall barn Antall avdelinger

Barn 1-2 år 22 2

Barn 3-5 år 70 4

Totalt 92 6

Barnehagen ligger sentralt plassert i Lisleby/Leie-området. Det er planlagt utvidelse av barnehagen ved å 
rehabilitere nabobygget sin tidligere har vært benyttet som avlastningssenter/ODA. Rehabiliteringen vil øke 
kapasiteten med inntil tre avdelinger.  

På bakgrunn av arbeidsmiljøkartleggingene beskriver barnehagen følgende byggetekniske utfordringer:
- Mangler solavskjerming. 
- Inneklima er ikke tilfredsstillende. 
- Ikke tilfredsstillende allmennbelysning. 
- Lekearealet er ikke tilfredsstillende oppdelt og det er små og trange rom. 
- For lite lagringsplass for mat og kjøkkenutstyr. 
- Garderober og toalettforhold for barna er ikke tilfredsstillende. 
- Ikke tilfredsstillende toalettforhold for ansatte. 
- Mangler lekeapparater. 
- For dårlig utebelysning.

Leie barnehage, avd. Gamle Kirkevei 58:
Barnehagen har en småbarnsavdelingen i Gamle kirkevei 58. Dette er nabotomten til barnehagen. 

På bakgrunn av arbeidsmiljøkartleggingene beskriver barnehagen følgende byggetekniske utfordringer:
- Mangler solavskjerming. 
- Mangler lagringsplass. 
- Trenger ny kjøkkeninnredning. 
- Ikke tilfredsstillende sanitærforhold for barna. 
- Mangler kontorarbeidsplasser og personalrom/spiserom. 
- Mangler lekeapparater. 

B U S KO G E N  O G  TO R S N E S  B A R N E H A G E ,  AV D.  S P E I D E R FJ E L L E T

Fredrikstad kommune leier Speiderhuset på Speiderfjellet til barnehage lokaler. Buskogen barnehage har en 
avdeling 0-3.år med med 9 barn. Torsnes barnehage har en korttidsavdeling 3-5.år med 19 barn  I tillegg har 
Torsnes barnehage en språkgruppe for minoritetsspråklige barn. Lokalene som leies på Speiderfjellet har god-
kjenning til 2018. Det kan ikke forventes videre godkjenning uten nødvendige bygnignsmessige tilpasninger 
etter dagens krav. 

På bakgrunn av arbeidsmiljøkartleggingene beskriver barnehagen følgende byggetekniske utfordringer:
- Ikke tilfredsstillende inneklima. 
- Stellerom og stelleplass må utbedres. 
- Mangler lekeapparater. 
-  For få parkeringsplasser for brukere/foreldre og ansatte.
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T R O L L S T UA  B A R N E H A G E

Antall barn Antall avdelinger

Barn 1-2 år 26 2

Barn 3-5 år 34 2

Totalt 60 4

Barnehagen ligger på Veum med umiddelbar nærhet til Fredrikstadmarka.
Barnehagen har stort behov for totalrehabilitering og er prioritert prosjekt på gjeldene inneklima-/rehabiliterings- 
plan med forventet byggestart 2016/17.

På bakgrunn av arbeidsmiljøkartleggingene beskriver barnehagen følgende byggetekniske utfordringer:
- Ikke tilfredsstillende inneklima. 
- Manglende solavskjerming. 
- Lekearealene inne er ikke tilfredsstillende. 
- Dårlig planløsning etter dagens behov.
- Mangler grupperom for ulike aktiviteter.
- For liten lagerplass for matvarer, forbruksvarer til barna og renholdsutstyr. 
- Trenger eget rom for vogner. 
- Kjøkkenet er ikke tilfredsstillende. 
- Det er ikke tilfredsstillende sanitære forhold for barna. 
- Mangler 6 kontorarbeidsplasser. 
- De sanitære forholdene for ansatte er ikke tilfredsstillende. 
- Mangler møterom. 
- Lekeapparater trenger oppdatering. 

T R O SV I K  B A R N E H A G E

Antall barn Antall avdelinger

Barn 1-2 år 26 2

Barn 3-5 år 74 4

Totalt 100 6

Barnehagen ligger sentralt plassert på Trosvik med Trosvik skole som nærmeste nabo. I 2007 ble barnehagen 
tilført 2 paviljonger som tidligere var benyttet av skolen. Disse paviljongen huser to avdelinger. Paviljongene 
skal erstattes med permanente lokaler .  

På bakgrunn av arbeidsmiljøkartleggingene beskriver barnehagen følgende byggetekniske utfordringer:
- Inneklima er ikke tilfredsstillende i noen av byggene. 
- Mangler grupperom/aktivitetsrom og lagringsplass.
- Kjøkkenet er for lite i begge bygg. 
- Mangler kontorarbeidsplasser til flere ansatte. 
- Garderobene for barna er ikke tilfredsstillende. 
- Mangler tilfredsstillende vognskur. 
- Trenger flere lekeapparater til et større antall barn. 
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N Y L E N D E  S KO L E
Skolen er nylig rehabilitert både bygg og uteanlegg. Elevtallet er forventet å synke litt. Det knyttes stor  
usikkerhet til effekten av utbyggingen av det nye sykehuset på Kalnes. Dette må vurderes løpende i plan-
perioden. 
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Kapasitet Prognose elevtall 6.-12. år

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

71 67 64 59 56 57 45 47 47 44 46 45 42
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Nylende skole

Prognose elevtall 6.-12.år
Kapasitet

2014 2015

• Skolestruktur: Det er ikke forventet noen endringer i inntaksområdet til skolen. 
• Behov investering: ingen behov.
• Behov rehabilitering/inneklima m.m.: ingen behov.
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R E K U S TA D  B A R N E S KO L E
Skolen har i dag en kapasitet på 375 elever. Med forventet elevtall vil skolen ha ledig kapasitet i hele perioden. 
Ledig kapasitet vurderes i forhold til avlasting av tilstøtende skoler som Nylende barneskole, Hauge barneskole 
og Nøkleby skole. 

Kapasitet Prognose elevtall 6.-12. år

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

279 280 274 280 268 267 267 279 281 276 276 274 277
375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375

Rekustad skole

Prognose elevtall 6.-12.år
Kapasitet

2014 2015
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•  Skolestruktur: Det er ikke forventet noen endringer i inntaksområdet til skolen. Ledig kapasitet vurderes i 
forhold til avlasting av tilstøtende skoler som Hauge barneskole og Nøkleby skole.

• Behov investering: ingen behov.
• Behov rehabilitering/inneklima m.m.: ingen behov.
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H AU G E  B A R N E S KO L E
Skolen ble totalrehabilitert og utvidet 2006/07. Skolen har kapasitet på ca. 230 elever og elevtallet forventes 
å ligge rundt kapasiteten i hele perioden. Elevtallet på enkelte trinn har de siste årene vært spesielt høyt, noe 
som har gjort det vanskelig å organisere elevene innenfor disponibelt areal. Der er av den grunn svært viktig 
at fordelingen av elever mellom Rekustad og Hauge skole vurderes nøye i hele perioden for å utnytte ledig 
kapasitet ved Rekustad skole. 
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Kapasitet Prognose elevtall 6.-12. år

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

210 217 223 221 236 230 233 232 231 230 231 220 227
230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230

Hauge skole

Prognose elevtall 6.-12.år
Kapasitet

2014 2015

•  Skolestruktur: Det er ikke forventet noen endringer i inntaksområdet til skolen. Fordeling av elever mellom 
Rekustad og Hauge skole vurderes nøye i hele perioden for å utnytte ledig kapasitet ved Rekustad skole.

•  Behov investering: Planlagte mindre bygningsmessige tilpasninger i eksisterende bygg vil avhjelpe situas-
jonen noe. Kapasitetsbehov utover dette må i første omgang løses ved hjelp av paviljonger.

• Behov rehabilitering/inneklima m.m.: Rehabilitering av taket.
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N Ø K L E BY  B A R N E S KO L E
Skolen har i dag kapasitet på ca. 500 elever. Ved utbygging av Lisebyhallen ved skolen – forventet ferdigstilt 
2015 – vil skolen øke kapasiteten til 600 elver. Ved utbygging av Lislebyhallen vil skolen få tilført sårt tiltrengt 
hallkapasitet og arealer til SFO. Eksisterende gymsal ombygges til annet formål (kulturarena/bibliotek/spesial-
rom e.a.) 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

2026202520242023202220212020201920182017201620152014

Kapasitet Prognose elevtall 6.-12. år

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

528 529 544 539 550 561 561 560 578 571 578 586 584
500 500 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

Nøkleby skole

Prognose elevtall 6.-12.år
Kapasitet

2014 2015

•  Skolestruktur: Det er ikke forventet noen endringer i inntaksområdet til skolen. 
• Behov investering: Kapasitetsbehov løses ved utbygging av Lislebyhallen.
• Behov rehabilitering/inneklima m.m.: Ombygging av eksisterende gymsal til kulturarena.
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C I C I G N O N  S KO L E
Cicignon skole ble rehabilitert og utvidet for 251 millioner kroner i årene 2007-2008. Etter utbyggingen har 
skolen en kapasitet på ca. 550 elever fordelt på 1.-10.trinn – i tillegg innføringsklasse. På ungdomsskole- 
trinnet mottar skolen elever fra Trara barneskole og Nøkleby barneskole. Som følge av forventet elevtallsvekst 
vil skolen innen kort tid få kapasitetsproblemer. Det er svært begrensede muligheter for utvidelse av skolen.
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Kapasitet Prognose elevtall 6.-15. år

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Prognose elevtall 6.-12.år
Prognose elevtall 13.-15.år
Prognose elevtall 6.-15.år
Kapasitet

Begby skole 2014 2015

278 284 300 316 308 322 322 338 339 339 336 353 351
249 254 248 253 254 256 267 259 265 266 286 278 278
527 538 548 569 562 578 589 597 604 605 622 631 630
550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550

•  Skolestruktur: Det må gjennomføres en nøye fordeling av elever mellom skolene i sentrum også de  
kommende årene. Det må etableres ny skolekapasitet innenfor skolens inntaksområde.  

•  Behov investering: Det må etablere skolekapasitet tilsvarende 100-150 elevplasser innenfor Cicignon skole 
sitt inntaksområde.

