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Arkivsaksnr.: 16/4801-1   Arkiv:   

Samarbeidsløsninger Sør-Aurdal kommune og Ringerike kommune  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ut fra utredning, høringsnotat, høringsuttalelser og vedtak i Sør-Aurdal 

kommunestyre, er det ikke er grunnlag for forpliktende avtaler om samarbeid på 

grunnskole- og helsefaglige områder mellom Ringerike og Sør-Aurdal. 

 

2. Kommunestyret ber om at det legges fram en egen sak om det framtidige 

skoletilbudet for elever i Nes´ skoles opptaksområde. 

 

 

Bakgrunn 

Kommunestyrene i Ringerike og Sør Aurdal kommuner fattet i juni 2015 følgende likelydende 

vedtak (sak 89/15 i Ringerike): 

Sør-Aurdal kommune og Ringerike kommune nedsetter arbeidsgruppe og et felles 

tverrpolitisk utvalg med mandat og framdrift som beskrevet i saksframlegget. Hans Petter 

Aasen (Sp) deltar i tverrpolitisk utvalg sammen med ordfører og varaordfører. 

 

Nes i Ringerike, Begnadalen og Hedalen i Sør-Aurdal er alle bygder med grunnskole og 

barnehage. Befolkningsutviklingen i de tre bygdene viser en synkende tendens, noe som også 

gjør seg gjeldende ved skolene.  

For barn og ungdom er det ikke optimalt å være elev ved en liten skole, verken sosialt eller 

pedagogisk. For kommunene, som drifter de små skolene, er «elevkostnaden» ved de små 

skolene opp mot det dobbelte av hva tilsvarende kostnad er ved større skoler. 

 

Arbeidsgruppa har utredet samarbeidsløsninger mellom de to kommunene. Det er 

gjennomført skolebesøk ved alle skolene. Samarbeidsutvalgene ved alle skoler har blitt 

involvert, og det ble avviklet et godt besøkt felles folkemøte på Nes bygdehus.  

Dette siste var innledningen på en høringsperiode der arbeidsgruppas vedtatte 

samarbeidsforslag ble presentert og drøftet. 

Høringsparter var rådsorganene ved alle skoler, bygdeutvalg og andre. 



Totalt kom det inn 17 uttalelser, 3 fra Ringerike og 14 fra Sør-Aurdal. Disse følger denne 

saken som vedlegg. 

 

Arbeidsgruppa har bestått av: 

Inger Randi Islandsmoen Kleven – tjenesteleder oppvekst og kultur i Sør-Aurdal kommune 

Anne Kirsti Sørumshaugen – tjenesteleder helse og familie i Sør-Aurdal kommune 

Annette Sulland – hjemmetjenesten i Ringerike kommune 

Geir Svingheim – spesialrådgiver Ringerike kommune 

 

Tverrpolitisk referansegruppe har bestått av: 

Kåre Helland – ordfører Sør-Aurdal kommune 

Trine Adde Hansebakken – varaordfører Sør-Aurdal kommune 

Harald Liodden – representant for opposisjonen i Sør-Aurdal kommune 

 

Kjell Børre Hansen – ordfører Ringerike kommune 

Dag Henaug – varaordfører Ringerike kommune 

Hans Petter Aasen – representant for opposisjonen i Ringerike kommune 

 

Arbeidsgruppas mandat: 

 

1) Helse En formalisering av muligheten innbyggerne helt i sør i Sør-

Aurdal har til å benytte seg av legevaktordningen i Ringerike 

kommune. Det er ikke ønskelig om samarbeid av 

legetjenestene, men en formell avtale som omfatter 

enkeltstående konsultasjoner. 

Felles helsetilbud innenfor helsefaglige tjenesteområder. Her 

kan nevnes: åpen omsorg, institusjon, helsestasjon og 

fysioterapi. 

2) Oppvekst             Felles skolekrets for områdene Nes, Begnadalen og Hedalen. 

Barnehageplasser på tvers av kommunegrensene. 

3) Økonomi Forslag til økonomisk oppgjør mellom kommunene ved en 

eventuell justering av kommunegrensen. 

4) Videregående skole Muligheten for ungdom fra Sør-Aurdal til å søke 

videregåendeskoletilbud i Buskerud, Hønefoss og Ringerike 

videregående. Muligheten for ungdom fra Ringerike til å søke 

videregående skole i Oppland, Leira i Nord-Aurdal kommune. 

Dette er fylkeskommunale oppgaver som må undersøkes med 

Oppland og Buskerud fylker. 

5) Justering   Arbeidsgruppa skal vurdere, og eventuelt foreslå en justering 

    av kommunegrensen    kommunegrensene på bakgrunn av den forestående 

utredningen av denne saken og kommunereformen. 
 

Det er avholdt to møter mellom arbeidsgruppa og den tverrpolitiske referansegruppa. Det 

første møtet ble brukt til å besøke de tre skolene for å få et inntrykk av skolebyggene og 

uteområdene. På det andre møtet ønsket arbeidsgruppa innspill i det videre arbeidet. 



I tillegg er det avholdt et folkemøte på Nes skole der utgangspunktet var det nylig vedtatt 

høringsnotatet med flere samarbeidsløsninger. 

 

Angående 1) Helse 

Mandatet 

En formalisering av muligheten innbyggerne helt i sør i Sør-Aurdal har til å benytte seg av 

legevaktordningen i Ringerike kommune. Det er ikke ønskelig om samarbeid av 

legetjenestene, men en formell avtale som omfatter enkeltstående konsultasjoner. 

Felles helsetilbud innenfor helsefaglige tjenesteområder. Her kan nevnes: åpen omsorg, 

institusjon, helsestasjon og fysioterapi  

   

Arbeidsgruppa informerte referansegruppa møte 01.01.16 om at de helsefaglige spørsmålene 

allerede i 2014 ble avklart skriftlig etter tidligere henvendelse fra Sør-Aurdal kommune. 

 

 Akutt sjuke kan selvsagt uavhengig av kommunetilhørighet kontakte nærmeste 

legekontor/legevakt. Ringerike kommune har felles legevakt med nabokommuner i 

Buskerud fylke, mens Sør-Aurdal har tilsvarende legevaktordning sammen med 

Valdreskommunene. 

 Sør-Aurdal kommune har god dekning i egen kommune når det gjelder 

institusjonsplasser, og begge kommuner vurderer at det ikke er grunnlag for 

samarbeid om institusjonsplasser. 

 I begge kommunene er det få innbyggere i grenseområdene som mottar 

hjemmetjenester.  

 

Arbeidsgruppa vurderer at det er lite hensiktsmessig med tettere samarbeid innenfor 

helseområdet så lenge kommunene tilhører i to fylker.  

Angående 2) Oppvekst  

Mandatet 

Felles skolekrets for områdene Nes, Begnadalen og Hedalen. 

Barnehageplasser på tvers av kommunegrensene. 

Utredningsarbeidet kom fram til følgende samarbeidsløsninger innenfor oppvekst som ble 

vedtatt sendt ut på høring i mai 2016. Høringen ble gjennomført etter avholdt bygdemøte på 

Nes bygdehus. 

I høringsnotatet ble følgende forslag til samarbeid lagt fram: 

 

A. Skoletilbudet for hele grunnskolen (1.-10.trinn) for elever tilhørende Begnadalen 

skole, Hedalen barne- og ungdomsskole og Nes skole samles 

Begnadalen skole legges ned da skolen ikke har stor nok bygningsmessig kapasitet 

A-1: Skoletilbudet legges til Nes fra 01.08.17 

A-2: Skoletilbudet legges til Hedalen fra 01.08.17 

 

 



B. Skoletilbudet for barnetrinnet (1.-7.trinn) for elever tilhørende Begnadalen skole, 

Hedalen barne- og ungdomsskole og Nes skole samles. 

Elever bosatt i Sør- Aurdal fullfører den 10-årige grunnskolen ved Sør- Aurdal 

ungdomsskole på Bagn, mens elever bosatt innenfor Nes skoles opptaksområde 

fullfører grunnskolen på Hallingby skole. 

B-1: Skoletilbudet legges til Nes fra 01.08.17 

B-2: Skoletilbudet legges til Hedalen fra 01.08.17 

B-3: Skoletilbudet legges til Begnadalen fra 01.08.17 

C. Gjesteelever 

Elever fra begge kommunene kan etter søknad tas inn som gjesteelever ved 

grunnskoler på tvers av kommunegrensene 

 

Høringsbrev sammen med opplysende høringsnotat ble utsendt til skolenes rådsorganer, lag 

og foreninger i de tre bygdene. Det var ikke lagt noen begrensninger i hvem som kunne avgi 

høringsuttalelse. 

 I Høringsnotatet ble det blant annet opplyst om elevtallsutviklingen slik prognosen 

fem år fram i tid ser ut (gjengitt under): 

  Begnadalen skole: 

Trinn/skoleår 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

1  6 2 9 3 1 6 55 

2  6 6 2 9 3 1 6 

3  8 6 6 2 9 3 1 

4  6 8 6 6 2 9 3 

5  6 6 8 6 6 2 9 

6  4 6 6 8 6 6 2 

7 4 4 6 6 8 6 6 

Sum 40 38 37 40 35 33 32 
 

 

Hedalen barne- og ungdomsskole: 

Trinn/skoleå

r 

15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

1 10 5 4 3 9 3 4 

2 9 10 5 4 3 9 3 

3 6 8 10 5 4 3 9 

4 2 6 8 10 5 4 3 

5 7 2 6 8 10 5 4 

6 4 6 2 6 8 10 5 

7 12 4 6 2 6 8 10 

8 8 11 4 6 2 6 8 

9 5 9 11 4 6 2 6 

10 14 5 9 11 4 6 2 

Sum 77 66 65 59 57 56 54 

 



 

Nes skole: 

Trinn/skoleå

r 

15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

1 2 1 2 2 2 4 2 

2 0 2 1 2 2 2 4 

3 2 0 2 1 2 2 2 

4 2 2 0 2 1 2 2 

5 0 2 2 0 2 1 2 

6 5 0 2 2 0 2 1 

7 4 5 0 2 2 0 2 

8 4 4 5 0 2 2 0 

9 2 4 4 5 0 2 2 

10 6 2 4 4 5 0 2 

Sum  27 22 22 20 18 17 19 

 

Tall i tabellen bygger på elevtall vår 2016 og barn i førskolealder innhentet fra helsestasjonene 

i kommunene.. Elevtallsutviklingen er synkende for alle de tre skolene. 

Skolenes beliggenhet i de tre bygdene 

  

Kart 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avstand mellom skolene 

Strekning Avstand Ca. tid ved direktekjøring 

Nes – Hedalen b/u skole 22km 20 min 

Begnadalen skole – Hedalen b/u skole 9 km 15 min 

Begnadalen skole – Bagn 27 km 25 min 

Hedalen b/u skole – Bagn 36 km 40 min 

Nes – Begnadalen skole 22 km 15 min 

 

Betraktninger om samarbeidsløsning; - skoletilbud ett sted 



Fordeler: 

 Elevene vil møte en mer variert kompetanse blant de ansatte. Endringen i forskrift til 

opplæringsloven der krav til kompetanse for undervisning i barnetrinnet og på ungdomstrinnet 

ble skjerpet, vil vanskelig kunne innfris ved en liten skole 

 Skolene og pedagogene trenger flere samarbeidspartnere for å oppnå god utvikling. Ved en 

liten skole med få ansatte er det mer krevende å drive utviklingsarbeid.  

