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FORUMSAMLING på Quality – 15.03.2022  

Tema: Plan for skolebygg mot 2040! 

Referat og notater fra borddiskusjon 
 

Gruppe/bord 1 og 2 ble ikke brukt under diskusjonen.  

Gruppe/bord nummer: 3 

Hvem?                                           Hva? 

Innledning Første tanker og spørsmål 

Fredrik Ellefsen, Gudeberg LSK 

Hva kan lokalsamfunnet bruke 
byggene til? Samordnet løsning for å 
få skolen til å bli en aktivitetsarena for 
alle i lokalsamfunnene. Klubber, 
politiske partier, frivilligheten (Sjakk, 
speidere). Mange har behov for disse 
arealene. 
Tilrettelegge for flerbruk blant annet 
igjennom et Låssystem på skolene, 
så de ulike brukerne/lagene kan 
avgrense og låse seg inn i egne deler 
av byggene. Samle barn og unge på 
fritiden og. 

Camilla S. Eidsvold, SV 

Idé: Kjøkken åpent til lokalsamfunn, 
spise sammen og et godt måltid – 
frivilligheten. Relatert til 
barnefattigdom. 

Marte W. Røed, Fysio ergoterapi avd 

Viktig med et skolemiljø som 
tilrettelegger for fysisk utfoldelse, 
Universell utforming og plass til alle. 

Norconsult og Concreto Presentasjon av Mulighetsstudie 

Diskusjon: Espen Eggen 
Økonomi, en stor investering. Antar 
det er forsiktige anslag? 

Diskusjon: Espen Eggen/ Camilla S. 
Eidsvold, SV 

Tilgjengelige skolearealer, fortetting 
og bevaring av jordbruksarealer. Mer 
og mer knapphet på arealer. 

Innspill: Solfrid, Etatsjef TRF 
Bergen – terminale bygg. Ble stengt 
pga helsefare. Det er alternativet til å 
ikke gjøre noe nå. 

 Innspill/ Idé: 
Parkanlegg tilgjengelig til skole, 
mellom kl 9-15. 

 Spørsmål: Marte W. Røed 

Er kostander knyttet til tilgjengelighet 
og universell utforming på skolene 
som skal beholdes tatt med i 
beregningene i planen?  Tips: KS – 
har hefter om hva som bør legges til 
grunn for tilgjengelige skoler og 
barnehager. 

Spørsmål: Per Ivar Rasmussen, Trara 
LSK 

Utbygging på Trara, en utfordring pga 
fysiske arealer. Stiller spørsmål ved 
realiteten til mulighetstudiene M1, M2 
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og de fysiske rammene ved utbygging 
av skolen. Hvor er det plass til å 
bygge ut Trara skole? Hvor skal 
tilbygget ligge? Hvordan kan 
norconsult si at det skal bygges ut på 
Trara uten å tenke på hvordan? 
 

  
 

 

Gruppe/bord nummer: 4 
 
Kommunedirektør undervisning og oppvekst 

Årum; hva er bestilt? De økonomiske sidene? Hva med kommunens andre målsettinger? 
Hva med de andre bærekraftsmålene?  

Mangler helhetlig samfunnsøkonomi. Virker som det vektes mot M1 når kriteriene vektes. 
Investeringskostnad; 4% rente mot 2040? Er det riktig nå? Saneringskostnader er ikke 
medregnet.  

Ressursgrunnlaget og elevgrunnlaget på hvert enkelt sted må være utgangspunkt Borge, 
Årum og Torp - burde kunne forsvares to skoler.  

Hva med de store utbyggingene på Torp bruk og Gretnes, er disse tatt med?  

Det burde være rom for to skoler. Hva med når Torp skole blir full? Ser ut som det blir en 
gigantskole på Torp? 

Hva slags lokalsamfunn skaper man når skolene forsvinner? For disse lokalsentrene er det 
ikke mange andre funksjoner å finne – skolene er viktig. Forholdet til idrettslagene er viktig. 
Hvordan holde på disse nå dersom skolene blir lagt ned? 

Årum skole ser at det kan bli demografiske utfordringer dersom skolen forsvinner, hva skjer 
da med boligprisene? 