• Behov rehabilitering/inneklima m.m.: Taket på gulbygget bør rehabiliteres.
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T R A R A  B A R N E S KO L E
Skolen har behov for rehabilitering/inneklimatiltak av 1911 bygget. 
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Kapasitet Prognose elevtall 6.-12. år

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

365 359 358 354 354 369 363 370 386 378 384 387 397
420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420

Hauge barneskole

Prognose elevtall 6.-12.år
Kapasitet

2014 2015

•  Skolestruktur: Det må gjennomføres en nøye fordeling av elever mellom skolene i sentrum også de  
kommende årene. Paviljonger ved skolen beholdes inntil videre.  

• Behov investering: Ingen.
•  Behov rehabilitering/inneklima m.m.: Skolen har behov for totalrehabilitering av 1911 bygget/SFO og univer-

sell utforming. 
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T R O SV I K  B A R N E S KO L E
Skolen har i dag store kapasitetsproblemer og skolen har fått tilført til sammen 7 klasserom i paviljonger 
som midlertidig løsning på elevtallsveksten. Elevtallsprognosen viser at skolen nå står overfor en vedvarende 
elevtallsøkning som vanskelig kan løses ved å overføre økningen av elever til andre skoler.  Om prognosene 
stemmer vil skolen få 200 elever mer enn skolen har kapasitet til i planperioden. Skolen har i dag 545 elever 
og er byens største skole i forhold til elevtall. Det er det også behov for å utvide kapasiteten til kroppsøving,  
arealer til SFO, lærerarbeidsplasser, samt at trafikksituasjonen ved skolen må revurderes p.g.a. den sterkt 
økende biltrafikken til skolen som følge av elevtallsveksten de siste årene.  Det er flere lag/foreninger i 
nærmiljøet som har meldt sin interesse for et samarbeid om en Nærmiljø-/idrettshall ved Trosvik skole. 
Nærmiljøhall vil også kunne benyttes av barnehager i området. Det er utarbeidet egen mulighetsstudie for 
utvidelse av eksisterende skole med kapasitet på 550 elever inkl. idrettshall 
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Kapasitet Prognose elevtall 6.-12. år

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

545 569 584 575 594 607 595 610 617 613 623 630 627
425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425

Trosvik skole

Prognose elevtall 6.-12.år
Kapasitet

2014 2015

•  Skolestruktur: Det må gjennomføres en nøye fordeling av elever mellom skolene i sentrum også de  
kommende årene. 

•  Behov investering: Skolen har et betydelig behov for kapasitetsøkning innenfor skolens inntaksområde 
– tilsvarende 200 elevplasser. Dette omfatter også arealer til dobbel gymsal/nærmiljøhall, arealer til SFO, 
arbeidsplasser for lærere, samt at trafikksituasjonen ved skolen må revurderes p.g.a. den sterkt økende 
biltrafikken til skolen som følge av tidligere og kommende elevtallsvekst. 

• Behov rehabilitering/inneklima m.m.: Solavskjerming.
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A M B J Ø R N R Ø D  S KO L E
Elevtallet forventes å holde seg stabilt de kommende årene.  Skolen er samlokalisert med Ambjørnrød barne-
hage. Barnehagen har i dag A og B paviljongen, deler av F-paviljongen og deler av C-paviljonger (Forsterket 
avdeling). Både skolen og barnehagen har i mange år ønsket å samle barnehagen i A, B og C- paviljongen. 
Dette vil øke barnehagekapasiteten tilsvarende 3 avdelinger. Barnehageavdelingen i F-paviljongen frigis til SFO 
og det bygges ny klasseromspaviljong som dekker skolen behov. Det er behov for rehabilitering og ombygging 
av eksisterende klasseromspaviljonger.
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Kapasitet Prognose elevtall 6.-12. år

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

309 315 317 314 329 317 327 336 332 342 343 346 362
350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

Ambjørnrød skole

Prognose elevtall 6.-12.år
Kapasitet

2014 2015

•  Skolestruktur: Det må gjennomføres en nøye fordeling av elever mellom skolene i sentrum også de  
kommende årene.  

•  Behov investering: C-paviljongen anbefales omgjort til barnehageformål. Det bygges ny klasseroms- 
paviljong som erstatter C-paviljongen.

•  Behov rehabilitering/inneklima m.m.: det er behov for innvendig rehabilitering og ombygging av eksister-
ende klasserom. 
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H AU G E Å S E N  U N G D O M S S KO L E
Skolen har en kapasitet på 360 elever og vil ha full kapasitetsutnyttelse i hele perioden. Hvert år gjennomføres 
en fordeling av ungdomsskoleeleven mellom Kvernhuset ungdomsskole, Cicignon barne- og ungdomsskole 
og Haugeåsen ungdomsskole. Med den økningen i elevtallet som har vært de siste årene og den forventede 
elevtallsutviklingen, er det viktig at kapasitet ved disse tre skolene utnyttes maksimalt. Totalt sett er det behov 
for utvidelse av ungdomsskole kapasiteten i Sentrum/Rolvsøy i perioden. Dette kan løses ved å flytte Råkol-
len skole som i dag disponerer lokaler ved Haugeåsen ungdomsskole. Eksisterende skole fremstår idag som 
svært slitt og har store utfordringer i forhold til ventilasjon og temperatur. Skolen har også manglende univer-
sell utforming og har behov for flere lærerarbeidsplasser. 

Kapasitet Prognose elevtall 13.-15. år

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

395 357 359 382 403 400 392 380 370 394 403 428 412
360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

Haugeåsen ungdomsskole

Prognose elevtall 13.-15.år
Kapasitet

2014 2015
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•  Skolestruktur: Det er ikke forventet noen endringer i inntaksområdet til skolen. Det må gjennomføres 
en nøye fordeling av elever mellom om Kvernhuset ungdomsskole, Cicignon skole og Haugeåsen ung-
domsskolene også de kommende årene. Totalt sett er det behov for utvidelse av ungdomsskole kapasiteten 
i Sentrum/Rolvsøy i perioden. Anbefalt løsning er en relokalisering av Råkollen skole – noe som vil frigjøre 
arealer som Råkollen disponerer til Haugeåsen ungdomsskole. Haugeåsen ungdomsskole kan dermed av-
laste skoler som Kvernhuset og Cicignon.

•  Behov investering: Ombygging av eksisterende lokaler som i dag disponeres av Råkollen ved Haugeåsen 
ungdomsskole om Råkollen skole flytter. 

• Behov rehabilitering/inneklima m.m.: Skolen er prioritert på gjeldene inneklima-/rehabiliteringsplan.
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K V E R N H U S E T  U N G D O M S S KO L E
Den nye Kvernhuset ungdomsskole stod ferdig i januar 2003. Skolen har en kapasitet på ca. 500 elever og har 
i dag full kapasitetsutnyttelse. Hvert år gjennomføres en fordeling av ungdomsskoleeleven mellom Kvernhuset 
ungdomsskole, Cicignon barne- og ungdomsskole og Haugeåsen ungdomsskole. Med den kraftige økningen 
som har vært og forventet elevtallsutvikling på ungdomsskoletrinnene i området er behov for kapasitetsut-
videlse på ungdomstrinnet i sentrum.
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Kapasitet Prognose elevtall 13.-15. år

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

493 490 505 519 524 527 507 518 520 545 558 564 551
500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Kvernhuset ungdomsskole

Prognose elevtall 13.-15.år
Kapasitet

2014 2015

•  Skolestruktur: Det må gjennomføres en nøye fordeling av elever mellom Kvernhuset ungdomsskole,  
Cicignon skole og Haugeåsen ungdomsskolene også de kommende årene.  

•  Behov investering: Kvernhuset ungdomsskole har behov for kapasitetsøkning tilsvarende 50 elevplasser 
innen sitt inntaksområde i planperioden. I tillegg har skolen behov for flere møterom/konferanserom.

• Behov rehabilitering/inneklima m.m. 
• Ventilasjonen fungerer ikke optimalt.
• Store svingninger i temperaturen.
• Slitt med lekkasjer.
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A LT E R N AT I V E  LØ S N I N G E R  F O R  Å  Ø K E  S KO L E K A PA S I T E T E N  I  S E N T R U M .
Sentrum har behov for kapasitetsutvidelse de kommende årene. Oppsummert kan behovet for elevplasser 
utover eksisterende skolekapasitet og vedtatt utbygging (paviljonger ikke medtatt) settes opp i følgende tabell:

Skole Elevplasser barneskole Elevplasser ungdomsskole

Haugeåsen ungdomsskole 55

Cicignon skole 50 30

Trosvik barneskole 202

Kvernhuset ungdomsskole 51

Totalt 252 136

Behovet for elevplasser må på kort sikt fortsatt løses 
ved hjelp av paviljonger inntil permanent kapasitet er 
på plass. 

Det er grunn til å tro at elevtallet for barneskolene og 
ungdomsskolene vil øke ytterligere utover planperi-
oden – dvs. etter 2025. Av den grunn er det viktig å 
planlegge langsiktig og ha beredskap for et senere 
behov for kapasitetsutvidelse innenfor eksisterende 
skolestruktur eller sterkere elevtallsvekst en prog-
nosen tilsier. 

I 2012/13 ble det utarbeidet en mulighetsstudie for 
barnehage- og skoler i Fredrikstad byområde. Mulig-
hetsstudiens formål var å synliggjøre ulike muligheter 
for kapasitetsutvidelser i Sentrum. De ulike alterna-
tivene som ble vurdert var:
- Utbygging ved eksisterende skoler
-  Omgjøring av Cicignon skole til barneskole og 

bygge ny ungdomsskole i samme inntaksområde.
- Ny ungdomsskole på Hassingen
- Ny skole på Værste
- Ny barneskole Frydenberg

Mulighetsstudien hadde som basis elevtallsprog-
noser som tilsa 730 elever på barnetrinnet og 228 
elever på ungdomstrinnet utover eksisterende kapa-
sitet. I de nye prognosene er den forventede veksten 
mer enn halvert. Dette medfører at mange av de  
vurderinger som ble gjort i mulighetsstudien ikke 
lengre har samme relevans.

Med de nye prognosene er det tre alternativer som 
utpeker seg:

Flytting av Råkollen skole. 
Ved flytting av Råkollen skole vil Haugeåsen ung-
domsskole har kapasitet til å dekke dagens og for-
ventede elevtallsvekst i sitt inntaksområde. Skolen 
kan avlaste Kvernhuset ungdomsskole og Cicignon 
skole noe. 