 Spesialundervisningen kan organiseres på en mindre ressurskrevende måte.  

 Det vil bli enklere for elevene å finne venner som «passer» når elevmassen øker. En større 

skole vil bidra til at elevenes sosiale nettverk utvides. 

 Flere ansatte skaper en større fleksibilitet til å kunne håndtere et fravær på en måte som gir 

færre negative konsekvenser for elevene. 

 Spesialkompetanse som i dag befinner seg på skolene vil kunne komme flere elever til gode.  

 Kommunen vil kunne spare ressurser avsatt til vedlikehold og drift av bygninger dersom de 

selger byggene som ikke lenger skal benyttes til skole. 

 Kostnaden til grunnskoleopplæring pr. elev blir lavere. 

Ulemper: 

 Ved en liten skole er det enklere for de ansatte å ha innsikt i elevmiljøet og raskere 

kunne sette inn tiltak dersom det er behov for det. 

 SFO-tilbudet kan representere en utfordring for foreldre dersom tilbudet om SFO kun skal gis 

ved en skole. 

 En fådelt skole legger til rette for å kunne skape gode bånd på tvers av alderstrinn.  

 Det er viktig å føle tilhørighet til sitt nærmiljø. Nærmiljøet brukes som læringsarena ved 

skolene, og elevene får slik en tilhørighet til sitt nærmiljø. Denne dimensjonen blir borte for de 

elevene som «mister» skolen. 

 Vil en nedleggelse av en skolen kan omfanget fritidstidstilbud lokalt bli mindre. 

Det er både ulemper og fordeler med større skoler og mindre skoler, og det finnes ikke et 

entydig forskningsmessig svar på hva som er det beste alternativet for samtlige elever. 

Det viktige er at skolen har faglig dyktig personell slik at elevene kan få utnyttet sitt 

læringspotensiale. For at læring skal skje, er det en forutsetning at elevenes rett til et godt 

psykisk og psykososialt arbeidsmiljø er oppfylt.  

 

Barnekonvensjonen - barnets beste 

Barnekonvensjonen artikkel 3.1 sier:  

 

Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private 

velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, 

skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. 

 

Rundskrivet fra Utdanningsdirektoratet (Udir.2-2012) sier at kommunen i saker om 

skolestruktur må vurdere barnets beste i henhold til barnekonvensjonen artikkel 3. 

Barneombudet sier at kommunen skal dokumentere hvordan en overføring til andre skoler vil 

gi en like god, eller bedre ivaretakelse av barna. Barneombudet har listet opp noen momenter 

som har betydning i en slik vurdering.  



Innspill samarbeidsløsning A; – ett samlet skoletilbud 1. – 10. trinn 

Det er gjennomført spørreundersøkelser om samarbeidsløsningene blant foreldre i Begnadalen 

og Hedalen og Sør-Aurdal ungdomsskole (SAUS). 

 

Ingen av foreldrene som deltok i spørreundersøkelsen gjennomført blant foreldrene i 

Begnadalen ønsket en 1-10-skole i Hedalen. (61 % av foreldrene svarte på denne 

undersøkelsen). 

Foreldrene ved SAUS uttrykte samtidig bekymring for elevgrunnlaget dersom elevene fra 

Begnadalen ikke skal overføres til Bagn ved overgang til ungdomstrinnet. 

 

Foreldrene ved Nes skole mener at dersom lokalisering av den nye skolen blir i Hedalen, er 

det beste alternativet for deres barn at de overføres til Hallingby skole hvis de ikke får 

beholde skolen på Nes. 

 

Høringsinnspill fra ulike fora i Hedalen har mange argumenter for elevene bør samles ved 

Hedalen barne- og ungdomsskole 

 

Innspill samarbeidsløsning B; – ett samlet skoletilbud 1. – 7. trinn 

 

Spørreundersøkelse blant foreldre i foreldre i Begnadalen og Hedalen og Sør-Aurdal 

ungdomsskole (SAUS) sier: 

 

Dersom det ikke blir 1.-7. trinn i Begnadalen, ønsker 25 % av foreldrene ved Begnadalen 

skole 1.-10.klasse på Nes mens 58 % ønsker barne- og ungdomsskole på Bagn. 

Foreldrene ved SAUS uttrykker bekymring for elevgrunnlaget dersom elevene fra 

Begnadalen ikke skal overføres til SAUS i 8.klasse. 

I Hedalen er det ingen av innspillene som ser en samling av elevene på Nes som et godt 

alternativ. 

 

Høringsinnspill fra ulike fora på Nes kommer med gode argumenter for at elevene fra 

Begnadalen, Hedalen og Nes skal samles på Nes. 

Barnehageplasser på tvers av kommunegrensene: 

Det er barnehage lokalisert ved både Nes skole, Begnadalen skole og Hedalen barne- og 

ungdomsskole. Alle disse barnehagene har god kapasitet. 

Det er fullt mulig at det søkes barnehageplass på tvers av kommunegrensene. 

Opptaksmyndigheten foretar opptak i tråd med kommunens opptakskriterier. 

Angående 3) Økonomi 

Mandatet 

Forslag til økonomisk oppgjør mellom kommunene ved en eventuell justering av 

kommunegrensen. 

 

Dersom det opprettes en felles skolekrets, skal det inngås en omfattende avtale mellom 

kommunene. En slik avtale må vedtas i kommunestyrene.  

Arbeidsgruppa utarbeider bare slik avtale dersom opprettelsen av en felles skolekrets blir en 

realitet. Utgangspunktet for det økonomiske oppgjøret må ta utgangspunkt i KOSTRA-tall 

og regnskapstall. 



Alle samarbeidsløsningene vil økonomisk senke kostnaden pr. elev. 

Angående 4) Videregående skole. 

Mandatet 

Muligheten for ungdom fra Sør- Aurdal til å søke videregående skoletilbud i Buskerud, 

Hønefoss og Ringerike videregående. Muligheten for ungdom fra Ringerike til å søke 

videregående skole i Oppland, Leira i Nord- Aurdal kommune. Dette er fylkeskommunale 

oppgaver som må undersøkes med Oppland og Buskerud fylker. 

 

Både Oppland og Buskerud fylkeskommuner er kontaktet om mulighetene til å søke 

skoleplass på tvers av fylkesgrensene.  

Det eksisterer en samarbeidsavtale mellom Buskerud og Oppland som gjelder elever bosatt i 

Jevnaker kommune. Fylkeskommunene avventer mulige endringer i opplæringsloven høsten 

2016.  

Angående 5) Justering av kommunegrensen. 

Mandatet 

Arbeidsgruppa skal vurdere, og eventuelt foreslå en justering av kommunegrensene på 

bakgrunn av den forestående utredningen av denne saken og kommunereformen. 

 

En eventuell justering av kommunegrensen ble avklart med referansegruppa tidlig i prosessen. 

Arbeidsgruppa avklarte med referansegruppa tidlig i prosessen at gruppa verken hadde 

kapasitet eller kompetanse til å sette i gang et arbeid med å justere kommunegrensen. 

Høringsuttalelsene viser at alle er positive til samarbeidsløsninger, og alle vil beholde 

skolen i «egen» bygd.  

Opplæringslovens § 8-1 åpner for at det kan opprettes en felles skolekrets på tvers av 

kommuner og fylker. Denne muligheten kan bidra til at skoler opprettholdes i områder der 

flere små skoler sliter med lavt elevtall. Utredningen har vært krevende. Alle involverte parter 

har klart kommunisert at de ser utfordringen skolene har knyttet opp imot reduksjonen i 

elevtall, de er også meget positive til et samarbeid.  

 

Samtlige ønsker også at deres skole skal bestå, og alle kommer med meget gode argumenter 

for at elevene skal samles i deres bygd. 

 

Følgende belyser kompleksiteten i dette arbeidet: 

 Foreldrene i Begnadalen trekker inn Bagn skole som et alternativ, og viser gjennom 

spørreundersøkelsen sin at ingen av foreldrene i Begnadalen ønsker 1.-10.trinn i 

Hedalen. 65 % ønsker 1.-10.trinn på Bagn. (Bagn er ikke noe alternativ i 

samarbeidsløsningene som ble sendt ut på høring). 

 

 Foreldrene ved Nes skole skriver at dersom politikerne går inn for en felles skolekrets 

der deres tilbud ligger i Begnadalen eller i Hedalen, vil de fleste foreldre sende barna 

sine til Hallingby. 

Ringerike kommune vedtok vinteren 2016 nye retningslinjer for å behandle søknader om 

internt skolebytte i kommunen. 



I Sør- Aurdal kommune er det skolekretser, men foreldre har mulighet til å søke barna sine 

over til en annen skole enn den de sokner til.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Ringerike formannskap vedtok i sak 56/13 at Nes skal være et av sju livskraftig lokalsamfunn. 



 

Tidligere behandlinger og vedtak 

I 2014 ble det vurdert å flytte ungdomstrinnet fra Nes skole til Hallingby skole. Politisk ble 

følgende vedtatt i punkt 3: 

3. Nes skole driftes videre som en kombinert 1 – 10 skole fra 01.08.14. 

 

Økonomiske forhold 

Gjennomsnittskostnaden per elev er vesentlig større ved små fådelte skoler enn ved større 

fulldelte skoler. I kommunens langtidsbudsjett er det lagt inn midler til oppgradering ved Nes 

skole.   

 

Rådmannens vurdering 

Ringerike kommune har ønsket å få til en samarbeidsløsning med Sør-Aurdal slik at det også i 

framtida skal være et grunnskoletilbud mellom Hallingby og Bagn. Ulike samarbeidsmodeller 

har vært vurdert. Ringerike kommune har vært på tilbudssiden når det gjelder eventuelle 

investeringsbehov ved skoleanlegget på Nes. 

Høringsrunden viser at det er sterke ønsker om å beholde dagens skoler. 

I tilsvarende politiske sak i Sør-Aurdal kommune vedtok kommunestyret ikke å inngå noen 

forpliktende avtale om grunnskolesamarbeid mellom Sør-Aurdal og Ringerike kommuner.  

Det er da ikke lenger noe grunnlag for å inngå en avtale innen helsefag eller grunnskole 

mellom disse kommunene. Rådmannen anbefaler da at det framtidige skoletilbudet til elever 

innenfor Nes´ skoles opptaksområde vurderes i en større sammenheng innenfor egen 

kommunegrense. 

 

Vedlegg 

 Kommunestyrevedtak i sak 89/15 

 Mandat for utredningsarbeidet 

 Høringsnotat; alternative samarbeidsløsninger - grunnskole vedtatt utsendt av 

formannskapet i april 2016. 

 17 innkomne høringsuttalelser; alle følger vedlagt. 

 Sammenstilling av høringsuttalelsene 

 Vedtak i kommunestyret i Sør-Aurdal 22.09.16  

 

 

 Ringerike kommune, 22.09.16 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Høringsnotat alternative samarbeidsløsninger – grunnskole – Sør-Aurdal 

kommune og Ringerike kommune 

 

Arbeidsgruppa har siden tidlig høst 2015 arbeidet ut fra det vedtatte mandatet. 