Fagrapport Norconsult/generelt 

Med disse planene må det mye skyss til, hvordan er det tenkt løst? 1.kl-5-åringer kjøres med 
buss? Hvor store hentesløyfer 

Hvor lang tid tar det å bygge ut en ny skole?  

Oppleves at Torp skole og Årum skole er salderingsposter. Opplever at det ikke investeres i 
påvente av denne planen.  

Nye skoler kommer tidligst om 10 år, hva skjer i den tiden? Vedlikehold?  

Torp LSU – Hvordan skal skole skape småskolefølelsen? Utforming av rom og uteareal-  

Torp LSU – Dette kan ikke planlegges tidlig nok – både mtp hvor og hvordan skoler skal 
bygges har mye å si for lokalmiljøet 

Torp LSU – Er utbyggingen på Torp bruk og Gretnes på Årum tatt med i beregningen av 
elevtall?  
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Gruppe/bord nummer: 5 
 
Spørsmål etter introduksjonen til kommunal direktør Marianne Bekker: 

 Hvor mange svømmebasseng bør det være i kommunens skolebygg? Skal det være 
et i hvert skolebygg? 

 Utdype forholdet mellom skolen og lokalsamfunnene – hvis sammenslåingen skjer og 
et lokalsamfunn mister «skole» hva skjer da? Vil man kunne bruke det gamle 
skolebygget som samfunnshus? 

 Vil andelen av budsjettet tilknyttet barnevernet fortsette ta en så stor andel i 
fremtiden? 

 Post covid- hvis barnevernet er 9 prosent av budsjettet og forebyggende er på 6% og 
belastningen er så stor etter coronaen og den er økende før coronaen- vil nåværende 
prosenter være tilstrekkelig for å dekke behovet? 

 Tidlig innsats er viktig 
 Skolebygg som nærmiljøarenaer – skal de være åpen og tilgjengelig for nærmiljøet 

etter skoletid? 
 Gratis leie for barn og unge – hvis vi skal lage aktive lokalsamfunn på fritiden må vi 

ha gratis leie for alle i lokalmiljøet for å kunne drive lavterskel tilbud til folk i alle aldre 

Problemstillinger etter presentasjon av Norconsult 

 Hva er skolen som skaper av lokalsamfunn og er ikke med som premiss. Det er 
veldig alvorlig for LSU’ene er dannet rundt skolekretsene.  
 

 Byggene må ha som formål å være sentrale arenaer i nærmiljøene. 
 

 Skolene er ikke bare for elvene men bidrar til å skape tilhørighet for barna som 
tilhører lokalsamfunnene.  
 

 Gressviks skal avlaste kvernhuset ungdomsskole- dette vil splitte lokalsamfunnet. 
 

 Samsvar med folks identitet og tilhørighet vs nye skolebygg må tas i betraktning 
 

 Skolene skal være knutepunktet i nærmiljøet  
 

 Hvordan tenker man forholdene for Råkollen-elevene blir på Gudeberg når den går 
fra 420 til 560 elever 
 

 Veum Hageby skal ha nye 250 boliger og Brænnennrød skal ha nye 250-300 boliger: 
Ambjørnrød har 75 % belegg til 90% og Kvernhuset får da 110%. Analysen sier det 
ikke er endring i antall elever men det stemmer ikke. 
 

 Kvernhuset må bygges ut for det er ikke naturlig å flytte noe til Gressvik (skoleskyss 
og bilmessig) Bompenger og økte utgifter for barnefamilier må tas i betraktning som 
en konsekvens av dette forslaget. 
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 Gjennomgående problem for den voldsomme befolkningsøkningen i Fredrikstad 
kommune. 
 

 Kommunen må stille krav til utbyggerne om å bygge bolig for de unge og uetablerte 
(leie-til-eie og barnevennlige leiligheter og utearealer) folk med ulik økonomisk status 
i den nye Værste-utbyggingen på FMV. Arealplanen må si noe tydelig om dette ellers 
blir det senior-city og et område for de økonomisk velstående. 
 