Utbygging Trosvik skole.
Trosvik skole har i ca. 550 elever dag.  Skolen har 
syv klasserom i paviljonger som trengs å erstattes 
med permanente skolelokaler. Skolen har sterkt  
behov for gymsal/nærmiljøhall, mer areal til SFO,  
arbeidsplasser til lærere. I tillegg må trafikksituas-
jonen ved skolen løses. Skolen har begrensede mu-
lighet for avlastning fra naboskolene siden disse har 
liten/ingen ledig kapasitet.  En kapasitetsutvidelse 
ved Cicignon og/eller Trara skole vil kunne avlaste 
noe, men ikke tilsvarende den forventede elevtalls-
veksten ved Trosvik skole. Det anbefales av den 
grunn at det bygges ut for 600-650 elevplasser ved 
Trosvik skole. I den grad er mulig må det vurderes 
mulighet for kapasitetsutvidelse i inntaksområdet til 
Trara og Cicignon skole

Opplæringsloven anbefaler at skoler ikke bør være 
større enn 450 elever, men det er fullt mulig å bygge 
større skoler om skolens størrelse hensynstas i plan-
leggingen ved seksjonering og oppdeling av bygg og 
uteområder. 

En stor utfordring ved dette alternativet er at mange 
skolene i sentrum har begrensede utearealer. En vi-
dere utbygging av Cicignon skole ansees som svært 
vanskelig. 
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Omgjøring av Cicignon skole t i l 
barneskole og bygge ny ungdomsskole i 
samme inntaksområde
En omgjøring av Cicignon skole til barneskole vil frigi 
inntil 270 elevplasser på barnetrinnet. Dette dekker 
Cicignon skole sitt behov for kapasitetsøkning på 
barnetrinnet de kommende årene, samt avlaste na-
boskoler som Nøkleby barneskole, Trara barneskole 
og Trosvik skole. Løsningen forutsetter ny etablering 
av ungdomsskolekapasitet i samme inntaksområde. 

Forslag til løsning er å kjøpe deler av sykehustom-
ten (Området mellom Welhavensgate, Jernbanegata 
og Ferjestedsveien) hvor det på sikt etableres en ny 
ungdomsskole. Utbyggingen bør utføres trinnvis dvs. 
utbygging for 200 elever trinn 1, men forberede for 
kapasitet for 500 elever i trinn 2-3. Denne løsningen 
forutsetter at Inntaksområdet mellom ungdoms- 
skolene må reguleres slik at Kvernhuset ungdoms-
skole blir tilstrekkelig avlastet.  
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Ved en slik løsning vil inntaksområdene til ungdomsskolene se slik ut:

Figur 1 Beregnet nytt inntaksområde ved ny ungdomsskole på sykehustomten (Mulighetsstudie for barne -
hage- og skoler i Fredrikstad byområde)

Ny skole i FM V området
Mulighetsstudien for utvikling av FM V-området
skisserer at det kan bygges 2500-3000 boliger på
området. En slik utbygging vil gi behov for å bygge
ut skolekapasitet på barne- og ungdomstrinnet. En
skoletomt i dette området vil ligge i umiddelbar nær -
het til Fredrikstad stadion og FM V-området der det
er planer om utbygging av ny ishall. Fredrikstad kul -
turskole ligger på FM V, og ny fylkesscene planlegges
i tilknytning til stadion. Naboskapet inviterer til sam -
bruk av lokaler, anlegg og undervisningstilbud.

Det er viktig å merke seg at med den bolig utbyg -
gingen som er planlagt i dette området, så vi dette
generere et behov for egen skole i sin helhet. Dvs.
at en etablering av skolekapasitet nå vil avlaste andre
områder midlertidig.

Det må settes av tomt til barnehage, barneskole og
senere ungdomsskole i FMV området. Omfang og
fremdrift er avhengig av fremdrift i den planlagte
boligutbyggingen. Området må overvåkes nøye de
kommende årene med tanke på bygge barne- og
ungdomsskole.

Etablering av barneskole sentralt på FMV området
vil i dag generere ca. 150 elever innenfor sitt inntaks-
område. Dvs. ca. 50 elever fra sentrum og resterende
100 fra Kråkerøy – primært fra Rødsmyra skole. Røds -
myra vil med denne løsningen få et elevtall på ca.
250 elever med en kapasitet på 375 elever. Siden det
er forventet liten boligbygging utover FMV området i
nordre Kråkerøy så er det grunn til å tro at elevtallet
ved Rødsmyra vil holde seg stabilt på 250 elever med
denne løsningen.
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Ved etablering av barneskole sentralt på FMV-området ville inntaksområdet til den nye skolen bli seende slik ut:

Figur 2 Beregnet nytt inntaksområde ved ny ungdomsskole på FMV (Mulighetsstudie for barnehage- og skoler
i Fredrikstad byområde)

Etablering av en ny ungdomsskole på FMV i dag
vil kunne avlaste ungdomsskolene i sentrum med
ca. 100-150 elever – noe som vil medføre at en løsn -
ing med å gjøre Cicignon skole til ren barneskole og
bygge ny ungdomsskole i Cicignon området ansees
som unødvendig. Utfordringen med denne løsningen
er at det forventes at det vil ta mer enn 10 år før en
ungdomsskole på FMV-området selv genererer ett

elevtall som tilsvarer en skolestørrelse av betydning.
I tillegg vil inntaksområdet konkurrere med Kråkerøy
ungdomsskole. Det betyr at en ny ungdomsskole
på FMV i dag ville hentet ca. 100 elever fra Kråkerøy
ungdomsskole om nærskoleprinsippet legges til
grunn. Kråkerøy ville sitte igjen med ca. 250 elever
og ha kapasitet til 360 elever. Tilsvarende vil den nye
skolen på FMV kun ha 200 elever.
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Ved etablering av ungdomsskole sentralt i FMV-området ville inntaksområdet til den nye skolen bli seende slik ut:

Figur 3 Beregnet nytt inntaksområde ved ny ungdomsskole på FM V (Mulighetsstudie for barnehage- og skoler
i Fredrikstad byområde)

AN B E FALT S TR ATE GI.
Utbyggingen av FMV-området med 2-3000 bo-
enheter vil på sikt generere behov for egen skole i
dette området. Utfordringen er i hvilke takt og når
denne utbyggingen kommer. Utfra elevtallsprog -
nosene som er lagt til grunn i denne planen vil ikke
FMV-utbyggingen får noen effekt på barnetrinnet før
helt på slutten planperioden og enda senere for ung -
domstrinnet. En etablering av skole i dette området i
dag vil generere uutnyttet kapasitet ved andre skoler
på Kråkerøy. Prognosene viser også at eksisterende
kapasitet på Kråkerøy stort sett ivaretar forventet
elevtallsvekst inkludert FM V-området i planperioden.

En omgjøring av Cicignon til barneskole og bygge
ny ungdomsskole i samme inntaksområde fremstår
som den mest fremtidsrettede løsningen i plan-
perioden. Løsningen frigjør 270 elevplasser på barne-
trinnet som - foruten å dekke forventet elevtalls -
vekst på barnetrinnet i Cicignon området - også vil

kunne avlaste andre skoler i Sentrum og på Kråkerøy.
Etablering av en ny ungdomsskole i Cicignon området
vil kunne avlaste Haugeåsen ungdomsskole, Kvern -
huset ungdomsskole og Kråkerøy ungdomsskole,
samt ta imot elever fra FM V-området inntil FM V-
området selv genererer et elevtall som forsvarer
utbygging av egen ungdomsskole i området. Løs -
ningen gir også en buffer om elevtallet øker mer i
Sentrum/Lislebyområdet enn det som er lagt til grunn
i prognosene.
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F O R S L A G  T I L  T I LTA K  B A R N E H A G E R  – 
R O LV S ØY / S E N T R U M
Som følge av barnetallsutvikling bør det etableres 
mer barnehagekapasitet i Rolvsøy/Sentrum. I dag 
leies lokaler i Åsebråten og på Speiderfjellet. På Spei-
derfjellet er det kun godkjenning frem til 2018. Det 
anbefales at disse barnehageavdelingene erstattes 
med permanente løsninger. 
Paviljonger ved Trosvik barnehage anbefales erstattet 
med nybygg – enten ved eksisterende barnehage  
eller ved annen barnehagetomt i Sentrum. 

Erstatning av paviljong ved Ambjørnrød barnehage 
må sees i sammenheng med rehabilitering/utvidelse 
av Ambjørnrød skole hvor alle avdelingene til barne-
hagen forsøkes samlet i A-C byggene. En overtakelse 
av C-paviljongen som i dag benyttes av skolen vil 
øke kapasiteten ved Ambjørnrød barnehage med to 
avdelinger og samle alle avdelingene barnehagen har 
i dag. Dette forutsetter at det bygges ut en ny pavil-
jong til skoleformål.

Mange av barnehagene melder om behov for arealut-
videlse, rehabilitering, uteanlegg og inneklimatiltak. 
Nye krav til arealer for arbeidsplasser må utredes 
spesielt. De enkelte tiltakene sees opp mot prioriter-
inger av årlige midler som avsettes til dette formålet. 

Det er utvidelsesmuligheter for kommunale plasser 
ved Domkirkens barnehage, som også ønsker å selge.

Det må settes av barnehagetomt i FMV-området

Private barnehageeiere har meldt interesse for 
følgende barnehageutvidelser i Rolvsøy/Sentrum:

Lillelia gårdsbarnehage – ca. 2 avdelinger.

Det er også gjort avtale om utvidelse av seks plasser 
ved Slangsvold Barnehage og to plasser ved Lyngmo 
barnehage.

F O R S L A G  T I L  T I LTA K  S KO L E R  – 
R O LV S ØY / S E N T R U M
Ved Nylende skole ser elevtallet ut til å synke ytter-
ligere i planperioden. Effekten av det nye sykehuset 
på Kalnes er usikkert. Med et elevtall på 40-50 elever 
bør det vurderes på nytt om elevene bør få sitt sko-
letilbud ved Rekustad skole og Ambjørnrød skole.

Flytting av Råkollen skole til Gudeberg barne- og  
ungdomsskole. 