Fra desember 2015 har utredningen i det vesentlige dreid seg om forskjellige løsninger for 

grunnskoledrift.  

Fra politisk hold har følgende problemstilling blitt trukket fram: 

 Skal det være grunnskoler mellom Hallingby i Ringerike og Bagn i Sør-Aurdal, og i så 

fall hvor skal den/disse være lokalisert? 

 

Befolkningsutviklingen 

Befolkningsutviklingen i området Nes i Ringerike og Hedalen – Begnadalen i Sør–Aurdal er 

negativ. Dette er ikke bare en tendens, og framskrivinger av elevtallet ved de tre skolene i 

området synliggjør denne utviklingen. 

I Norge har antallet grunnskoler blitt redusert mye de siste årene.  

I 2014 var det 2886 grunnskoler i landet, nesten 400 færre enn i 2004. Det er i hovedsak 

skoler med under 100 elever som har blitt lagt ned. 

I 2004 hadde 1200 grunnskoler mindre enn 100 elever. I 2014 var tallet på skoler med under 

100 elever sunket til 900. 

Antall opplæringspliktige barn har i samme periode økt.  

 

Arbeidsgruppa anbefaler samarbeidsløsninger.  

Samarbeidsløsninger kan gi elevene et bedre og mer framtidsrettet grunnskoletilbud enn det vi 

har mulighet til innenfor dagens organisering med tre skoler lokalisert i et begrenset 

geografisk område. 

Økonomisk blir en samlokalisert løsning billigere – stordriftsfordeler. 

 

Neste side viser elevtallsutviklingen i Hedalen, Begnadalen og Nes de neste seks årene. 

Tallmaterialet bygger på dagens elevtall, og barn under skolepliktig alder som er bosatt 

områdene.  

 Felles for alle de 3 skolene er en betydelig nedgang i elevtallet. 

 De oppgitte tallene for skoleåret 2015/2016 er hentete fra GSI – rapportering pr. 

01.10.15 
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Begnadalen skole (uten u. trinn) 

Trinn 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

1 6 2 2 2 1 5 4 

2 7 6 2 2 2 1 5 

3 9 7 6 2 2 2 1 

4 6 8 7 6 2 2 2 

5 6 6 8 7 6 2 2 

6 4 6 6 8 7 6 2 

7 4 4 6 6 8 7 6 

sum 42 39 37 33 28 25 22 

Begnadalen skole har inneværende skoleår 40 elever. Framskriving viser at elevtallet ved Begnadalen 

skole nesten er halvert om 6 år.  

Hedalen skole 

Trinn 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

1 10 5 7 4 9 3 5 

2 9 10 5 7 4 9 3 

3 6 8 10 5 7 4 9 

4 2 6 8 10 5 7 4 

5 7 2 6 8 10 5 7 

6 4 6 2 6 8 10 5 

7 12 4 6 2 6 8 10 

8 8 11 4 6 2 6 8 

9 5 9 11 4 6 2 6 

10 14 5 9 11 4 6 2 

sum 77 66 68 63 61 60 59 
 

   Om 6 år viser prognosen at elevtallet ved Hedalen barne- og ungdomsskole vil bli redusert med over 

30 %. 

Nes skole 

Trinn 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

1 2 1 2 2 2 4 2 

2 0 2 1 2 2 2 4 

3 2 0 2 1 2 2 2 

4 2 2 0 2 1 2 2 

5 0 2 2 0 2 1 2 

6 5 0 2 2 0 2 1 

7 4 5 0 2 2 0 2 

8 4 4 5 0 2 2 0 

9 2 4 4 5 0 2 2 

10 6 2 4 4 5 0 2 

sum 27 22 22 20 18 17 19 
 

    Inneværende skoleår er det 34 elever som får opplæring ved Nes skole. Om 6 år er viser prognosen et 

elevtall som er 35 % lavere. 
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Avstand og reisetid mellom skolene 

Strekning Avstand Ca. tid ved 

direktekjøring 

Nes – Hedalen b/u skole 22km 20 min 

Begnadalen skole. Hedalen b/u skole 9km 15 min 

Begnadalen skole - Bagn 27km 25 min 

Hedalen b/u skole - Bagn 36km 40 min 

Nes – Begnadalen skole 22km 15 min 

 

 

Elever med skoleskyss ved skolene inneværende skoleår 

Skole Skyss 

1. trinn 

Skyss over 2. – 

10. trinn 

Totalt elever med 

skyss 

Elevtall ved 

skolen 

% med 

skyss 

Begnadalen 

skole 

6 32 38 42 90 % 

Hedalen barne- 

og 

ungdomsskole 

10 47 57 77 75 % 

Nes skole 2 15 17 27 63 % 
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Elever på 1. trinn har rett til gratis skyss når avstanden mellom hjem og skole er mer enn to 

kilometer. Elever på de øvrige trinnene har rett til gratis skyss når avstanden er mer enn fire 

kilometer. 

Ut over dette er noen elever innvilget gratis skyss på grunn av særlig farlig skolevei. 

Inneværende skoleår er ca. 75 % av elevene ved de aktuelle skolene innvilget fri skoleskyss. 

 

Opplæringsloven, skoleplikt og formålet med opplæringen 

Opplæringsloven er overordnet styrende for både grunnskole- og videregående opplæring i 

Norge. 

 

§ 2-1. Rett og plikt til grunnskoleopplæring 

Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til ein offentleg grunnskoleopplæring i 

samsvar med denne lova og tilhøyrande forskrifter. Plikten kan ivaretakast gjennom offentleg 

grunnskoleopplæring eller gjennom anna, tilsvarande opplæring. 

 

Formålet med opplæring uttrykkes i § 1-1 i same lov: 

§ 1-1. Formålet med opplæringa 

Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot 

verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. 

Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, 

slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, 

likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er 

forankra i menneskerettane. 

Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven 

og vår felles internasjonale kulturtradisjon. 

Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. 

Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte. 

Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva 

sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, 

engasjement og utforskartrong. 

Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha 

medansvar og rett til medverknad. 

Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei 

utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal 

motarbeidast. 

 

Skoleeier, kommunen, er ansvarlig for å legge til rette for at formålet med opplæring skal 

realiseres. For å kunne ivareta dette ansvaret er det avgjørende med tilstrekkelig faglig 

kompetanse på skolene samt at det totale miljøet er positivt og stimulerende. 
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Kompetansekravene for å undervise i grunnskolen har blitt skjerpet, noe som vil resultere i 

flere faglærere – også på barnetrinnet. For små skoler med få lærere er det svært vanskelig å 

oppfylle de nye kompetansekravene. 

Valgfag på ungdomstrinnet omfatter 14 forskjellige læreplaner, og hver skole må tilby 

minst to av disse. Små skoler greier bare å tilby et begrenset antall retninger innenfor valgfag, 

noe som blir begrensende for elevenes skoletilbud. 

 

Årsverk til ordinær undervisning ved de tre skolene inneværende skoler er slik: 

Skole Årsverk til ordinær 

undervisning 

Årsverk fagarbeider/assistent 

Begnadalen skole 4,36 0,81 

Hedalen barne- og 

ungdomsskole 

9,95 1,54 

Nes skole 5,32 1,12 

 I tillegg bruker skolene ressurser til spesialundervisning. 

 

Forskning på skolestørrelse og kvalitet gir ingen entydige svar. Ulike forskningsprosjekter, 

faglige resultater og brukerundersøkelser viser at det er andre faktorer enn størrelsen på 

skolen som har betydning for kvaliteten. Det man med sikkerhet kan si er at små skoler har 

større utfordringer enn større skoler med å rekruttere og utvikle faglig kompetanse. Fordeler 

og ulemper ved å samle elevene: 

Fordeler:  

 Elevene vil møte en mer variert kompetanse blant de ansatte. Endringen i forskrift til 

opplæringsloven der krav til kompetanse for undervisning i barnetrinnet og på 

ungdomstrinnet ble skjerpet, vil vanskelig kunne innfris ved en liten skole. Dette blir 

spesielt en utfordring på Nes og i Hedalen der vi har få elever på ungdomstrinnet og 

slik få lærere knyttet opp imot undervisningen 

 Medarbeidere utvikler seg samspill med andre; få medarbeidere begrenser 

utviklingsmulighetene. Større skoler med flere medarbeidere legger bedre til rette for 

faglige diskusjoner og refleksjoner, noe som legger grunnlaget for en bedring av 

praksis. 

 Det er lettere å organisere spesialundervisningen på en ressurseffektiv måte ved større 

skoler.  

 Det vil bli enklere for elevene å finne noen som «passer» når elevmassen øker. En 

større skole vil bidra til at elevenes sosiale nettverk utvides 

 Skoler med få ansatte er sårbare ved f.eks. sykefravær og lovpålagte permisjoner. 

Begnadalen skole og Hedalen barne- og ungdomsskole sliter med å knytte til seg 
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kvalifiserte vikarer. Ved en liten skole vil fravær av en ansatt kunne få større 

konsekvenser enn ved en større skole. Skoler med flere ansatte skaper større 

fleksibilitet til å håndtere et fravær på en bedre måte enn skoler med få ansatte.   

 For de ansatte vil det lette arbeidsbelastningen ved overgangen fra å undervise i 

fådelte klasser til å kunne forholde seg til elever fra samme årstrinn  

 Tilgangen til varierte læremidler vil være bedre på en større skole.   

 Kostnader til skoledrift pr elev blir lavere ved større skoler.  

 

Ulemper: 

 Ved en liten skole kan det være lettere å ha innsikt i elevmiljøet, følgelig raskere sette inn 

tiltak ved behov. 

 For noen elever representerer et lite og oversiktlig miljø en trygghet. 

SFO-tilbudet kan representere en utfordring for foreldre ved skolenedleggelse. 

 Opplæring i ordinære klasser kan føre til mindre kontakt på tvers av alder. 

 Tilknytningen til eget nærmiljø kan bli dårligere.  

 Flere får lenger reisevei til skolen. 

 

Barnekonvensjonen – barnets beste 

Ved samlokalisering vil elevene møte et større og mer variert miljø, kunne bli en del av større 

sosiale nettverk og få et større tilfang på impulser.   

Barnekonvensjonen kapittel 12 understreker at barn har rett til å si sin mening og bli hørt.  

Dette vil bli ivaretatt ved at elevrådene får uttale seg om de alternative skoleløsningene i 

området. I tillegg vil kommunens barnerepresentant motta høringsnotatet for uttalelse 

Dette blir framlagt sammen med øvrige høringsuttalelser når kommunestyrene i Sør – Aurdal 

og Ringerike får en avgjørende sak til behandling i slutten av juni 2016.  
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Alternative samarbeidsløsninger – grunnskole – Sør-Aurdal 

kommune og Ringerike kommune 

tillegg til høringsbrev – høringsfrist 5. juni 2016 

 

 

A Skoletilbudet for hele grunnskolen (1. – 10. trinn) for elever 

tilhørende Begnadalen skole, Hedalen barne- og 

ungdomsskole og Nes skole samles. 

  

Begnadalen skole legges ned da skolen ikke har stor nok 

bygningsmessig kapasitet 

 

A-1 Skoletilbudet legges til Nes fra 01.08.17. 

A-2 Skoletilbudet legges til Hedalen fra 01.08.17. 