Gruppe/bord nummer: 6 
 
Samtaler rett etter kommunedirektørens presentasjon 

 Hva er beste skolestruktur? – hva slags forskning vises det til i planen?  
 Er smått godt? Hva defineres som smått? 
 Utbyggingsstrategien – utkanten  
 5500 boenheten fram til 2025 10% av det kommer i utkanten.  
 Skolen visner hvis det ikke kommer unger dit.  
 Levende lokalsamfunn – gradvis skifte eldre fra eneboliger til leiligheter i 

lokalsamfunn, eldre ønsker å bli boende i lokalsamfunn, barnefamilier i eneboligene. 
Vil politikerne tilrettelegge for denne type utbygging?  

 To tanker både fortetning og bevare bebyggelse. Vi (politikere) ønsker flere boliger 
for barnefamilier  

 Barnets beste – ikke boliger over 3 etasjer.  
 
Samtaler etter presentasjon fagrapport Norconsult 

- Savner helhetstanken 
- For stort fora på dette møte, vanskelig å få frem alle stemmer.  
- Er Østsiden å regne som byområdet? 
- Hvordan er folkemøtene og høring til planen tenkt organisert? 
- Hvordan får vi svar på alle spørsmålene som er stilt i dag rundt bordene og på gule 

lapper? 
 
Gule lapper:  

- Hvilke tall og føringer ligger i bestillingen fra kommunen til Norconsult? 
- Er salgssum for skolen som legges ned med i kalkylen for M1-2? 
- Etterlyser forskning på småskoler? 

 
Skjærviken LSU: 
- Det har vært mye fokus på at barn/unge skal aktiviseres. Med økt transport av barn 

som blir nødvendig ved sammenslåing av Borge, Torp og Årum – Hvordan blir dette 
ivaretatt?  

- Navet i Skjærviken området er skolen. Det har tidligere vært fokus på at hvert 
lokalsamfunn bør har egen skole. Er dette vurdert i forslaget om sammenslåing av 
Borge, Torp og Årum 

- I M0, M1 og M2 er forslag til tiltak tilnærmet like med unntak for 
Kråkerøy/sentrum/Værste og Borge/Torp/Årum (østsiden). Forslag M1 er kun bra for 
sentrum/Værste, ikke for Østsiden! Hvorfor er Borge foreslått slått sammen med Torp 
og Årum? Hvor er sosial- miljømessig bærekraft? 

 

Gruppe/bord nummer: 7 
Kommunedirektør undervisning og oppvekst 
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Skjevfordeling på forebyggende tjenester (for lite budsjett med 6%) –  alt henger sammen. Jo 
høyere budsjett på forebyggende arbeid - jo bedre kan lærere gjøre undervisningsjobben sin. 
Desto bedre skole får man.   

Viktig med nærskole – barn bør kunne gå til skolen. Nedlegge barneskoler er en uting. Kan 
evt. diskutere avstanden til ungdomsskoler da ungdom til en viss grad kan ha noe lengre 
skolevei. Fokus på gang- og sykkelvei er viktig i så henseende. 

Hvor viktig er de mindre skolene? Viktig for lokalsamfunnet. Feil signal om barnefamiliene 
kan etablere seg, dersom skolen deretter legges ned. Det bør ses på størrelsen på nye kull 
på skolen. Dvs. at etablering av flere og flere barnefamilier bør kunne ha betydning for å ha 
nærskole (eks. Nylende). Kan ha betydning for behovet fremover - utbyggingspotensiale 
(skole- og barnehagekapasitet).  

Fagrapport Norconsult.  

Skolebygg åpnes for organisasjoner og fritidsaktiviteter. Skolen er samfunnsbyggende. 
Skolen som nærbruksarena – utnytte ressursene i lokalsamfunnet.  
Ved for store skolekretser er det fare for at alle lokalsamfunn ikke vil kunne fungere. 

Nylende er et naturlig vekstområde – nærhet til Kalnes sykehus og E6. Trenger ingen 
bygningsmessig behov. 

Vekstområder vil påvirke skolekretsen – naturlig utskifting i etablerte boligområder til 
barnefamilier. Er dette hensyntatt i planen? 