Trosvik skole bør utvides til 600-650 elever.

Det anbefales å sikre tomt for bygging av fremtidig 
ungdomsskole i Cicignon området. Plassering av en 
fremtidig ungdomsskole på deler av eksisterende 
sykehustomt anses som den beste løsningen. 
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K R Å K E R ØY

Kråkerøyområdet har tre kommunale barnehager, tre barneskoler og en ungdomsskole. 

B A R N E -  O G  E L E V TA L L S U T V I K L I N G  –  K R Å K E R ØY

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1.-5.år 527 520 488 482 497 500 503 509 517 530 543 558 573

6.-12.år 844 861 859 859 840 828 824 800 797 790 798 829 845

13.-15.år 336 326 330 335 360 356 362 380 371 385 376 364 358

E L E V TA L L S U T V I K L I N G  F O R D E LT  PÅ  S KO L E R

Rødsmyra skole 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Prognose elevtall 
6.-12.år 323 329 323 324 323 315 322 313 315 322 340 357 366

Rød skole (K) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Prognose elevtall 
6.-12.år 231 246 267 272 263 264 261 256 252 241 235 247 253

Lunde skole 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Prognose elevtall 
6.-12.år 290 287 269 264 255 250 241 231 230 227 223 225 227

Kråkerøy  
ungdomsskole

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Prognose elevtall 
13.-15.år 336 326 330 335 360 356 362 380 371 385 376 364 358

Barnetallet ser ut til å synke noe de første årene, men øke markant i slutten av planperioden. 

I Kråkerøyområdet har elevtallet vært stabilt de siste årene med unntak av Lunde skole som har hatt en kraftig 
elevtallsvekst og nesten doblet elevtallet på de siste 6-7 år. 

Fremover ser elevtallet på barnetrinnet ut til å være stabilt. På ungdomstrinnet vil det være en elevtallsvekst 
gjennom i planperioden. Dette medfører at det vil være behov for noe kapasitetsutvidelse også på Kråkerøy  
ungdomsskole de nærmeste årene. Det må fortsatt gjennomføres en optimal fordeling av elever mellom 
skolene for å utnytte kapasiteten og fordele elevtallsøkningen mellom skolene. Det er planlagt flere store bolig- 
utbyggingsområder fremover. Her nevnes spesielt boligutbygging ved Lunde skole, Biobe/Hamax og FMV om-
rådet. Det knyttes stor usikkerhet til fremdrift og omfang av den forventede boligutbyggingen som er planlagt 
på FMV-område.
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B U S KO G E N  B A R N E H A G E

Antall barn Antall avdelinger

Barn 1-2 år 19 1

Barn 3-5 år 33 2

Totalt 52 3
*barnehagen en avdeling på Speiderfjellet (Tidl.naturavd.)

Barnehagen ligger sentralt plassert på Buskogen med umiddelbar nærhet til naturområder. Barnehagen har en 
avdeling lokalisert på Speiderfjellet i Sentrum. 

På bakgrunn av arbeidsmiljøkartleggingene beskriver barnehagen følgende byggetekniske utfordringer: 
- Mangler utvendig solavskjerming. 
- Bytte av vinduer.
- Behov for grupperom. 
- Manglende kontorplasser som er skjermet for støy og lagring av ulike gjenstander.
- Mangler personalgarderobe og møterom. 
- Personalrom i 2.etg. uten adkomst for rullestol. 
- Reparasjon/bygget av tak.
- Mangler lekeapparater. 

L A N G ØYÅ S E N  B A R N E H A G E

Antall barn Antall avdelinger

Barn 1-2 år 29 2

Barn 3-5 år 56 3

Totalt 85 5

Barnehagen ligger sentralt i det nye boligområdet på Langøyåsen. Barnehagen ble bygget og tatt i bruk i 2010.

På bakgrunn av arbeidsmiljøkartleggingene beskriver barnehagen følgende byggetekniske utfordringer: 
- Ikke god nok styring av inneluft og varme. 
- Trenger en bedre avgrensning av uteområdet for de yngste barna. 

S M E R T U L I A  B A R N E H A G E

Antall barn Antall avdelinger

Barn 1-2 år 14 1

Barn 3-5 år 38 2

Totalt 52 3

På bakgrunn av arbeidsmiljøkartleggingene beskriver barnehagen følgende byggetekniske utfordringer: 
- Inneklima er ikke tilfredsstillende. 
- Det mangler solavskjerming. 
- Ikke tilfredsstillende allmennbelysning/utsyn på kontor og grupperom. 
- Lekearealet er for lite til antall barn. 
- Mangler grupperom, lagerrom og rom for vogner. 
- Kjøkkenvifter må byttes. 
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- Ikke tilfredsstillende sanitære forhold for barna. 
- Mangler kontorarbeidsplasser og personalrom. 
- Ikke tilfredsstillende sanitære forhold for ansatte. 
- Behov for utvendig vedlikehold. 
- Uteområdet er ikke tilfredsstillende. 
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R Ø D S M Y R A  B A R N E S KO L E
Skolen ble ferdig utbygget 2000 og har etter utbyggingen en kapasitet på ca. 375 elever. Hovedbygget ble 
totalrehabilitert i 2012. Skolen har i dag kapasitet til å ta i mot flere elever, men denne kapasiteten vil bli fort 
spist opp om utbyggingen av FMV området m.m. blir gjennomført som planlagt. I kommuneplanens arealdel 
må det sikres skoletomt knyttet til boligutviklingen i FMV området. 
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Kapasitet Prognose elevtall 6.-12. år

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

323 321 315 316 315 307 314 305 307 314 332 349 358
375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375

Rødsmyra skole

Prognose elevtall 6.-12.år
Kapasitet

2014 2015

•  Skolestruktur: Inntaksområdet mellom Rød skole (k) og Rødsmyra skole vurderes løpende for å utnytte ledig 
kapasitet ved skolene. Justering av inntaksområdene mellom skolene vurderes senere i perioden ut fra 
reell utvikling av FMV-området. 

• Behov investering: ingen behov. 
• Behov rehabilitering/inneklima m.m.: Ingen
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R Ø D  S KO L E  -  K R Å K E R ØY
Ved Rød skole er det behov for å sanere eksisterende gym og spesialromsavdeling (svartbygget) som er i en så 
dårlig bygningsmessig forfatning at det ikke er forsvarlig å tenke bygget som skolebygg fremover. Bygget har 
blant annet store setningsskader og behov for omfattende byggeteknisk oppgradering innen flere områder. I 
tillegg må det bygges ut minimum 2 klasserom som følge av elevtallsvekst. Skolen har behov for oppgradering 
av uteområdet og det har vært vurdert å etablere et stønadsberettiget flerbruks aktivitetsområde ”Friplassen”. 
Dette er et aktivitetsområde som er rettet mot friidrett på samme måte som de kjente ”bingene” er rettet mot 
fotball, basket m.m.
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Kapasitet Prognose elevtall 6.-12. år
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231 257 278 283 274 275 272 267 263 252 246 258 264
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Rød skole (K)

Prognose elevtall 6.-12.år
Kapasitet

2014 2015

•  Skolestruktur: Inntaksområdet mellom Rød skole (k) og Rødsmyra skole vurderes løpende for å utnytte ledig 
kapasitet ved skolene. Justering av inntaksområdene mellom skolene vurderes senere i perioden ut fra 
reell utvikling av FMV-området. 

• Behov investering. 
• Eksisterende gym- og spesialromsbygg (svart bygget) saneres og bygges nytt. 
• Utbygging av minimum to klasserom
•  Opparbeidelse av flerbruks aktivitetsområde ”Friplassen” vurderes samtidig som ”Svartbygget” saneres 

og bygges nytt.
• Behov rehabilitering/inneklima m.m.: Ingen.
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L U N D E  B A R N E S KO L E
Lunde skole har i dag store kapasitetsproblemer. Skolen har de siste årene hatt en betydelig elevtallsvekst og 
skolen har i dag 15 klasser, men kun 7 klasserom i eksisterende skolebygg. Resten er løst i paviljonger. Selv 
med forventet boligutbygging i området ser elevtallsøkning ut til å synke noe, men en permanent utbygging 
av skolen ansees likevel som hensiktsmessig siden antall klasser ved skolen fortsatt vil være høyt. Som følge 
av den kraftige elevtallsveksten skole har hatt de siste årene må også lokaler til SFO utvides og skolen er den 
eneste i Fredrikstad kommune med liten gymsal. Gymsalen ligger midt i bygget i en av paviljongene. Det 
foreslås å bygge ny gymsal/nærmiljøhall og eksisterende gymsal foreslås omdisponert til andre lokaler (SFO 
og/eller kulturarena). Spesialrom som kunst og håndverk m.m. oppgraderes/utvides slik at de er tilpasset til 
elevtallet. De trafikale forholdene ved skolen må også løses.
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Kapasitet Prognose elevtall 6.-12. år

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

290 287 269 264 255 250 241 231 230 227 223 225 227
168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168

Lunde skole

Prognose elevtall 6.-12.år
Kapasitet

2014 2015

• Skolestruktur: Det forventes ingen endringer i inntaksområdet ved skolen
•  Behov investering: Skolen har behov for kapasitetsutvidelse tilsvarende 9 klasserom, SFO, gymsal m.m. 

De trafikale forholdene ved skolen må løses så raskt som mulig. Reguleringsprosess er igangsatt for endret 
parkeringsløsning/adkomst til skolen.

• Behov rehabilitering/inneklima m.m.: ingen behov. 
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K R Å K E R ØY  U N G D O M S S KO L E
Som følge av generell elevtallsvekst i Kråkerøy området vil Kråkerøy ungdomsskole ha en jevn elevtallsøkning 
i hele perioden. Det er de siste årene gjennomført flere mindre ombygginger i eksisterende skolebygg for å 
utnytte arealene mer effektivt. Skolen har nå kommet til et punkt hvor permanent kapasitetsutvidelse, tilføring 
av paviljonger eller avlastning fra andre skoler må til for å løse den forventende elevtallsveksten. Det stilles stor 
usikkerhet til utbyggingstakten ved Værste. Skolen har et generelt rehabiliteringsbehov  
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Kapasitet Prognose elevtall 13.-15. år

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

336 326 330 335 360 356 362 380 371 385 376 364 358
350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

Kråkerøy ungdomsskole

Prognose elevtall 13.-15.år
Kapasitet

2014 2015

•  Skolestruktur: Det er forventet økning i elevtallet hele perioden. Det forventes ingen endringer i inntaks-
området ved skolen. 