 Samlet elevtall i området, medregnet ungdomstrinnet fra Begnadalen 

skole 

Trinn 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

1 8 11 8 12 12 11 

2 18 8 11 8 12 12 

3 15 18 8 11 8 12 

4 10 15 18 8 11 8 

5 10 16 15 18 8 11 

6 13 10 16 15 18 8 

7 17 12 10 16 15 18 

8 21 13 12 10 16 15 

9 19 15 13 12 10 16 

10 11 13 15 13 12 10 

sum 142 131 126 123 122 121 

 

Dette alternativet betyr en kombinert skole med mer enn 120 

elever, i gjennomsnitt 12-14 elever på hvert trinn.  
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Nes skole har etter gjennomført planlagt rehabilitering plass til et 

slikt elevtall.  

I Ringerike kommunes langtidsbudsjett, er det budsjettert med en 

investering på 12 millioner til oppgradering av den eldste delen 

ved Nes skole. 

Ved Hedalen barne- og ungdomsskole er det ikke behov for store 

bygningsmessige endringer, men det må legges til rette for flere 

grupperom og arbeidsplasser for de ansatte.
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B Skoletilbudet for barnetrinnet (1. – 7. trinn) for elever 

tilhørende Begnadalen skole, Hedalen barne- og 

ungdomsskole og Nes skole samles.  

 

Elever bosatt i Sør-Aurdal fullfører den 10-årige grunnskolen 

ved Sør-Aurdal ungdomsskole på Bagn, mens elever bosatt 

innenfor Nes´ skoles opptaksområde fullfører grunnskolen på 

Hallingby skole. 

 

B-1 Skoletilbudet legges til Nes fra 01.08.17. 

B-2 Skoletilbudet legges til Hedalen fra 01.08.17 

B-3  Skoletilbudet legges til Begnadalen fra 01.08.17 

 

 Barnetrinnet fra Begnadalen, Hedalen og Nes samlet 

Trinn 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

1 8 11 8 12 12 11 

2 18 8 11 8 12 12 

3 15 18 8 11 8 12 

4 10 15 18 8 11 8 

5 10 16 15 18 8 11 

6 13 10 16 15 18 8 

7 17 12 10 16 15 18 

sum 91 90 86 88 84 80 

 

Dette alternativet betyr at samarbeidsløsningen kun omfatter 

barnetrinnet (1. – 7. trinn). En slik løsning betyr at Sør-Aurdal 

ungdomsskole på Bagn får styrket elevgrunnlaget. 

 

Oppgraderingen av den eldste delen av Nes skole kan bli mindre 

omfattende enn om Nes skole skal være en kombinert skole med 

opp mot 140 elever. 
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Det vil ikke være behov for store bygningsmessige endringer ved 

Hedalen barne- og ungdomsskole. 

Ved Begnadalen skole må det flyttes noen delevegger for å lage 

større rom for noen av klassene. 

 

C    Gjesteelever 

Elever fra begge kommune kan etter søknad tas inn som 

gjesteelever ved grunnskoler på tvers av kommunegrensene 
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Elevtallet ved Sør-Aurdal ungdomsskole (SAUS) og ungdomstrinnet ved Hallingby skole 

inneværende skoleår: 

Skole 8. trinn 9. trinn 10. trinn Sum elevtall 

Sør-Aurdal 

ungdomsskole 

27 21 29 77 

 

Alternativ A betyr at Sør-Aurdal ungdomsskole (SAUS) «mister» elever fra Begnadalen. 

Synkende elevtall påvirker også SAUS, og kan forringe læringsmiljøet ved skolen. Alternativ 

B «styrker» elevtallet ved SAUS, mens alternativ C ikke påvirker ungdomsskolen på Bagn. 

Skole 8. trinn 9. trinn 10. trinn Sum elevtall 

Hallingby skole 39 21 30 90 

 

Ungdomstrinnet ved Hallingby kombinerte skole har inneværende skoleår 90 elever. Skolen 

har fysisk kapasitet til flere elever, noe både hovedalternativ B og C medfører. 

  

Videregående skoletilbud 

Fylkeskommunene er skoleeiere og drifter de videregående skolene. Etter fullført grunnskole, 

har alle rett til et tilbud på en videregående skole. Fylkene er ansvarlige for å tilby dette. 

Både Oppland Buskerud fylkeskommuner har blitt kontaktet om muligheten til tilby 

skoleplasser på tvers av fylkesgrensene. Det eksisterer allerede en avtale som gir ungdom fra 

Jevnaker mulighet til å søke skoleplass ved Hønefoss eller Ringerike videregående skoler. En 

tilsvarende avtale vil det bli arbeidet for å få til også for elever bosatt i Hedalen, Begnadalen 

og Nes. En avtale må også gå «andre veien», slik at elever bosatt nord i Ringerike kan søke 

om og kunne få skoleplass ved Leira videregående skole. 

 

Felles skolekrets for området Hedalen, Begnadalen og Nes 

Sør-Aurdal og Ringerike kommuner vil dersom kommunestyrene i juni vedtar et av de 

foreliggende alternativene utarbeide en avtale om felles skolekrets.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Alternative grunnskoleløsninger Sør-Aurdal kommune – Ringerike kommune 

Oppsummering av høringsuttalelsene 

Formannskapene i begge kommuner vedtok i april 2016 å sende alternative 

samarbeidsløsninger ut på høring. 

 Høringsperiode fram til 05.06.16. 

 Høringsbrevet var fulgt av et høringsnotat.  

 I høringsbrevet var det uttrykt at benevnelsene A-1, A-2, B-1, B-2 og C skulle 

benyttes når det avgis høringsuttalelser. 

 

Innkomne uttalelser i saken: 

 

1. Uttalelse fra Nes Helse og Trivsel 

2. Uttalelse fra elevrådet ved Nes skole 

3. Uttalelse fra foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Nes skole og barnehage, 

skolemiljøutvalget og samarbeidsutvalget ved Nes skole. 

4. Uttalelse fra barnerepresentanten i Sør-Aurdal kommune 

5. Uttalelse fra Elevrådet ved Begnadalen skole 

6. Uttalelse fra samarbeidsutvalget ved Hedalen barne- og ungdomsskole 

7. Uttalelse fra samarbeidsutvalget ved Sør-Aurdal ungdomsskole 

8. Uttalelse fra Begnadalen bygdeutvalg 

9. Uttalelse fra Hedalen bygdeutvalg 

10. Uttalelse fra Nes vel og bygdeutviklingslag 

11. Uttalelse fra fagforeninga ved Hedalen skole 

12. Uttalelse Hedalen barnehage – Maurtua og Bjørnehiet 

13. Uttalelse fra klubben ved Begnadalen skole 

14. Uttalelse fra Begna Bruk A/S og Norsk Massivtre A/S 

15. Uttalelse fra elevrådet ved Hedalen barne- og ungdomsskole 

16. Uttalelse fra foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Begnadalen skole 

17. Uttalelse fra samarbeidsutvalget (SU) ved Begnadalen skole 

  



 

Kortfattet oppsummering av innkomne uttalelser relatert til høringsbrev og høringsnotat: 

Nr. Uttalelse fra Ønsker 

samarbeidsalternativ 

Kort begrunnelse 

1 Nes Helse og trivsel A-1 Ønsker samarbeidsløsning med 1-10 

skole på Nes – A-1. 

I uttalelsen vektlegges viktigheten av 

å finne fram til en løsning for å 

ivareta elevene i alle de tre bygdene 

på en god måte. 

2 Elevrådet ved Nes skole A-1 Ønsker A-1, 1 – 10 skole; da slipper 

elevene å «skilles» etter 7 år 

sammen på barneskolen. 

3 FAU og SU ved snes 

skole og barnehage 

A-1 Ønsker A-1; den beste løsningen for 

elevene. Mener tiden er inn til å 

gjøre nødvendige endringer. Dette 

kan gi barn på Nes, i Hedalen og 

Begnadalen trygghet og 

forutsigbarhet når det gjelder 

grunnskole. 

4 Barnerepresentanten i Sør-Aurdal Trekker fram barns rett til å bli hørt 

og barnets beste.  

Forskning på skolestørrelse og 

kvalitet gir ingen entydige svar. 

Saksframlegget må omhandle 

barnets beste. 

Barnerepresentanten tar ikke konkret 

stilling samarbeidsløsningene som 

ble sendt ut på høring. 

5 Elevrådet ved 

Begnadalen skole 

B-3 Elevrådet ønsker primært alternativ 

B-3, samling av barnetrinnene fra 

Nes, Hedalen og Begnadalen i 

Begnadalen. Ønsker at det skal være 

skolefritidsordning i Begnadalen. 

6 SU ved Hedalen barne- 

og ungdomsskole 

A-2 Ønsker 1 - 10 skole for alle bygdene 

i Hedalen, A-2. 

 

7 SU ved Sør-Aurdal ungdomsskole Ønsker samarbeidsløsninger som 

enten opprettholder eller øker 

elevgrunnlaget for SAUS. 

Tar ut over det ikke stilling til de 

framlagte alternative 

samarbeidsløsningene. 

  



8 Begnadalen 

bygdeutvalg 

B-3 Ønsker en felles barneskole 1 – 7 

skole i Begnadalen, og 

ungdomsskole i Bagn; B-3. 

9 Hedalen bygdeutvalg Uttaler seg lite konkret til de 

framlagte samarbeidsløsningene som 

var grunnlaget for høringsrunden. 

Bygdeutvalget ønsker en fullverdig 1 

– 10 skole i Hedalen. 

10 Nes vel og 

bygdeutvikling 

A-1 Ønsker A-1; 1- 10 skole for elever 

fra  

Hedalen, Begnadalen og Nes samlet 

på Nes. 

11 Fagforeningen ved Hedalen barne- og 

ungdomsskole 

Uttaler seg ikke om 

samarbeidsløsningene som var ute 

på høring, men uttrykker ønske om 

at kommunestyret i Sør-Aurdal 

opprettholder sitt vedtak fra 2015 i 

forhold til Skolestrukturen. 

12 Hedalen 

naturbarnehage 

A-2 Ønsker samarbeidsløsningen A-2; 1 

– 10 trinn for elever fra Begnadalen, 

Nes og Hedalen samlet i Hedalen 

13 Klubben Begnadalen skole Uttaler seg ikke om noen av 

løsningsforslagene som var ute på 

høring. Poengterer at det må være 

gode og forutsigbare arbeidsforhold 

for de ansatte. 

14 Begna bruk og Norsk 

Massivtre 

Uttaler seg ikke om noe konkret 

løsningsforslag, men understreker 

viktigheten at et godt 

grunnskoletilbud for ytre del av Sør-

Aurdal til det beste for hele 

kommunen. 

15 Elevrådet ved 

Hedalen barne- og 

ungdomsskole 

A-2 Elevrådet ønsker A-2, 1 – 10 trinn 

for elever fra Begnadalen, Nes og 

Hedalen samlet i Hedalen. 

16 FAU Begnadalen skole Uttaler seg ikke konkret til de 

framlagte løsningsforslagene, men 

poengterer at de ønsker 1 – 7 skole 

for Hedalen og Begnadalen i 

Begnadalen. Elever fra Nes kan 

eventuelt også inngå i en slik skole. 