Utbygging på Ringstadåsen(Rolvsøy) – hvordan er dette ivaretatt med kapasitet på Hauge 
og Rekustad i forhold til nedleggelse Nylende. Vil kunne påvirke kapasiteten på Haugeåsen 
(som allerede er rød). Er dette hensyntatt i planen?  

Segmentert opplegg – bør kunne gjøre endringer i sentrumsskolene selv om man beholder 
dagens skolestruktur.  

Lenger skolevei – medfører mer kollektivtransport. Miljømessig ugunstig.   

Det er forskjell om vi samler barneskoler vs. ungdomsskoler. Ungdom kan lettere kunne 
bevege seg.   

 

Gruppe/bord nummer: 8 

Innlegg fra direktør OU 

Gruppen diskuterte sammenhengen mellom utbygging og skolekapasitet. Det mangler en 
helhetlig tankegang ved utbyggingsprosjekter og man trenger at kommunen har det 
overordnede blikket og stopper utbygging i områder der det for eksempel er sprengt 
skolekapasitet.  

All utbygging skjer gjerne i sentrumsområder og her ligger de fleste skoler oppunder 
maksgrensen. Bekymring for blant annet Gressvik skolene. Her er det mye utbygging og 
dersom Gressvik ungdomsskole skal avlaste Kvernhuset vil man ha kapasitetsutfordringer.   

Norconsult  

Tar forslagene i rapporten hensyn til all boligutbygging som skjer i Fredrikstad?  
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Spørsmål vedrørende Slevik skole og Rød skole Onsøy M2: Det nevnes at det ikke er noe 
økonomisk behov for sammenslåing – hvorfor gjøre det da? Slevik skole er rammen rundt 
lokalsamfunnet og Slevik LSU. Dersom skolen forsvinner vil lokalsamfunnet miste en viktig 
pilar og det bør derfor være gode grunner til at en slik skole flyttes. Er et alternativ å ruste 
opp skolen istedenfor? 

Kvernhuset er overbelastet – noen skal flyttes til Gressvik. Er det en god løsning? Med 
utbyggingen som foregår på Gressvik – vil ikke skolen da bli overbelastet?  

Det som er interessant er kretsgrensene – hvem hører til hvilken skolen? Hvor låste skal 
man være til den grensen? Det bør vurderes om grensene skal være mer fleksibel i forhold til 
kapasiteten til hver enkelt skole.  

Det ble diskutert betydningen av skole for lokalsamfunnene og lokalsamfunnsutvalg. Vi 
ønsker skoler der vi bor. Derfor kan sammenslåinger være utfordrende. Det er også viktig at 
man kan gå til skolen så langt det er mulig.  

Spørsmål fra post-it lapper: 

Deler av Gressvik (langs elven) er innenfor sentrum. Hvordan blir utbyggingen der sett i 
sammenheng med skolekapasitet på Gressvik?  

Er alle utbygginger som er prosjektert/planlagt beregnet inn i dette planarbeidet angående 
skolekapasitet?  (Gressvik LSU) 

 
Gruppe/bord nummer: 9 

Kommunedirektør undervisning og oppvekst 

 Hva som skal presenteres. Ikke så mye konkret å gi tilbakemelding på. 
 Mulig med flere varianter i skolestrukturen. 
 Kan gå for plukk og miks av alternativer. 
 Fine løsninger innenfor de rammene man har. 
 Drifta har vel så mye så si for kostnadsbildet på sikt. 
 Etterslep generer utgifter til et punkt hvor det blir svært krevende å hente inn igjen 

etterslepet. 

Fagrapport Norconsult.  

 Skolestruktur som bidrar til økonomieffektivisering – hva vil det innebære for 
tilstøtende infrastruktur og lokalsamfunnet? Idrett, nærmiljø mm. 