• Behov investering: Skolen har behov for kapasitetsutvidelse og rehabilitering/ombygging. 
• Behov rehabilitering/inneklima m.m.: Skolen her et generelt rehabiliteringsbehov.
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F O R S L A G  T I L  T I LTA K  B A R N E H A G E R  – 
K R Å K E R ØY
Barnetallet ser ut til å synke noe de første årene, 
men øke markant i slutten av planperioden. Totalt sett 
for området er det ingen kortsiktige behov for kapa-
sitetsutvidelse, men av hensyn til nærhet til sentrum 
bør det vurderes kapasitetsutvidelse ved Smertulia 
barnehage. 

Mange av barnehagene melder om behov for arealut-
videlse, rehabilitering, uteanlegg og inneklimatiltak. 
Nye krav til arealer for arbeidsplasser må utredes 
spesielt. De enkelte tiltakene sees opp mot prioriter-
inger av årlige midler som avsettes til dette formålet.

Private barnehageeiere har meldt interesse for føl-
gende barnehageutvidelser i Kråkerøy:
Utvidelse av kapasiteten ved Lunde Barnehage

F O R S L A G  T I L  T I LTA K  S KO L E R  –  
K R Å K E R ØY
På bakgrunn av nåværende byggetekniske standard 
anbefales det at eksisterende gymsal og spesial-
romsbygg («svart bygget») ved Rød skole (K) saneres 
og bygges nytt. 

Kråkerøy ungdomsskole skolen har behov for rehabili-
tering/ombygging og noe kapasitetsutvidelse. 

Lunde skole har behov for kapasitetsutvidelse 
tilsvarende åtte klasserom og SFO. I tillegg kommer  
gymsal eller andel i flerbrukshall/idrettshall. Mulig-
hetsstudie utarbeidet våren 2012 viser at lokalsam-
funn og idretten har betydelig behov for hallkapasitet 
utover skolens behov. 
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O N S ØY

Onsøy området har fire kommunale barnehager, fire barneskoler og to ungdomsskoler. 

Barne- og elevtallsutvikling – Onsøy

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1.-5.år 812 827 799 783 787 790 788 796 805 814 821 820 819

6.-12.år 1189 1191 1239 1267 1260 1250 1270 1261 1272 1247 1240 1243 1250

13.-15.år 567 540 536 495 513 533 537 530 515 558 567 573 538

Elevtallsutvikling fordelt på skoler:

Hurrød skole 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Prognose elevtall 
6.-12.år 323 327 348 354 354 357 358 357 353 349 348 351 342

Rød skole (O) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Prognose elevtall 
6.-12.år 351 356 380 384 390 396 402 391 396 377 378 382 384

Slevik skole 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Prognose elevtall 
6.-12.år 183 186 168 158 157 149 152 150 148 151 159 159 158

Manstad skole 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Prognose elevtall 
6.-12.år 352 342 363 390 380 368 378 383 396 390 375 371 385

Gressvik  
ungdomsskole

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Prognose elevtall 
13.-15.år 383 354 359 349 352 356 357 369 368 393 382 376 363

Vestbygda  
ungdomsskole

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Prognose elevtall 
13.-15.år 184 186 178 146 161 177 179 160 147 165 185 198 175

Barnetallet ser ut til å bli stabilt i hele planperioden

Med unntak av Slevik er det forventet at elevtallet vil bli stabilt de kommende årene. Ved Slevik skole har 
de vært en markant nedgang i elevtallet og det er ikke forventet noen elevtallsvekst fremover. Det er en ut-
fordring å utnytte denne ledige kapasiteten på bakgrunn av skolens geografiske plassering.  Også i Onsøy må 
det fremover føres en nøye fordeling av elever mellom skolene for å utnytte kapasiteten optimalt og fordele 
elevtallsøkningen mellom skolene.   
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G AU S TA D G R E N DA  B A R N E H A G E

Antall barn Antall avdelinger

Barn 1-2 år 23 2

Barn 3-5 år 46 2

Totalt 69 4

Gaustadgrenda barnehage holder til i naturskjønne omgivelser nær Manstad skole og Vestbygda ungdomsskole.

På bakgrunn av arbeidsmiljøkartleggingene beskriver barnehagen følgende byggetekniske utfordringer: 
- Inneklima ikke tilfredsstillende. 
- Mangelfull solavskjerming. 
- Mangler tilfredsstillende aktivitetsrom og/eller grupperom og lagringsplass. 
- Behov for lagringsplass av blant annet vogner. 
- For få kontorplasser. 
- Garderobe og toalett for personalet er ikke tilfredsstillende. 

G R E S SV I K  B A R N E H A G E :

Antall barn Antall avdelinger

Barn 1-2 år 20 2

Barn 3-5 år 52 2

Totalt 72 4

Gressvik barnehage ligger sentralt plassert på Gressvik. Barnehagen har en naturavdeling som er lokalisert på 
Solbrekke.

På bakgrunn av arbeidsmiljøkartleggingene beskriver barnehagen følgende byggetekniske utfordringer: 
- Mangler solavskjerming noen steder. 
- Vanskelig å regulere varmen inne i vinterhalvåret. 
- Mangler skille mellom grov- og fingarderobe. 
- Savner tilgang til sal/hall i vinterhalvåret.
- Mangler lagringsplass for renholdsutstyr, vogner og diverse materiell. 
- I småbarnsavdelingen er ikke rommenes funksjonalitet tilfredsstillende. 
- Mangler håndvask og luftemuligheter på kjøkken. 
- Mangler 30 m2 kontor-arbeidsplass og et møterom. 
- Kontorene for administrasjonen har ikke tilgang for rullestolbrukere. 
- Lekeapparater og uteområdet trenger en oppgradering.

Gressvik barnehage, Solberget naturavdeling:
- Fuktskader i tak og kjeller. 
- Belysningen er ikke god nok. 
- Vannsig og dårlig belysning av uteområdet. 
- Mangler grupperom og lagringsplass. 
- Mangler håndvask på kjøkken. 
- Garderoben for barn tilfredsstiller ikke aktivitetene som skjer i en naturbarnehage.
- Behov for ytterligere 2 kontor-arbeidsplasser. 
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- Mangler spiserom/personalrom, møterom og ekstra toalett. 
- Lyddempingen er ikke tilfredsstillende. 
- Behov for bedring av hente-/bringe løsningen. 

O K SV I K E N  B A R N E H A G E

Antall barn Antall avdelinger

Barn 1-2 år 15 1

Barn 3-5 år 38 2

Totalt 53 3

Barnehagen ligger plassert i Krydderveien på Gressvik med nærhet til skog og mark.

På bakgrunn av arbeidsmiljøkartleggingene beskriver barnehagen følgende byggetekniske utfordringer: 
- Utvendig og innvendig solavskjerming må byttes ut. 
- Ikke tilfredsstillende inneklima. 
- Mørke vegger inne gir for lite allmennbelysning. 
- Mangler lagerrom og grupperom. 
- Garderoben er ikke tilpasset antall barn. 
- Mangler kontorarbeidsplasser og møterom som kan skjermes fra pauserom/personalrom. 
- Det er ikke tilfredsstillende sanitære forhold for ansatte.
- Generelt behov for utvendig vedlikehold og vedlikehold av uteområdet.
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H U R R Ø D  B A R N E S KO L E
Hurrød barneskole mangler spesialrom til Kunst og håndverk og lærerarbeidsplasser. Elevtallet ved skolen ser 
ut til å forholde seg stabilt Det er likevel viktig at det gjennomføres en nøye fordeling av elever mellom Rød 
skole (O) og Hurrød for å fordele elevene på en hensiktsmessig måte ut fra skolenes kapasitet. 
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Kapasitet Prognose elevtall 6.-12. år

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

323 327 348 354 354 357 358 357 353 349 348 351 342
350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

Hurrød skole

Prognose elevtall 6.-12.år
Kapasitet

2014 2015

•  Skolestruktur: Fordeling av elever mellom Hurrød og Rød skole vurderes årlig med tanke på en jevn forde-

ling av elever mellom skolene.
•  Behov investering: Utvidelse av areal til spesialrom (kunst og håndverk) og lærerarbeidsplasser enten gjen-

nom utbygging og/eller ombygging. Inntil permanent løsning er på plass benyttes paviljonger. Ombygging 
av toaletter som er lite i bruk i dag til administrasjon. Elevtallsutviklingen følges nøye i forhold til utbygging 
av klasserom.

•  Behov rehabilitering/inneklima m.m.: Behov for bytte av tak.
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R Ø D  B A R N E S KO L E  ( O N S ØY )
Skolen var ferdig utbygget i 2005 med en kapasitet på 430 elever. Elevtallet ved skolen er synkende og skolen 
vil fremover ha noe ledig kapasitet. Det er likevel viktig at det gjennomføres en nøye fordeling av elever mellom 
Rød skole (O) og Hurrød for å fordele elevene på en hensiktsmessig måte ut fra skolenes kapasitet. 
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Kapasitet Prognose elevtall 6.-12. år

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

351 356 380 384 390 396 402 391 396 377 378 382 384
430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430

Rød skole (O)

Prognose elevtall 6.-12.år
Kapasitet

2014 2015

•  Skolestruktur: Fordeling av elever mellom Hurrød og Rød skole vurderes årlig med tanke på en jevn forde-
ling av elever mellom skolene.

• Behov investering: bygge om veksthus til ordinært klasserom.   
• Behov rehabilitering/inneklima m.m.: 
• Skolen er prioritert på gjelden inneklima-/rehabiliteringsplan – ventilasjon hovedbygget.
• Solavskjerming
• Sanitærforhold i hovedbygg
• Universell utforming
• Lærerarbeidplasser
• Belysning
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S L E V I K  B A R N E S KO L E
Slevik barneskole er nylig rehabilitert og skolen har fått utvidet/eksisterende gymsal. Skolen har hatt en  
markant nedgang i elevtallet som har medført at skolen i dag har relativt mye ledig kapasitet. Denne kapa-
siteten må vurderes utnyttet ved å flytte andre funksjoner til skolen f.eks. alternative opplæringstilbud m.m.  
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Kapasitet Prognose elevtall 6.-12. år
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183 186 168 158 157 149 152 150 148 151 159 159 158
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Slevik skole

Prognose elevtall 6.-12.år
Kapasitet

2014 2015

•  Skolestruktur: Forventet ledig kapasitet ved skolen vurderes utnyttet ved å flytte andre funksjoner til skolen 
f.eks. alternative opplæringstilbud m.m. 