17 SU ved Begnadalen 

skole 

B-3 Går inn for B-3; felles barneskole for 

Nes, Begnadalen og Hedalen samlet 

i Begnadalen. 

 

  



 

Sju av uttalelsene ønsker en av A – løsningene; en samlet 1 – 10 skole lokalisert på Nes eller i 

Hedalen. 

Tre av uttalelsene ønsker en av B-løsningene; en samlet 1 – 7 skole lokalisert På Nes, I 

Hedalen eller Begnadalen. 

Sju av uttalelsene har ikke uttrykt seg konkret til de framlagte samarbeidsløsningene som var 

skissert i høringsnotat. 

Mange av uttalelsen beskriver egen bygd, egen skole med uteområder og de muligheter som 

ligger i dette. 

 



Notat til høringsuttalelse til sammenslåing av skoler. 

 

Hvem er vi? 

Nes Helse og Trivsel er en frivillig organisasjon som har hovedmål og lage 

trivselstiltak for alle på Nes i Ådal. 

Foreningen har i dag ca.120 medlemmer fra Nes og nabobygdene.  

Vi arrangerer bla. Olsok-fest, hyggekvelder på Nes Omsorgssenet, lunsj for 

skole og barnehage. Ruster opp inventaret på Nes Bygdehus mm. 

 

Nes i Ådal 

Vi ser at skolesammenslåing i en av bygdene Nes, Hedalen, Begnadalen er 

nødvendig for å få arbeidskraft til eksisterende bedrifter på Nes, og tilflytning 

til bygda. 

Nå som vann -og kloakk bygges ut på Nes vil det bli lagt ut tomter. Dette vil 

kunne øke befolkningen på Nes, men vil folk bygge uten skole? 

Vi ser fordelen med å legge storskolen på Nes i Ådal. I dag har vi lege, 

skoletannlege, fysioterapi, omsorgssenter og brannvern. Brannstasjon bygges 

ny i -17, og blir nabo til skolen. 

I dag er det ingen skoletannlege eller lege ved de andre skolene. Elevene i Sør-

Aurdal har i dag lang reisevei til disse tjenestene. Om storskolen blir på Nes, får 

elevene mindre fravær ved bruk av tjenester i nærmiljøet. I dag er det også 

brannvesenet som rykker ut ved store skader og ulykker som bistand til helse. 

Brannvesenet på Nes har et godt skolert mannskap, dette ser vi på som svært 

betryggende for alle. 

 

Beliggenheten på Nes i Ådal er i vakker natur med fjell og fjord. Muligheter for 

friluftsliv er tilstedte. Nes Skole og barnehage er flinke til å bruke dette. 

Vi har god kollektiv transport, og videregående skole-elever trenger ikke bo på 

hybel. Pendleveien til/fra Nes er også god fra/til andre distrikter som for 

eksempel Hønefoss.  



Den lille bygda vår har også flere arbeidsplasser som TGC & THG. Vi har 

barnehage, bensinstasjon, kroer, frisører, fotpleier, skogs-entreprenører mm. 

Alle disse bedriftene trenger arbeidskraft fremover.  De største arbeidsplassene 

er TGC & THG og omsorgssenteret. Disse har stabil arbeidskraft, og ved naturlig 

avgang vil bedriftene trenge nye arbeidstakere. Om vi får en storskole til Nes, 

vil dette gjøre at det blir lettere og få nye medarbeidere. 

 

Fagmiljø/ skole 

Vi ser viktigheten i at avgjørelsen om storskole blir tatt snarlig, ellers vil 

faglærere finne seg annen arbeidsplass med en tryggere fremtid. Om faglærer 

reiser før skolesammenslåing er avgjort, vil det bli vanskelig å erstatte disse og 

elevene vil bli den tapende part. Noe ingen ønsker. 

Kommunen har i dag satt av penger til å ruste opp skolen i år med nytt 

inventar. I -17 er det på budsjettet satt av penger til å bygge ny skole. Dette vil 

gjøre at elever og ansatte får godt innemiljø og god arbeidsplass. Nes Skole har 

også plass til og ta i mot tilreisende elever.  

Vi har også sett at ved evnt. kommunesammenslåing er Nes et satsingsområde 

i 20/21 og fremover.  

Elever og foreldre samt ansatte ved Nes Skole trenger trygghet og ha gode 

framtidsutsikter. Ved å legge storskolen til Nes blir det en rettferdig 

kjørelengde til tilreisende elever. Ingen får over 30 min. reisetid. 

Så må det være opp til kommunen å finne gode løsninger på SFO. 

Om det blir storskole på Nes, som er et naturlig knutepunkt pga helse og 

kollektivt transport, tror vi at de andre bygdene vil få økt medlemstall i sine 

idrettslag og fritidsaktiviteter.  Sammenslåingen vil gi større vennekrets og 

bekjentskaper for elever, og et større kollegialt forhold. 

 

Storskole vil være til det beste for alle elevene i de tre bygdene. Om 

sammenslåingen ikke vil finne sted, ser vi at Nes Skole vil bli nedlagt pga 

manglende elev-masse i løpet av noen år.  

Vi håper at Sør-Aurdal ser at de må gripe mulighetene for sammenslåing nå. 

Om de velger å avvente noen år, er sannsynligheten stor for at Nes Skole alt har 

blitt nedlagt, og da har de ingen skoler i nærmiljøet å samarbeide med. 



Er det en situasjon vi ønsker? 

Framtidsutsikten for alle tre skolene kan driftes i hver sin bygd er svært liten.  

Vil vi at alle bygdene skal være uten skole i fremtiden? 

 

 

For styret i Nes Helse og Trivsel           21.05 2016 

Leder       Inger Karine Aarflot 

Sekretær      Elin Dalseng 
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Ringerike og Sør-Aurdal kommune har sendt ut høringsnotatet «Alternative 

samarbeidsløsninger – grunnskole». I høringsnotatet legges det fram ulike alternativ for 

sammenslåing mellom Hedalen, Begnadalen og Nes skole. På bakgrunn av dette vil FAU, SU 

og SMU ved Nes skole og FAU ved Nes barnehage komme med en felles høringsuttalelse.  

 

1. Innledning 

Sør-Aurdal kommunestyre behandlet i sitt møte 19.03.15 saken «Driftstilpassing skole», og 

fattet blant annet følgende vedtak: 

1. Skolestrukturen beholdes som i dag, men det skal tas en gjennomgang av ressursbruken slik 

at kostander pr elev reduseres. Der det er forsvarlig skal antall elever pr gruppe økes, en mer 

utstrakt bruk av fådelt undervisning. 

a. Ringerike inviteres med for å utrede felles skole/skolekrets Nes, Begnadalen og 

Hedalen på sikt. 

b. Dette kan løses på ulike måter som Ringerike inviteres med på. Her må alle 

samarbeidsformer vurderes, og det er naturlig å tenke seg en helhetlig pakke der 

andre tjenester også blir en sentral del av samarbeidet, slik som legevakt, sykehus og 

videregående opplæring. 

2. Endring av kretsgrenser  Om ikke en samarbeidsløsning for ytre del finner sted, avvikles 

skolene etter en minimumsbetraktning med hensyn til elevtall, som settes til 35 elever over en 

treårsperiode for grunnskolen på 1-7 trinn. For ungdomsskolen settes en grense på 15 elever 

over en treårsperiode.  Er elevtallet under disse tall skal skolekretsen endres.  SFO skal 

fortsatt ligge i nærområdet og skal kobles opp mot barnehage eller skole.  

3. Det nedsettes et bredt sammensatt skoleutvalg, som arbeider både politisk og administrativt 

med gjennomføringen av samarbeidsløsningen for ytre del.  

FAU ved Nes skole tok initiativ til en dialog med foresatte i Hedalen og Begnadalen 
vedrørende vedtaket i kommunestyret. 28.05.15 ble det avholdt et møte på Nes skole. 
Det var et uformelt møte hvor vi utvekslet meninger om en mulig samarbeidsløsning. 
Referat fra møtet ligger som vedlegg. Vi ble enige om at tankene om et samarbeid skulle få 

modnes i løpet av sommeren og møtes igjen høsten 2015. Dette møtet fikk vi ikke 

gjennomført før januar 2016. 

På et FAU-møte ved Nes skole 08.09.15 fikk tre foreldrerepresentanter gitt mandat til å 

jobbe videre med prosessen rundt samarbeid. Mandatet som ble gitt ga klare signaler om å 

jobbe for en samlokalisering av de tre skolene på Nes. I tillegg håpet foreldrene på en rask 

avklaring med Sør-Aurdal kommune.  

Vi vil presisere at vi har stor respekt for at det i denne saken vil komme mange synspunkt fra 

de tre bygdene. Vi har også tillit til at politikerene i de to kommune vil fatte et vedtak som er 

til det beste for alle elevene. 
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2. Hva vil foreldrene ved Nes skole? 

Foreldrene ved Nes skole mener at alternativ A-1 er den beste løsningen for elevene i de tre 

bygdene. Dette vil vi begrunne videre i vår uttalelse. 

 

3. Barnas beste 

I alle saker som omhandler barn og deres skolehverdag, skal det tas hensyn til hva som er 

best for barna. Dette er nedskrevet i FNs konvensjon for barns rettigheter. I denne saken vil 

det komme fram mange synspunkt om hva som er til barnas beste ettersom hvilken bygd en 

kommer fra. Derfor mener vi det er viktig å skille mellom fornuft og følelser i denne saken. 

Det reiser seg flere spørsmål om hva som er til barnas beste. 

- Er det til barnas beste å la elevtallet bli så lavt at det ikke lengre har et godt sosialt og 

faglig miljø ved skolene? 

- Vil det være til det beste for barna å knytte gode og tette bånd med andre i sju år, for 

deretter å dele de på to ungdomsskoler?  

- Er det til barnas beste at busskjøringen bli så lang at det går utover barns behov for 

lek, fritid og engasjement i kulturlivet der en bor?  

- Er det til barnas beste å samle elevene på en større skole med flere elever og ha en 

større sjanse for å finne en god venn?  

Disse spørsmålene vil være vanskelig å svare på per dags dato. 

 

4. Demografisk utvikling for Nes, Hedalen og Begnadalen 

Den demografiske utviklingen for Nes, Hedalen og Begnadalen er dessverre slik at det blir 

flere godt voksne og færre barn i skolealder. Alle de tre bygdene ønsker selvfølgelig 

tilflytning, men vi må bruke den informasjonen vi har i dag og se realiteten i øynene. 

Synkende elevtall og en voksende gruppe av godt voksne kan føre til økt satsning på 

eldreomsorg og skolen blir nedprioritert ved å kutte i budsjettene. Vi må derfor bruke den 

tiden vi har nå til å skape en skolestruktur som vi alle er tjent med. På sikt mener vi en 

endring i skolestruktur vil føre til økt tilflytting for alle bygdene og den negative utviklingen 

vil snu. 
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5. Nes som geografisk knutepunkt  

 

Kartet som vi viser til er hentet fra høringsnotatet «Alternative samarbeidsløsninger – 

grunnskole». Vi mener at dette kartet tydelig viser hva som er knutepunktet for de tre 

bygdene. Det bor elever langs E16 både nord og sør for Nes. Elevene fra Hedalen bor mer 

eller mindre langs fylkesvei 243 som ender i sentrum av Nes. Dette fører til at Nes blir et 

naturlig sentrum for de tre bygdene våre og fra vårt ståsted, et naturlig samlingspunkt for 

elvene ved en sammenslåing. 