 Behov for ny infrastruktur ellers? 
 Har vært diskutert skolestruktur for Manstad flere ganger.  
 Byggene er utgangspunktet denne gangen. 
 Fortsatt tidlig i prosessen. 
 Rive er noe helt annet enn å kun gjøre tilpasninger i eksisterende bygningsmasse og 

strukturer. 
 Besparelser på administrasjon og drift kan ha vel så stor betydning på sikt som 

investeringer i nybygg. 
 Økonomi tilsier sammenslåing ute i Manstad. Største skolekretsen geografisk. 
 Vurdere strukturen på tvers av de gamle kommunegrensene. 
 Hva ønsker man at et lokalsamfunn skal være? 
 En skole er navet i et lokalsamfunn. 
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 Skolen vokser. 
 Ungene er på skolen også når det ikke er skole. Blir et sentrum. 
 Hvis man legger ned for å spare, vil på lengre sikt få utgifter til å støtte aktiviteter. 
 Ønsker man en sentralisering? 
 Miljøperspektiv, trafikkvekst, eller har det en egenverdi å ha en skole i nærmiljøet 

man kan gå og sykle til? 
 Skal man løfte blikket utover kun økonomi som vurderingskriterium? 
 Hva ønsker man? 
 Hva er visjonen for dette arbeidet? 
 Ønsker man en sentralisert skolestruktur eller en desentralisert en? 
 Kommunen har med seg bærekraftsdimensjonene (sosial, økonomisk og 

miljømessig) i beslutningsprosessene 
 Bærekraft inn i oppvekstsektoren – må også se det som en investering i barn og 

unge. En investering man få tilbake på lang sikt å skape borgere for et framtidig 
samfunn. 

 Økonomisk sak vs en sosial og samfunnsmessig sak. 
 Hva prioriterer man? 

 
 

Gruppe/bord nummer: 10 
 
Kråkerøy LSU  

 Det skal bygges 5 – 6000 boliger, men man prognoserer med at det kun økes med et 

lite antall elever fremover. Dette høres merkelig ut med tanke på at 5 – 6000 boliger 

kan tenkes at tilsvarer tilnærmet lik 10 000 personer. Stiller seg derfor skeptisk til 

prognosene.  

 

 Påpeker at kommunen bruker 20 000 som prognose for befolkningsvekst på Værste.  

 

 Påpeker at Fredrikstad kommune må bli mye bedre til å markedsføre seg mot yngre 

innbyggere i fruktbar alder, fremfor å bygge blokker som tiltrekker seg flere 

pensjonister.  

 

 Viser til at folkehelseinstituttet sine tall på at skoler med mer enn 300 elever trenger x 

størrelse kvm utearealer. Lurer på om rapporten tar hensyn til dette?  

 

KMB  
 

 Svarer til elevprognosen med at det kommer en eldrebølge som gjør at 

elevprognosene er relativt fornuftige. 50 høres lite ut, men det tar hensyn til at det er 
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en stor andel eldre befolkning som vil bosette seg på Værste.   

 

 Svarer med at 20 000 på Værste er en veldig optimistisk prognose og at prognosene 

er mer komplekse og at det gjør det utfordrende å sette et presist tall for hvor mange 

som vil bosette seg på Værste. 

UO 

 Viser til at prognoser Fredrikstad Kommune har brukt historisk sett har vist seg  

å stemme ganske godt allikevel.  

 

Diskusjon i plenum: 

 Begby LSU påpeker at man har glemt å ta vurdering av viktigheten av å bygge 

lokalsamfunn gjennom skoler slik forslagene til skolestruktur er blitt presentert i dag. 

Mener at løsningen er ikke å slå sammen tre ulike skoler (østsiden) til én skole. 

Påpeker at sammenslåing av skolene ikke gir grobunn for å utvikle lokalsamfunnene.  

 

 Torsnes LSU påpeker at «smått og godt» fortsatt er positivt og at forskning kan svare 

til dette. Støtter opp om at vi må ta vare på distriktene våre.  

 

 Trara LSU søker bekreftelse om at det stemmer at man ikke har tatt hensyn til 

konkret hvor skolene skal bygges. NorConsult bekrefter at dette stemmer. Ønsker å 

understreke utfordringer med utearealer på Trara. 

Lisleby LSU påpeker at her kan man kombinere og ta det beste fra de ulike mulighetene 

som ligger fremme. 

Innsamlet av Vegard Stavne Anda 

 