• Behov investering: ingen behov. 
• Behov rehabilitering/inneklima m.m.: 
• Mangler noe solavskjerming. 
• Lærerarbeidsplasser mangler dagslys.
• Manglende garderobeplass.
• Manglende sanitærforhold. 
• Mangler garderobe for personalet SFO.
• Drenering av uteområdet. 
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M A N S TA D  B A R N E S KO L E
Skolen har i dag kapasitet på 425 elever. Det er forventet et stabilt elevtall ved skolen de kommende årene og 
skolen forventes å ha tilstrekkelig kapasitet. Skolen har likevel behov for noen mindre ombygging for å bedre 
forholdene bl.a. til SFO. 
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Kapasitet Prognose elevtall 6.-12. år

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

352 342 363 390 380 368 378 383 396 390 375 371 385
425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425

Manstad skole

Prognose elevtall 6.-12.år
Kapasitet

2014 2015

•  Skolestruktur: Det er ikke forventet noen endringer i inntaksområdet til skolen. Skolen er forventet å ha 
tilstrekkelig kapasitet hele perioden. 

• Behov investering: Ingen.
• Behov rehabilitering/inneklima m.m.: Ombygging SFO/lager.
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G R E S SV I K  U N G D O M S S KO L E
Skolen har i dag en kapasitet på 400 elever. Elevtallet er forventet å synke litt i begynnelsen av planperioden, 
men øke igjen mot slutten. Skolen forventes å ha tilstrekkelig kapasitet i hele planperioden.    
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Kapasitet Prognose elevtall 13.-15. år

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

383 354 359 349 352 356 357 369 368 393 382 376 363
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Gressvik ungdomsskole

Prognose elevtall 13.-15.år
Kapasitet

2014 2015

• Skolestruktur: Det er ikke forventet noen endringer i inntaksområdet til skolen. 
• Behov investering: ingen behov.
• Behov rehabilitering/inneklima m.m.: 
- Skolen er prioritert på gjelden inneklima-/rehabiliteringsplan – Gymbygget 
- Solavskjerming
- Universell utforming
- Oppussing av toaletter/sanitær
- Utvendig belysning
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V E S T BY G DA  U N G D O M S S KO L E
Tidligere Gaustad ungdomsskole er revet og erstattet med ny Vestbygda ungdomsskole med kapasitet til  
225 elever. Den nye skole stod ferdig i 2012 innenfor en kostnadsramme på 110 Mill,
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Kapasitet Prognose elevtall 13.-15. år

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

184 186 178 146 161 177 179 160 147 165 185 198 175
225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225

Vestbygda ungdomsskole

Prognose elevtall 13.-15.år
Kapasitet

2014 2015

• Skolestruktur: Det er ikke forventet noen endringer i inntaksområdet til skolen. 
• Behov investering: Ingen.
• Behov rehabilitering/inneklima m.m.: Ingen.
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F O R S L A G  T I L  T I LTA K  B A R N E H A G E R  – 
O N S ØY
Barnetallet ser ut til å holde seg stabilt i hele planpe-
rioden. Totalt sett for området er det ingen kortsiktige 
behov for kapasitetsutvidelse.

Mange av barnehagene melder om behov for arealut-
videlse, rehabilitering, uteanlegg og inneklimatiltak. 
Nye krav til arealer for arbeidsplasser må utredes 
spesielt. De enkelte tiltakene sees opp mot prioriter-
inger av årlige midler som avsettes til dette formålet.

Private barnehageeiere har meldt interesse for føl-
gende barnehageutvidelser i Rolvsøy/Sentrum:

Engelsviken barnehage ønsker å utvide.

Det er også gjort avtale om etablering av fire avde-
linger ved Ørebekkbråten barnehage hvor av to av 
avdelingene flyttes til Ørebekkbråten fra Krossnes-
toppen barnehage som legges ned.

F O R S L A G  T I L  T I LTA K  S KO L E R  -  
O N S ØY
Utvidelse av areal til spesialrom (kunst og håndverk) 
og lærerarbeidsplasser enten gjennom utbygging og/
eller ombygging ved Hurrød skole. Inntil permanent 
løsning er på plass benyttes paviljonger.
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R E H A B I L I T E R I N G

B E G R E P S AV K L A R I N G E R
Sanering = Riving av hele eller deler av bygget
Totalrehabilitering = Nødvendig bygningsmessig re-
habilitering og ombygging/tilrettelegging for å få et 
læringsmiljø som har tilnærmet samme kvalitet som 
nybygg og er tilrettelagt for morgendagens læreplan.
Begrenset bygningsmessig rehabilitering = Kun 
bygningsmessig rehabilitering av eksisterende byg-
ningsmasse.  Kun ombygging om det er rent bygn-
ingsmessig forsvarlig (f.eks. ombygging som følge av 
behov for tekniske rom oa.) 

R E H A B I L I T E R I N G  O G  N Y E  P L A N -
LØ S N I N G E R
Tradisjonelt har begrepet rehabilitering vært knyttet 
til bygningsmessig oppgradering som følge av bygn-
ingsmessige mangler. Den fremtidige barnehage og 
skole stiller krav til at rehabiliteringsbegrepet også 
omfatter ombygging til nye planløsninger tilpasset 
organisering og pedagogiske arbeidsmåter. For å 
kunne tilby brukerne tjenelige læringsarealer som gi 
virksomhetene muligheter for ulike organisering må 
det satses bevisst på ombygging/tilpasning av eksis-
terende lokaler til læreplanen. 

Dette underbygges bl.a. av krav til elevenes arbeids-
miljø (opplæringslovens § 9A), universell utforming 
og nye planløsninger i kunnskapsløftet. Det er et 
overordnet mål å kunne tilby alle barn mest mulig like-
verdige lokaler, og det er rasjonelt å se byggeteknisk 
rehabilitering og tilrettelegging for moderne plan-
løsninger i sammenheng. I tillegg er krav til luft, lys 
temperatur m.m. nedfelt i forskrift om miljørettet  
helsevern for barnehager og skoler. 

S P E S I E LT  O M  B A R N E H A G E R
Basert på arbeidsmiljøkartlegginger ved den enkelte  
kommunale barnehager viser kartleggingen at mange 
kommunale barnehager er bygget før 1990 og har  
behov for generell opprustning og tilrettelegging til 
en mer tidsriktig drift. Mange barnehager fremstår 
som nedslitt. Ved rehabilitering er det viktig å ivareta 
følgende:
-  Universell utforming og tilrettelegging av barne-

hager som har barn med funksjonshemninger eller  

 
 
barn med særskilte behov.

-  Utbedringer knyttet til helseverngodkjenning av 
kommunale barnehager.

-  Utbedringer med tanke på fysisk arbeidsmiljø for 
personalet.

- Tilrettelegging av kjøkkenfasiliteter.
-  Generell rehabilitering /oppjustering til tidsriktig 

standard.

V E D L I K E H O L D
De senere årene har vedlikeholdet stort sett vært 
begrenset til akutte utbedringer, og veldig lite fore-
byggende vedlikehold. Bygningene preges av dette, 
og det er et stort behov for oppgradering av bygnin-
gene. Tidligere rapporter etter gjennomgang av byg-
ningsmassene gir klare beskrivelser av vedlikeholds-
behovet.

I N N E K L I M A / 
R E H A B I L I T E R I N G S S TAT U S
Selv om Fredrikstad kommune har investert milliarder 
til rehabilitering og utbygging de siste 10-15 årene er 
det fortsatt rehabiliteringsbehov.

På grunn av varierende kvalitet på ventilasjons- 
anleggene og for enkelte deler nærmest manglede 
ventilasjon, er også inneklimaet vekslende. Inne-
klimaet er veldig sårbart i forhold til værsituasjonen, 
bl.a. fordi oppvarmingssystemene ikke er gode nok, 
og at solavskjerming ikke er helt tilfredsstillende til 
enhver tid. Oppvarming, ventilasjon og solavskjerm-
ing må vurderes samlet for om mulig å få et mer  
stabilt og bra innemiljø.

Arbeidet med å vurdere og prioritere inneklimatiltak 
ved skoler innenfor kommunens økonomiske ram-
mer gjennomføres i et samarbeid mellom seksjon for 
regulering og teknisk drift, seksjon for utdanning og 
oppvekst, Miljørettet helsevern og HMS avdelingen. 

Rehabilitering og inneklima sees nesten alltid i sam-
menheng siden dette nesten alltid utleder behov for 
bygningsmessige tiltak/rehabiliteringer. Fredrikstad 
kommune har de siste årene brukt betydelige midler 
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til inneklimatiltak. Selv om mye nå er gjort, gjenstår 
fortsatt en del store prosjekter.
 

P R I O R I T E R T E  P R O S J E K T E R
Prosjekter som har prioritet de nærmeste årene:
 
- Gressvik ungdomsskole del II (gymbygg m.m.)
- Rolvsøy barnehage 
- Rød skole (Onsøy)
- Trollstua barnehage
- Haugeåsen ungdomsskole
- Oksviken barnehage
- Ambjørnrød skole
- Løen barnehage 
- Trara skole 1911 bygget
- Utvidelse av garderober/vognskur m.m. barnehager
- Solavskjerming barnehager og skole
- Skifte av tak Hauge og Hurrød skole m.fl.

I tillegg melder mange barnehager og skoler om 
behov for mindre inneklimatiltak/fysiske tilrette-
legginger. Spesielt barnehagene viser etter tidligere 
arbeidsmiljøkartlegginger stort behov for vedlikehold 
og nødvendige bygningsmessige tiltak. Dette viser 
fortsatt stort behov for å sette av midler til inneklima/
rehabilitering i kommende planperiode. 