 

6. Tilgang til lege, tannlege og andre ulike tjenestetilbud 

På Nes har vi både butikk, bensinstasjon, frisører, fotpleier og spisesteder. I tillegg har vi har 

vi tjenestetilbud som både lege, tannlege og fysioterapeut. Alle tjenestetilbudene ligger i 

umiddelbar nærhet til skolen og elevene trenger eksempelvis ikke å ta fri en hel/halv dag fra 

skolen for å kunne gå til tannlegen. De eldste elevene kan gå dit langs en trygg og forsvarlig 

vei.  

Legekontoret er nå bemannet fire dager i uken. Fra Nes legekontor er ikke veien lang til 

nærmeste sykehus om man trenger ytterligere bistand fra helsevesenet. 

Selv om brannvesenet ikke er noe folk benytter seg ofte av, er det likevel en trygghet å ha 

det i nærheten. Brannvesenet kan bistå i ulike situasjoner og har tilgang til hjertestarter. Nes 

har allerede brannvesen i bygda, men i 2017 vil det bli bygd ny brannstasjon like ved skolen.  

 

7. Trygg skolevei for alle 

I saker som omhandler endring av skolestruktur og i tillegg har en geografisk utfordring med 

avstander, vil det være vanskelig å finne gode løsninger angående skoleskyss. Dette gjelder 

også en eventuell sammenslåing mellom Nes, Begnadalen og Hedalen.  

Om man velger alternativene A-2, B-2 eller B-4, vil deler av skoleskyssen bli lagt over åsen 

mellom Hedalen og Begnadalen. Denne veistrekningen har vært en negativ faktor i tidligere 

drøftinger av endret skolestruktur i Sør-Aurdal kommune. Den dårlige veien ble senest 

videodokumentert vinteren 2015. Se kildeliste. 
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I vinterhalvåret er veistrekningen mellom Hedalen og Begnadalen ekstra krevende. Til tider 

kan det være så glatt at bussjåførene velger å kjøre om Nes når de skal fra Hedalen til 

Begnadalen eller omvendt. For å sikre elevene trygg skolevei på dager med utfordrende 

kjøreforhold, vil man kjøre forbi det ene alternativet for samlokalisering av elever for å 

komme til et annet. For noen elever vil dette kunne føre til ytterligere en½ time med ekstra 

kjøretid hver vei. Vi mener at en samlokalisering på Nes vil lette logistikken for skoleskyss 

kontra de andre løsningene som er foreslått. Dette kan man se i sammenheng med punktet 

om Nes som et geografisk knutepunkt. 

Uansett hvordan en skolesammenslåing vil se ut, vil det bli en endring i reisetid for flere 

elever. Prosentvis er det i dag færre barn som tar buss i Nes skolekrets kontra de andre 

skolekretsene. En annen løsning enn alternativ A-1 vil derfor føre til at enda flere barn må 

sitte på buss i forhold til slik det er i dag.  

Barna har behov for lek og aktivitet. De elevene med lengst skolevei vil miste noe av sin fritid 

til dette om de får lengere skolevei. Dette kan løses ved at skolene legger opp til mer fysisk 

aktivitet på skolen i form av blant annet mer FYSAK.  

 

8. Stabilt og godt fagmiljø 

Vi ser at det blir et stadig større problem for små skoler å kunne tiltrekke seg lærere med 

relevant kompetanse. Dette vil bli mer synlig når det nå stilles skjerpende krav til kvalitet og 

kompetanse for å kunne undervise i grunnskolen. Dette gjelder også ved Nes, Hedalen og 

Begnadalen skole. En løsning på denne utfordringen kan være å samle de tre skolene og 

dermed spisse den gode kompetansen som allerede er på plass ved de ulike skolene. Om vi 

samler de allerede gode fagmiljøene, vil lærerne få større mulighet til å utnytte de faglige 

ressursene og kunne jobbe mer tverrfaglig.  Resultatet av dette vil gi en bedre læring for 

elevene. For å få til dette må en se på lærertettheten og gjennomføre en driftstilpassing om 

en sammenslåing skulle bli aktuelt.  

Hedalen, Begnadalen og Nes har ingen dårlig undervisning slik den er i dag, men vi ser 

tendenser til at det blir vanskeligere og vanskeligere for den enkelte skole å knytte til seg 

personer med godkjent kompetanse. Før var det mange som utdannet seg som lærere og 

det var flere søkere på samme jobb. Slik er det dessverre ikke i dag. I dag utdannes det stadig 

færre lærere i Norge, og skolene må kjempe om de lærerne som finnes. Ved å få en større og 

mer robust skole i nærmiljøet vårt, mener vi at det vil bli mer attraktivt å søke på eventuelle 

ledige stillinger ved skolen. I tillegg vil barna få engasjerte og kompetente lærere. Vi mener 

at en engasjert og kompetent lærer vil påvirke barna positivt med tanke på måloppnåelse 

ved endt grunnskoleutdanning. 

I høringsnotatet «Alternative samarbeidsløsninger – grunnskolen» står det at Begnadalen og 

Hedalen skole sliter med å knytte til seg kvalifiserte vikarer. Ved Nes skole har ikke dette 

vært noe problem hittil, men vi ser at det er veldig sårbart ved små skoler når ansatte er 

syke eller har lovpålagte permisjoner. Fravær blant de ansatte vil være enklere å takle når 

det blir flere lærere. Da slipper man å risikere at elevene får ukvalifiserte vikarer og/eller 
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flere ulike vikarer om noen er borte. En større fleksibilitet blant de ansatte skaper også mer 

forutsigbarhet blant elevene. Dette vil skape en tryggere ramme for elevene og gi de økt 

trivsel på skolen. Det er dessverre elevene som lider mest under ustabile forhold blant 

lærerne.  

 

9. Det sosiale miljøet 

I høringsnotatet listes det opp både fordeler og ulemper med tanke på det sosiale miljøet 

ved en eventuell sammenslåing. En av de største fordelene ved en større skole er at barna 

enklere kan finne noen å trives sammen med. Ved små skoler er dette vanskeligere. For de 

eldre elevene mener vi at det vil være en klar fordel å være en del av et større sosialt 

nettverk.  

En av ulempene som blir listet opp som følge av en sammenslåing, er at på en større skole vil 

det bli vanskeligere å ha innsikt i elevmiljøet. Det blir også vanskeligere å raskt sette inn 

tiltak ved behov. Dette  det være opp til skoleledelsen og personalet ved skolen å finne gode 

løsninger på. Med god lærertetthet både inne i klasserommene og ute i friminuttet skal det 

kunne være mulig å oppdage uregelmessigheter og deretter kunne sette inn ulike tiltak hvor 

det er behov for dette.  

Når man veier opp fordeler og ulemper med en sammenslåing, mener vi at det beste vil 

være å få en større skole for våre barn sosialt sett. Med riktig tilrettelegging i 

skolehverdagen vil det bli trygt og oversiktlig for alle elevene.  

 

10. Det fysiske miljøet 

a. Innemiljøet 

I Opplæringsloven står det følgende om elevenes krav til det fysiske miljøet ved sin egen 

skole: 

§ 9a–1 Generelle krav 

Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt 

miljø som fremjar helse, trivsel og læring. 

§ 9a–2 Det fysiske miljøet 

«Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til 

tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane. 

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

fagmyndigheitene til kvar tid anbefaler. Dersom enkelte miljøtilhøve avvik frå desse normene, 

må skolen kunne dokumentere at miljøet likevel har tilfredsstillande verknad for helsa, 

trivselen og læringa til elevane. 
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Alle elevar har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira. Skolen skal innreiast slik 

at det blir teke omsyn til dei elevane ved skolen som har funksjonshemmingar. 

Dersom ein elev eller forelder, eller eit av råda eller utvala ved skolen der desse er 

representerte, ber om tiltak for å rette på fysiske miljøtilhøve, skal skolen snarast mogleg 

behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan 

rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i 

forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak» 

 

Ut i fra kravene i Opplæringsloven, er det ingen av skolene som klarer å innfri barnas 

rettigheter til det fysiske innemiljøet. Dette gjelder alle elevene, både de med og de uten 

ulike funksjonshemninger.  

Ringerike kommune har satt av 12 millioner i nåværende politiske periode for å utbedre den 

gamle fløyen ved Nes skole. Dette bekreftes både i høringsnotatet og budsjettet til Ringerike 

kommune for perioden 2016 – 2019. Politikerne i Ringerike har også sagt at om det skulle bli 

et samarbeid på Nes, er de villige til å investere mer enn det som er budsjettert for å få en 

god nok skole for alle. Dette viser at politikerne i Ringerike kommune er villige til å satse på 

Nes skole som et ledd i sin definisjon av å ha et livskraftig samfunn på Nes i Ådal. I tillegg til 

et nytt bygg, som erstatning for den gamle delen av skolen på Nes, vil den nye delen bli 

pusset opp sommeren 2016. Det vil bli nytt inventar og lærerne vil få arbeidsplasser som er 

tilpasset Arbeidstilsynet sitt krav om gulvareal i kontorlandsskap. Blir det en sammenslåing 

trengs det selvfølgelig flere arbeidsplasser til flere lærere, men dette er noe som er mulig å 

få til ved bygging av ny fløy. 

Siden Nes skole skal ha en snarlig og betydelig oppgradering med penger som allerede er 

innvilget til dette formålet, er det naturlig å samle elevene der. En ny skole på Nes vil etter 

vår mening være til det beste for barna kontra å «bare» flytte noen vegger ved Hedalen og 

Begnadalen skole. Slike «lettvinte» løsninger er absolutt ikke til barnas beste på lang sikt. 

 

b. Utemiljøet 

Trygghet, helse, trivsel og læring er sterkt knyttet til det elevene møter i skolegården. Det er 

uten tvil flotte uteareal både på Nes, i Begnadalen og Hedalen, derfor vil vi legge vekt på hva 

Nes skole kan tilby sine elever.  

På Nes skole er det god plass til elevene. Deler av området er skog hvor barna kan leke. 

Skolegården har også ulike apparater som elevene kan boltre seg i, ballbinge, fotballbane og 

egen plass til slåball, basketball og volleyball. Like ved skolen, er det tilgang til skøyteis om 

vinteren. Noen hundre meter unna skolen er det en godt vedlikeholdt fotballbane og en 

akebakke på vinterstid. I tillegg til det som ligger umiddelbart utenfor skoleveggene, har 

skolen nær tilgang til både vann og fjell.  
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Vi er også glade for at NVBU har fått penger til å lage lysløype. Denne vil gå rett ved skolen 

og vil gjøre det lettere å kunne gjennomføre lengere og kortere turer på ski siden den blir en 

del av løypenettet som allerede er på Nes. 

Vi mener at alle skolene er godt rustet for å ivareta elevenes krav til et godt utemiljø og 

derfor ingen avgjørende faktor for hvor skolen skal være. 

 

11. Skolen og samfunnet 

Skolehverdagen er viktig i barns liv. Etter endt skolegang sitter man igjen med spesielle 

følelser i forhold til ordet skole, både negative og positive.  