S A N E R E  E L L E R  R E H A B I L I T E R E ?
Ved nybygg er det lett å tilrettelegge for gode lærings-
arealer gjennom bevisst planlegging og prosjekter-
ing. Ved tilrettelegging av eksisterende bygnings-
masse er det mer komplisert. Mange forhold setter 
begrensninger for løsningene. Dette er forhold som: 
eksisterende bygningers byggetekniske stand og  
anleggenes muligheter for tilpasninger, utforming, 
verneinteresser, skolens drift, tomtestørrelse, na-
boskap m.m.

Målsetningen ved en rehabilitering av eksisterende 
skolebygg må være å oppnå like godt læringsmiljø 
som ved nybygg. Dersom det i liten grad lar seg 
gjøre å oppnå ønsket resultat for brukerne av anleg-
get og/eller rehabiliteringskostnader blir så store at 
det nærmer seg nybyggpris, vil det være naturlig å 
vurdere å bygge nytt. 

Trondheim kommune (vedlegg til NOU 2004:22) 
har gjort en vurdering av flere eldre skolebygg og 
konkludert med at riving i en del tilfeller lønner seg 
framfor å rehabilitere. En regel har vært at sanering 
må vurderes om rehabiliteringskostnadene oversti-
ger ca70-75 % av nybygg prisen. Til grunn for en slik 
vurdering ligger ulik beregnet ”levetid” for byggene 
ved rehabilitering kontra nybygg, funksjonaliteten i 
bygget, bruttoareal og driftsutgifter. 
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G E N E R E L L E  U T F O R D R I N G E R  V E D  U T BY G G I N G  O G 
R E H A B I L I T E R I N G  AV  B A R N E H AG E R  O G  S KO L E R

A R B E I D S P L A S S F O R S K R I F T E N
Arbeidsplassforskiften avklarer hvilke arealer og 
funksjoner for ansatte som skal ivaretas ved planleg-
ging av barnehager og skoler. Ved nybygg er det en 
selvfølge at Arbeidsplassforskriften skal legges til 
grunn. Arbeidstilsynet har de siste årene strammet 
inn kravene også når det gjelder midlertidige loka-
ler og totalrehabiliteringer. Som eksempel vurderer 
Arbeidstilsynet at gjeldene arbeidsplassforskrift skal 
gjelde for alle ansatte ved godkjenning av eksister-
ende paviljonger og totalrehabiliteringer. Dette med-
fører at rehabiliteringsprosjekter og bruk av pavil-
jonger også må ivareta kravet om 6 kvm pr årsverk 
i barnehager og skoler.  Ingen barnehager og skoler 
har i dag avsatt arealer til arbeidsplasser i tråd med 
den nye forskriften. 

P L A N  O G  BY G N I N G S LOV E N
Dagens byggeregler gjennom plan- og bygningsloven 
(TEK-10) stiller nye utfordrende krav ved rehabilitering 
av eksisterende bygningsmasse. Dette gjelder ener-
gi, konstruksjon, sikkerhet, miljø, universell utforming 
m.m. Det betyr at rehabiliteringer ofte blir mer omfat-
tende enn tidligere for å ivareta de nye forskriftene. 

U N I V E R S E L L  U T F O R M I N G
Begrepet universell utforming er i ferd med å bli godt 
implementert i norsk lovverk,
retningslinjer, handlingsplaner og strategier. Den nye 
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven skal bidra til 
nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmede 
barrierer og hindre at nye skapes. Loven trådte i kraft 
1. januar 2009. Denne loven er nå en rettslig stand-
ard man formelt må forholde seg til. Mange av de 
eldre barnehager- og skoler er i dag ikke universelt 
utformet. Kun et fåtall barenhager og skoler er i dag 
universelt utformet etter dagens forskriftskrav. 

V E D L I K E H O L D
Fredrikstad kommune har de siste 20 årene brukt 
hundrevis av millioner på rehabilitering. Noe av dette 
som følge av nye forskriftskrav, men mesteparten 
som følge av manglende vedlikehold over mange år. 
Dette medfører at bygg blir så nedslitt at det ikke er 
grunnlag for vedlikehold, men bygget må totalrehabi-
literes eller saneres. Også i denne skolebruksplanen 
er en stor del av tiltakene som foreslås knyttet til 
rehabilitering/sanering av eksisterende bygnings-
masse. Det er av den grunn viktig at det settes av 
tilstrekkelig vedlikeholdsmidler de kommende år slik 
at levetiden til barnehagene- og skolene er lengre 
enn det vi ser i dag.
   
U T L E I E  AV  S KO L E LO K A L E R
På bakgrunn av politisk vedtak i Fredrikstad kom-
mune er det de siste årene blitt mer utstrakt utleie 
av skolebygg til frivillige organisasjoner, idrettslag o.a. 
Skolene opplever at arealer som tidligere ikke var ob-
jekter for utleie blir leid ut. Disse arealene er som 
regel ikke tilpasset utleie. Dette skaper utfordringer 
i forhold til skallsikring av skolene, adgangskontroll  
internt i skolen og sikring av utstyr som skolen ikke 
ønsker leietaker skal ha tilgang til. Seksjon for reguler-
ing og teknisk drift har gjennomført en kartlegging av 
utleiearealer ved samtlige skoler. Som følge av dette 
vil det være behov for bygningsmessige tiltak som 
adgangskontroll, intern inndeling/avgrensning og 
tiltak for å sikre verdifullt utstyr ved mange skoler. 
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M I D L E R T I D I G E  S KO L E BY G G / PAV I L J O N G E R
Fredrikstad kommune har i dag tilsvarende 65 klasserom i midlertidige paviljonger. Dette utgjør med garde-
rober og grupperom nesten 7000 kvm. Alle paviljonger er i bruk. Noen av de eldste paviljongene nærmer seg 
forventet levetid og vurderes sanert ved neste flytting. Paviljongene er fordelt på følgende skoler: 

Barnehage/Skole Antall kl.rom Tidligst ledig Flyttes til

Trara skole 2 Uavklart Beholdes ved skolen inntil 
ny sentrumsskole.

Lunde skole 8 2018 Uavklart

Råkollen skole 3 2017 Uavklart

Gudeberg skole 6 2017 Uavklart

Borge ungdomsskole 22 2016 12 klasserom til sentrum
10 klasserom til Kråkerøy

Borge barneskole 4 Uavklart Uavklart

Gressvik u. skole 2 Uavklart Uavklart

Trosvik skole 7 Uavklart Uavklart

Begby skole 4 Uavklart Uavklart

Nøkleby skole 2 2015 Uavklart

Årum skole 1 Uavklart Uavklart

Kvernhuset u. skole 1 Uavklart Uavklart

Trosvik barnehage 2 Uavklart Uavklart

Ambjørnrød b.hage 1 Uavklart Uavklart

På lager 1 Ledig Uavklart

Totalt: 66

 

S T R AT E G I E R  V E D  B A R N E H A G E  O G 
S KO L E U T BY G G I N G

Som den områdevise vurderingen viser er det fort-
satt store behov for investeringer i barnehage- og 
skolesektoren. Rehabiliteringsbehov, kapasitetsut-
videlse, krav om universell utforming og behovet for 
tidsriktige planløsninger krever fortsatt betydelige 
investeringer i årene som kommer. Når det gjennom-
føres en totalrehabilitering eller utbygging ved en 
barnehage eller skole er det viktig at det legges til 
grunn en del planforutsetninger som også tar høyde 
for den enkelte barnehage/skoles behov for fornying.

Det anbefales at det legges det til grunn følgende ret-
ningslinjer ved barnehage- og skolebyggplanlegging i 
Fredrikstad kommune: 

-   Når barnehager og skoler rehabiliteres skal også 
virksomhetens behov for pedagogisk fornying 
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 gjennom fysisk tilpasning/ombygging vurderes.  
-  Barnehage- og skoleanlegg i Fredrikstad kom-

mune skal tilrettelegges for varierte pedagogiske 
arbeidsmåte i tråd med dagens rammeplan/lære-
plan.

-  I planlegging av utbygging/ombygging av barne-
hager fremover skal det vurderes behov for for-
sterket avdeling. 

-  I all planlegging av utbygging/ombygging av skoler 
fremover skal det tas høyde for og planlegges med 
alternative læringsarealer. Dette for at behov for 
alternativ læringsarena for de elever som trenger 
det primært skjer på nærskolen

-  Ved totalrehabilitering og utbygging av barnehager 
og skoler skal uteanlegget også medtas i planene 
slik at bygget og uteområdet utgjør et helhetlig 
læringsmiljø.

-  Ved rehabilitering av barnehage- og skolebygg skal 
anleggets byggetekniske standard heves til da-
gens krav.

-  Eldre barnehage- og skolebygg vurderes sanert 
dersom rehabiliteringskostnader overstiger 75 % 
av nybyggkostnader jfr. NOU 2004:22. 

-  Permanent kapasitetsutvidelse utløses når elev-
tallsvekst har stabilisert seg, på et permanent 
høyere elevtall enn skolen har kapasitet til. Elev- 
tallsvekst inntil permanent elevtall har stabilisert 
seg løses midlertidig ved hjelp av paviljonger

- Elevtallstopper løses ved hjelp av paviljonger. 
-  Ved nybygg eller totalrehabilitering av skole legges 

det til grunn eget basisareal for SFO der ordningen 
overskrider 50 barn. 

-  Ved planlegging av utbygging og rehabilitering av 
barnehager og skoler skal infrastruktur til IKT tas 
med. 

-  Status universell utforming kartlegges ved alle 
barnehager og skoler 

- Oppvekstsenter vurderes der dette er mulig.
-  Ved nybygg og totalrehablitering skal barnehage 

og skolebygg tilpasses utlån/bruk av nærmiljøet.
-  Ved utbygging av gymsal/hall skal nærmiljøets be-

hov medtas i planleggingen slik at skolens gymsal/
hall også kan fungere som nærmiljøhall. 

- Svømmehallkapasitet i sentrum bør økes. 
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F O R S L AG  T I L  T I LTA K

G U D E B E R G  B A R N E -  
O G  U N G D O M S S KO L E
Skolens behov for kapasitetsutvidelse tilsvarer 5 
klasserom + musikkrom. Dette er kostnadsvurdert til 
35 millioner kroner. Kapasitetsutvidelsen ved skolen 
må komme før en eventuell utbygging for ny Råkol-
len skole lokalisert ved Gudeberg skole som følge 
av dagens plassering av paviljonger og løsning med 
midlertidige skolelokaler i byggeperiode. I tillegg må 
området reguleres – kostnad 1 million kroner.