For Nes, Hedalen og Begnadalen har det gjennom historien vært viktig å opprettholde en 

skole i bygda. Mange er redde for at om skolen blir borte i bygda vil de miste en god arena 

for det som skjer utenom skoletid. Dette tenker vi må være opp til politikerne å bestemme, 

men vi mener at de må legge til rette for at bygdene får beholde sitt samlingssted hvor 

aktiviteter og arrangement kan gjennomføres i framtiden. Om det skulle bli en 

sammenslåing enten det er i Hedalen, Begnadalen eller Nes, vil ikke avstandene bli så store 

at en eller flere bygder vil dø ut. Bygdene kan holdes i live selv om skolen blir borte, det er 

bare opp til oss selv å se på muligheter for å få det til på best mulig måte. Om elevene skulle 

bli fraktet til Hallingby eller Bagn, ville det fått større ringvirkninger enn de alternativene 

som det er lagt opp til i høringsnotatet.  

Skolen kan også være et bindeledd for at barna skal bli kjent med samfunnet i sitt nærmiljø. 

Samarbeid mellom skolen og lag/foreninger er viktig i en slik sammenheng. Om det skulle bli 

en sammenslåing må skolen ha et enda større fokus på å favne alle de tre bygdene. Kanskje 

vil en sammenslåing føre til at barna i større grad ser hvor flott det er å bo i alle det tre 

bygdene, ikke bare sin egen bygd?  

Skolen kan altså være både et bindeledd og en arena for ulike aktiviteter som skjer utenfor 

skoletid, men hva er egentlig skolens oppgave? Vi mener at hovedoppgaven til en skole er 

nettopp å være en skole. På skolen skal barna lære ulike fag og bli klare for det som venter 

de senere i livet. Sammen med venner, lærere og foreldre lærer elevene om hvordan man 

kan ha det bra i samfunnet.  

Vi mener at i denne saken må vi legge følelsene litt til side og stille oss et spørsmål.  

”Skal vi ha en skole som er til det beste for barna, eller en skole som er til det beste for 

bygda? ” 

Det er kommende generasjon, ikke vår eller forrige, vi må ta hensyn til i denne saken. 
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12. Økonomi  

Om man slår sammen de tre skolene, som fører til færre enheter og flere elever, vil dette 

være en kostnadsbesparing for Ringerike og Sør-Aurdal kommune.  

Ringerike kommune er nå formelt ute av ROBEK (registeret om betinget godkjenning og 

kontroll), og de har en betydelig større vekst i sin økonomi i forhold til Sør-Aurdal kommune. 

Vi er derfor opptatte av hvordan økonomien vil påvirke skolen ved en eventuell 

sammenslåing. De bygningsmessige utfordringene er beskrevet i høringsnotatet.  

 

For Hedalen står det i høringsnotatet at «det må gjøres små bygningsmessige endringer, 

men det må legges til rette for flere grupperom og arbeidsplasser for de ansatte».  

I Begnadalen «må det flyttes noen delevegger for å lage større rom for noen av klassene».  

For Nes står det at «I Ringerike kommunes langtidsbudsjett, er det budsjettert med en 

investering på 12 millioner til oppgradering av den eldste delen ved Nes skole» 

Vi er undrende til om Sør-Aurdal kommune har en økonomi til å kunne ta de endringene som 

skal til for å få et funksjonelt bygg og som ivaretar kravene i Opplæringsloven § 9a – 1 og § 

9a – 2.  

Om man legger økonomi til grunn for et samarbeid på tvers av kommunene, mener vi at 

alternativ A1 er det beste for barna. Innunder dette alternativet er den økonomiske rammen 

på plass. 

 

13. Kommunereform og samfunnet i endring 

Vi er inne i en periode hvor det snakkes og gjøres mye i forhold til kommunesammenslåing. 

Sør-Aurdal ser på et samarbeid sammen med Nord-Aurdal, Etnedalen, Østre og Vestre Slidre. 

Ringerike kommune kan slå seg sammen med Jevnaker og Hole. Både Nes, Hedalen og 

Begnadalen blir ytterpunkt i eventuelle storkommuner. Skolene våre vil bli enda mer sårbare 

i en slik situasjon når elevtallet synker så for som det gjør. Vi må derfor bruke tiden nå til å 

legge et godt grunnlag for de som kommer etter oss og skape en skole som kan være 

levedyktig i framtiden.  

Vi mener at vi må samles et sted hvor det er villighet til å satse på barna våre og bygdenes 

framtid. I intensjonsavtalene som Ringerike og Sør-Aurdal har skrevet under på, er det kun 

Nes i Ådal som er nevnt som et satsningsområde. I intensjonsplanen for Ringerike, Hole og 

Jevnaker står det følgende: 

6. Samfunns- og næringsutvikling 

”Det forventes sterk vekst i tilflytting av innbyggere og næringsvirksomheter til den nye  
kommunen. Kommunen vil ta en sentral posisjon i utviklingen av Oslo-regionen som følge av  
utbygging av Ringeriksbanen og E16. 

Målet er å skape balanse mellom bosetting og næringsutvikling. Den nye kommunen skal  
bidra til videreutvikling av næringslivet og skape gode bo- og oppvekstmiljøer. 
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Den nye kommunen skal delta aktivt i det grønne skiftet. Gode kollektivtilbud skal utvikles,  
spesielt mellom kommunesenteret og tettstedsområdene. 

Den nye kommunen skal ha lokalsamfunn som gir gode oppvekst- og levekår, preget av  
sunne levevaner, gode opplevelser, fellesskap, trygghet og deltakelse.  

Den nye kommunens utvikling bygges videre på de tre kommunenes vedtatte  

kommuneplaner. 

(.....) 

Jevnaker sentrum, Vik, Sokna, Tyristrand, Hallingby og Nes i Ådal skal videreutvikles for  

næring, bosetting, handel, kultur og fritid. 

 

8. Kommunesenter 

(……) Kommunen skal ha en balansert og livskraftig vekst og utvikling i hele kommunen.  

Kommunale tjenestetilbud skal lokaliseres til Jevnaker sentrum og Vik, og til Sokna,  

Tyristrand, Hallingby og Nes i Ådal. (……)»  

 

Politikerne i Ringerike er heldigvis klare til å fatte en beslutning i kommunestyret juni 2016. 

Samtidig registrerer vi at Sør- Aurdal kommune vegrer seg mot å ta en avgjørelse i saken. Vi 

mener at skal Nes, Hedalen og Begnadalen kunne bestå mer eller mindre slik de er i dag, kan 

vi ikke sitte på gjerdet og vente så lenge at bygdene våre dør ut av seg selv. Vi ser at 

endringer i samfunnet skjer raskere enn før. Ting som tidligere tok 20 år, skjer nå i løpet av 

2-5 år.   

Vi ber politikerne  om å reagere, ta noen upopulære valg og forhåpentligvis redde de tre 

bygdene fra sin egen død.  

 

14. Tanker om framtiden 

Foreldrene på Nes ønsker et samarbeid på tvers av kommunegrensene og de foretrekker 

alternativ A-1 som en løsning for å få til dette. Likevel vet de at det er andre alternativ som 

kan bli utfallet. 

Noen vil selvfølgelig sende sine barn enten til Hedalen eller Begnadalen om det blir en 

sammenslåing der, men de fleste foreldrene vil benytte seg av fritt skolevalg og sende barna 

sine til Hallingby. Det er helt klart en lengre kjørevei til Hallingby, men foreldrene tenker mer 

langsiktig for sine barn. De mener det er mer viktig å opparbeide seg kontakt sørover siden 

Hønefoss er det mest naturlige valget for videregående skole.  

Alternativene B-1, B-2og B-3, mener vi er en dårlig løsning for et samarbeid. Vi mener at det 

ikke er bra for elevene å knytte tette bånd med skolekamerater i sju år for deretter å splitte 
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de i overgangen til ungdomsskolen så lenge har mulighet til å velge en løsning hvor de går 

sammen i 10 år. 

”Hvorfor skal Hedalen og Begnadalen redde Nes? De har jo færrest elever”, er det mange 

som spør om. Vi er ikke uenige i at Nes er minstemann i denne sammenhengen, men vi må vi 

innse at om 10 – 20 år kan alle skolene være borte. Den demografiske utviklingen av 

bygdene viser en stor nedgang i antall skoleelever. Vi mener derfor at det ikke er snakk om 

bare å redde Nes, men også Hedalen og Begnadalen. Framskrivingen av elever ved de tre 

skolene er misvisende slik de er per dags dato. Disse tallene vil variere fra år til år på grunn 

av tilflytting og fraflytting og kan ikke ses på som faktatall for framtiden. 

I verste fall vil politikerne opprettholde skolestrukturen slik den er i dag. Elevene fra Nes vil 

bli flyttet til Hallingby, elevtallet blir så lavt både i Begnadalen og Hedalen at Sør-Aurdal 

flytter begge skolene til Bagn. Til slutt har vi ingen skole mellom Bagn og Hallingby. Vi mener 

dessverre at toget har gått om vi ikke får til noe sammen i denne prosessen.   

 

 

15. Konklusjon 

Vi i FAU ved Nes skole, FAU ved Nes barnehage, SU og SMU ved Nes skole konkluderer med 

at alternativ A-1 er den beste løsningen for elevene. Vi håper at foreldre og politikere nå ser 

at tiden er moden for å gjøre endringer i skolestrukturen og dermed slippe flere runder 

rundt dette temaet. På den måten kan vi i framtiden gi flere barn den tryggheten det er å bo 

på Nes, i Hedalen eller i Begnadalen. Sammen kan vi bygge opp noe som er positivt for alle 

bygdene våre som vi er så glade i.  
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VEDLEGG 1 
Referat etter uformelt møte om et eventuelt samarbeid mellom skolene Nes, Begnadalen 

og Hedalen 28. mai 2015 

Til stede: Reidun Storruste, Siv Beate Finsrud, Rasmus Piltingsrud, Trine Adde Hansebakken, Ann 

Kristin Venåsen, Magnus B Holte, Anette T Dammen og Ragnhild B Tangen 

 

FAU ved Nes skole har fulgt skolesaken som har vært oppe i Sør-Aurdal kommune denne 

vinteren. I vedtaket fra Sør-Aurdal står det følgende:  

«Skolestrukturen beholdes som i dag, men det skal tas en gjennomgang av ressursbruken slik 

at kostnader pr elev reduseres. Der det er forsvarlig skal antall elever pr gruppe økes, en mer 

utstrakt bruk av fådelt undervisning. 

a) Ringerike inviteres med å utrede felles skole/skolekrets Nes, Begnadalen og Hedalen 

på sikt. 

b) Dette kan løses på ulike måter som Ringerike inviteres med på. Her må alle 

samarbeidsformer vurderes, og det er naturlig å tenke seg en helhetlig pakke der 

andre tjenester også blir en sentral del av samarbeidet, slik som legevakt, sykehus og 

videregående opplæring.» 

Med dette som bakgrunn, valgte FAU ved Nes skole å invitere både FAU ved Begnadalen og 

Hedalen skole til et uformelt møte på Nes skole 28. mai 2015.  