R Å KO L L E N  S KO L E
Råkollen skole har kapasitetsproblemer og arealer 
som ikke er tilpasset skoles behov. I tillegg har 
Haugeåsen ungdomsskole/ungdomsskolene i sen-
trum behov for kapasitetsutvidelse som følge av 
elevtallsvekst. Råkollen skole er planlagt flyttet til 
Gudeberg barne- og ungdomsskole. Ved flytting av 
Råkollen vil arealer som Råkollen disponerer, overtas 
av Haugåsen ungdomsskole. En ny Råkollen skole 
lokalisert ved Gudeberg barne- og ungdomsskole er 
kostnadsvurdert til 65 millioner kroner.

H AU G E Å S E N  U N G D O M S S KO L E
Ved flytting av Råkollen skole til Gudeberg barne- og 
ungdomsskole er det behov for noe ombygging av 
lokaler som i dag disponeres av Råkollen - til under-
visningrom tilpasset Haugeåsen ungdomsskole sitt 
behov.

L U N D E  S KO L E
Skolen har behov for kapasitetsutvidelse tilsvarende 
åtte klasserom, gymsal og SFO. Kostnadsvurdert til 
cirka 80 millioner kroner. Mulighetsstudie utarbeidet 
våren 2012 viser at lokalsamfunn og idretten har be-
tydelig behov for hallkapasitet utover skolens behov. 
Dette medtatt vil kostnadsanslaget ligge rundt 100 
-120 millioner kroner.

T R O SV I K  B A R N E S KO L E
Kapasitetsutvidelse, SFO og løsning av trafikale 
forhold ved skolen har samlet en anslått kostnad på 
60 millioner kroner. I tillegg kommer behov for gym-
sal eventuelt andel Nærmiljøhall/idrettshall (20-25 mil-
lioner kroner). Mulighetsstudie utarbeidet våren 2012  

 
 
viser at lokalsamfunn og idretten har betydelig behov 
for hallkapasitet utover skolens behov. Dette medtatt 
vil kostnadsanslaget totalt ligge rundt 100-120 mil-
lioner kroner.

B A R N E H A G E K A PA S I T E T  I  S E N T R U M /
K R Å K E R ØY
Bygning tidligere benyttet til avlastning/ODA ved Leie 
barnehage bygges om til tre avdelingsbarnehage 
som planlagt (8 millioner kroner bevilget i 2014).

I dag leies lokaler i Åsebråten og på Speiderfjellet. På 
Speiderfjellet er det kun godkjenning frem til 2018. 
Det anbefales at disse barnehageavdelingene er-
stattes med permanente løsninger. 

Paviljonger ved Trosvik barnehage skal erstattes med 
nybygg  

Erstatning av paviljong ved Ambjørnrød barnehage 
må sees i sammenheng med rehabilitering/utvidelse 
av Ambjørnrød skole hvor alle avdelingene til barne-
hagen forsøkes samlet i A-C byggene. En overtakelse 
av C-paviljongen som i dag benyttes av skolen vil 
øke kapasiteten ved Ambjørnrød barnehage med to 
avdelinger og samle alle avdelingene barnehagen har 
i dag. Dette forutsetter at det bygges ut en ny pavil-
jong til skoleformål.

Det er utvidelsesmuligheter for kommunale plasser 
ved Domkirkens barnehage, som også ønsker å selge.

Planramme 30 millioner kroner.

TO R P  B A R N E S KO L E
Torp barneskole har stort behov for rehabilitering 
av 1970-bygget med gymsal og utvidelse med tre 
klasserom. Planramme 35 millioner kroner.

R Ø D  S KO L E  ( K )
På bakgrunn av nåværende byggetekniske standard 
anbefales det at eksisterende gymsal og spesial-
romsbygg («svart bygget») saneres og bygges nytt. 
Utbyggingens skal erstatte eksisterende funksjoner i 
svartbygget, samt utbygging av to klasserom. Anslått 
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kostnad er på 50 millioner kroner

N Y  B A R N E H A G E  -  Ø S T S I D E N
Som følge av barnetallsutvikling bør det etablerer 
mer barnehagekapasitet på Østsiden. Primært om-
rådet Begby/Kjølberg/Torp/Sagabakken. Det er i dag 
to regulerte barnehagetomter som ikke er tatt i bruk. 
En tomt i Sorgenfriområdet (område B2) og en tomt 
i tilknytning til eksisterende Bjørneklova barnehage. 
Begge områdene bør være objekter for utbygging av 
kommunal barnehagekapasitet de kommende årene.  
Planramme 30 millioner kroner.

B E G BY  B A R N E -  O G  U N G D O M S S KO L E
Ny gymsal (min. to haller), SFO lokaler, lærer- 
arbeidsplasser og rehabilitering av eksisterende 
skolebygg. Planramme er 65 millioner kroner. Skolen 
disponerer i dag paviljonger som skolen må benytte 
frem til eventuell utvidelse er realisert. Lokalsam-
funn og idretten har meldt om betydelig behov for 
hallkapasitet utover skolens behov. Dette medtatt vil 
kostnadsanslaget totalt ligge rundt 85-100 millioner 
kroner.

K R Å K E R ØY  U N G D O M S S KO L E
Skolen har behov for rehabilitering/ombygging og noe 
kapasitetsutvidelse. Kostnadsvurdert til cirka 20 mil-
lioner kroner. 

H U R R Ø D  S KO L E
Utvidelse av areal til spesialrom og arbeidsplasser for 
ansatte enten gjennom utbygging eller ombygging 
kostnadsvurdert til 10 millioner kroner. Inntil perma-
nent løsning er på plass benyttes paviljonger.

Ø K N I N G  AV  S KO L E K A PA S I T E T E N  I 
S E N T R U M
Det anbefales å sikre tomt for bygging av fremtidig 
ungdomsskole i Cicignon området. Plassering av en 
fremtidig ungdomsskole på deler av eksisterende 
sykehustomt anses som den beste løsningen. Plan-
ramme 285 millioner kroner. 

B O R G E  B A R N E S KO L E
Skolen har betydelig behov for permanent kapasitets-
utvidelse. Skolens behov inkl. M-klassen er beregnet  
til 1700 kvm. I tillegg må gymsalløsningen ved skolen 
sees på. Det må også etableres ny løsning for trafikk, 
hente-/bringesløyfe og parkering. Kostandsvurdert til 
55 millioner kroner. 

A M B J Ø R N R Ø D  S KO L E
C-paviljongen anbefales omgjort til barnehageformål. 
Det bygges ny klasseromspaviljong som erstatter C-
paviljongen. Planramme 30 millioner kroner.

Å R U M  B A R N E S KO L E
Eksisterende skole anbefales sanert. På bakgrunn av 
planlagt boligbygging i området må det planlegges 
utbygging tilsvarende to-tre paralleller barneskole. 
Utbyggingen anbefales utført i etapper i takt med  
boligbyggingen hvor det i etappe en bygges ut for 
200 elevplasser, etappe to 150 elevplasser og etappe 
tre 150 elever – totalt 500 elevplasser. Av hensyn til 
den byggetekniske standen ved eksisterende skole-
bygg anbefales første byggetrinn gjennomført raskt. 
Planramme 300 millioner kroner.

SVØ M M E H A L L  I  S E N T R U M
Skolene i Fredrikstad har gjennom mange år gitt 
tilbakemelding om for liten svømmehallkapasitet i 
forhold til behovet. Med for lite svømmehallkapasitet 
og forventet elevtallsvekst i planperioden bør det 
planlegges ny svømmehall. Svømmehallkapasiteten 
bør primært utvikles i sentrum. Nærmere plassering 
og omfang må utredes nærmere. Planramme for  25 
meters basseng med nødvendige tilleggsfasiliteter er 
anslått til ca. 50 millioner kroner og for et 12,5 meters 
basseng ca. 30 millioner kroner.

N Y  S KO L E  F M V
Blir utbyggingspotensialet i FMV-området utløst vil 
området i seg selv generere egen skole tilsvarende 
500 elevplasser 1.-10.trinn på lang sikt. Kostnads- 
vurdert til 300 millioner kroner. 

I N N E K L I M A  O G  R E H A B I L I T E R I N G
Det er fortsatt stort behov for å sette av midler til  
inneklima/rehabilitering i planperioden.
Større prosjekter som har prioritet de nærmeste 
årene:
 
- Gressvik ungdomsskole del II (gymbygg m.m.)
- Rolvsøy barnehage 
- Rød skole (Onsøy)
- Trollstua barnehage
- Haugeåsen ungdomsskole
- Oksviken barnehage
- Ambjørnrød skole
- Løen barnehage 
- Trara skole 1911-bygget
- Utvidelse av garderober/vognskur m.m. barnehager
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- Solavskjerming barnehager og skole
- Skifte av tak Hauge og Hurrød skole m.fl.

I tillegg melder mange barnehager og skoler om 
behov for mindre inneklimatiltak/fysiske tilretteleg-
ginger. Spesielt barnehagene viser etter tidligere  
arbeidsmiljøkartlegginger stort behov for vedlikehold 
og nødvendige bygningsmessige tiltak. 

BY G N I N G S M E S S I G  T I L PA S N I N G /
T I L R E T T E L E G G I N G  F U N K S J O N S - 
H E M M E D E 
Kommunen må årlig utføre mange mindre bygnings-
messige tilpasninger for å imøtekomme krav om 
tilpassede og universelle arealer. Kommunen har i 
dag stor variasjon i bygningsmassens alder og struk-
tur og mange skoler er ikke tilpasset dagens krav. 

U T E A N L E G G 
Det er fortsatt stort behov for tilrettelegging av ute-
arealer for barnehager og skoler. 

PAV I L J O N G E R
Det må fortsatt settes av midler til paviljonger. Kom-
munen har i dag over 6 500 kvm. I planperioden vil 
over halvparten av paviljongen bli flyttet internt i kom-
munen eller sanert.  
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F O R S L AG  T I L  I N V E ST E R I N G S P L A N  I N K L U D E RT 
N Æ R M I L J Ø H A L L- LØ S N I N G E R  V E D  T R O SV I K ,  
L U N D E  O G  B E G BY  S KO L E
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