De tre skolene fortalte litt om hvordan de ulike bygdene stiller seg i forhold til et eventuelt 

samarbeid på nåværende tidspunkt. Alle var enige om at vi måtte framsnakke de tre 

bygdene våre, ha en åpenhet rundt temaet samarbeid og lytte til hva foreldrene ved de ulike 

skolene mener om dette. Vi ble enige om noen punkter som vi vil jobbe videre med i hvert 

vårt FAU fram til vi skal ha et nytt møte: 

1. Informere alle foreldrene om at vi har hatt en uformell samtale om samarbeid. 

2. Jobbe for at alle foreldre skal få sagt sin mening om saken. For å få til dette ønsker vi 

å ha temaet som fast agenda på FAU-møtene framover, samt at det blir tatt opp på 

alle foreldremøtene til høsten. 

3. Hvert FAU velger en eller to representanter som kan jobbe sammen med de andre 

FAU`ene for å se på de ulike mulighetene for samarbeid. 

Som nevnt har vi som mål å få til et felles møte igjen i starten av september 2015. Innen den 

tid håper vi at tanken om samarbeid har fått tid til å modnes og at de ulike FAU`ene kan 

komme med gode og reflekterte tanker rundt dette.  

Konklusjonen av et hyggelig og informerende møte ble et spørsmål som vi stiller til alle i de 

tre bygdene: 

«Er det nå tid for å få til et samarbeid og hva er mulighetene for dette?» 

 

Ref Ragnhild Bakken Tangen  



Uttalelse fra Barnerepresentanten i Sør-Aurdal kommune 

Det vises til høring av alternative samarbeidsløsninger – grunnskole – Sør-Aurdal kommune og 

Ringerike kommune. 

 

Barnerepresentantens rolle: 

Barnerepresentanten skal ivareta barn og unges interesser i kommuneplanleggingen.  

 

Barnerepresentanten skal være barn og unges talerør i den kommunale planhverdag. Lojaliteten skal 

ligge hos barn og unge og de løsninger som best tjener og ivaretar deres behov og interesser i 

arealplaner.  jf. Veileder for barnerepresentanten. 

 

Retten til å bli hørt 

Barnekonvensjonen artikkel 12 understreker barns rett til å si sin mening og bli hørt. Barn skal høres i 

alle saker som angår dem.  

Denne retten til å bli hørt er tatt inn i norsk lovverk, bl.a. i plan- og bygningsloven, og kommunene 

skal oppnevne en egen representant for ivaretaking av barn og unges interesser i 

kommuneplanleggingen. 

At barn er blitt hørt i en sak som angår skolenedlegging og samarbeidsløsninger for grunnskole bør 

fremgå av saken. Hvis ikke, vil det være saksbehandlingsfeil.  

Høringsnotatet «Alternative samarbeidsløsninger – grunnskole – Sør-Aurdal og Ringerike kommune» 

er sendt ut til elevrådene ved skolene, slik at elevene har fått anledning til å si sin mening og bli hørt.  

Barn kan ofte ha andre interesser og vektlegge andre sider ved saken enn voksne.  

 

Til grunn for barnerepresentantens uttalelse, ligger bl.a. FNs Barnekonvensjon, Barneombudets 

føringer, Opplæringsloven, Forskrift -og veileder til forskrift om miljørettet helsevern i skoler og 

barnehager, og Utdanningsdirektoratets Rundskriv 2-2010: Retten til et godt psykososialt miljø.  

 

I Barnekonvensjonens Artikkel 3 – Barnets beste, heter det: 

1. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private 
velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal 
barnets beste være et grunnleggende hensyn. 

 

Helhetlig vurdering med fokus på barnets beste 

I avgjørelser som angår barn, skal kommunen ha hovedfokus på hva som er det beste for barnet.  

Ved vurdering av alternative løsninger for skolestruktur, er det viktig å ha et bevisst forhold til hva 

som vil være best for elevene.  



Barnas beste bør vurderes i forhold til følgende punkter hentet fra Barneombudet: 

1) Pedagogisk miljø 

2) Barnas alder 

3) Klassesammensetning, nivådeling og størrelse på skolen 

4) Psykososialt miljø, mulighet for å kunne velge seg venner 

5) Barnes rett til tid og mulighet for fritidsaktiviteter 

6) Opprettholdelse av kulturell identitet 

7) Lærernes muligheter til å gi alle elever tilpasset undervisning 

8) Spesialpedagogisk hjelp og organisering av tilbud 

9) Reisetid, fra elevene går ut hjemme og til skolen 

10) Standard på vei og buss 

11) Standard på bygg 

12) Uteområdet 

 

Pedagogisk miljø 

Fordeler og ulemper ved større skoler, som en leser ut av høringsnotatet er bl.a. knyttet til det 

pedagogiske miljøet på skolen. De nye kompetansekravene i forskrift til opplæringsloven for 

undervisning i grunnskolen kan bli en utfordring for små skoler i årene fremover. Kravene til 

fagkompetanse kan lettere oppfylles ved større skoler ved rekruttering og utvikling av faglig 

kompetanse hos lærerne.  

Større skoler vil ha mulighet til å tilby elevene på ungdomstrinnet flere valgfag, og dermed større 

valgmulighet og et mer variert skoletilbud for elevene. 

Et større fagmiljø vil legge forholdene bedre til rette for utviklingsarbeid ved skolen, noe som i neste 

omgang kommer elevene til gode gjennom en kvalitativ bedre undervisning. Det faglige miljøet ved 

skolen kan bli styrket ved større enheter, mens mindre skoler blir mer sårbare. Ved sammenslåing av 

skoler, vil den pedagogiske kompetansen bli samlet og styrke det pedagogiske miljøet. 

Spesialkompetanse vil kunne komme flere elever til gode.  

For elevene kan et mindre og mer oversiktlig miljø oppleves trygt, og lærerne kan lettere få innsikt i 

elevmiljøet og jobbe mer forebyggende. 

Forskning på skolestørrelse og kvalitet gir ingen entydige svar. Det er flere faktorer enn størrelsen på 

skolen som er av betydning for det pedagogiske miljøet og kvaliteten i undervisningen.  

 

Barnas alder 

Elevene som blir berørt av alternativene i høringsnotatet er fra og med 1. til og med 10. trinn i 

grunnskolen.  

Særlig de yngste elevene kan oppleve overgangen fra en liten skole til en større som skremmende. 

Elevene opplever gjerne en liten skole som oversiktlig og trygg med godt læringsmiljø.  



 

Klassesammensetning, nivådeling og størrelse på skolen 

Elevene ved de berørte skolene går i dag både i fådelte klasser og sammen med kun elever på samme 

klassetrinn. Alternativene som er omtalt i høringsnotatet vil medføre større klasser med flere elever 

på hvert klassetrinn.  

 

Psykososialt skolemiljø, mulighet for å velge seg venner 

Barn og unge har rett på et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring på skolen, jf 

Opplæringsloven § 9a-1.  

Ved større skoler vil elevenes sosiale nettverk utvides, de møter et mer variert miljø, og får bedre 

mulighet til å velge seg venner. 

Gjennomføring av elevundersøkelser er en god måte å få innsikt i hvordan elevene opplever det 

psykososiale miljøet ved skolen.  

Skolen må jobbe forebyggende i forhold til mobbing, lærerne må være oppmerksomme på dette og 

ta tak det tidlig slik at det ikke får utvikle seg. Mobbing i skolen kan være vanskelig å oppdage, det 

kan foregå mer og mindre åpenlyst og på nettet. Dette har stor betydning for elevenes skolehverdag, 

trivsel, selvbilde og læringsutbytte.  

 

Barns rett til tid og mulighet for fritidsaktiviteter 

Barn skal ha tid og mulighet til å delta på fritidsaktiviteter. Dette er hjemlet i Barnekonvensjonen 

artikkel 31 – hvile og fritid. 

Når elevene bruker lang til på skoleskyss, vil det bli mindre tid til lek, hvile og fritidsaktiviteter. Lang 

reisevei til skolen kan gå utover denne retten. 

Dette bør tas med i vurderingen av hvor mye tid barn og unge skal bruke på reise til og fra skolen.    

  

Opprettholdelse av kulturell identitet 

Elevene har ofte sin identitet knyttet til hjemstedet og nærmiljøet, og skolen er viktig i utviklingen av 

barnas identitet. 

Dette punktet gjelder også ivaretaking av minoritetsspråklige elever med flerkulturell bakgrunn. I 

Sør-Aurdal skjer bosetting av flyktninger i Bagn sentrum. 

 

Lærernes muligheter til å gi alle elever tilpasset undervisning 

Alle elver har rett til å få tilpasset undervisning ut fra sitt nivå og forutsetninger.  

 

Spesialpedagogisk hjelp og organisering av tilpasset undervisning 



Sør-Aurdal kommune bruker forholdsvis mye ressurser til spesialundervisning, noe som også kommer 

de andre elevene i gruppen til gode. Spesialpedagogisk hjelp og tilpasset undervisning bør 

organiseres på en fleksibel og ressurseffektiv måte til beste for elevene. Gruppetilhørighet for 

elevene er viktig i forhold til organiseringen undervisningen. 

Alle elever har en lovpålagt rett (Oppl § 8-2) til å tilhøre en gruppe.  

Geir Helgeland, «Opplæringslova kommentarutgave»: I denne sammenheng skal det legges særlig 

vekt på inkludering av elever som får spesialundervisning. Det må fortsatt en særskilt begrunnelse til 

dersom elever med lærevansker skal tas ut av de ordinære undervisningsgruppene og gis 

spesialundervisning enten i en særskilt gruppe eller alene. Spesialundervisning skal så langt mulig 

gjennomføres i ordinær undervisningsgruppe. 

 

Reisetid, fra elevene går ut hjemme og til skolen 

Departementet understreker at skoleskyss må organiseres slik at elever får en akseptabel reisetid. 

Særlig er det viktig å organisere skyssen for 6-åringene slik at reisetiden blir så kort som mulig. I 

vurderingen av akseptabel reisetid må tid til gange og med transportmiddel sees i sammenheng. 

Dette betyr skoleskyssen må organiseres slik at elevene ikke får urimelig lang reisetid i forhold til 

distansen til/fra skolen. Ifølge opplæringsloven § 13-4 skal fylkeskommunen organisere skoleskyssen 

i samarbeid med kommunen. 

I veileder fra Kirke- og undervisningsdepartementet ble følgende «akseptabel» tid 

(reisetid+gangtid+ventetid én vei) anbefalt: 

 1.-3.klasse: inntil 45 minutter 

 4.-6.klasse: inntil 60 minutter 

 7.-9.klasse: inntil 75 minutter 

Disse anbefalingene er trukket tilbake, og Barneombudet uttaler følgende: Reisetid som overstiger 

det som i sin tid ble anbefalt, vil etter vår mening være i strid med hva som er det beste for barnet. 

Særlig gjelder dette for de yngste elevene og funksjonshemmede elever. 

I høringsnotatet er det gjort rede for avstand og reisetid for elevene, samt antall elever som har 

skoleskyss inneværende skoleår.  

Valg av alternativ vil ha betydning for hvor mange elever som etter omleggingen vil ha behov for 

skoleskyss og reisetiden de får. 

Når reiseveien blir for lang, kan det gå ut over retten elevene har til et godt skolemiljø, viser til 

Opplæringsloven kap 9a. Elever som er slitne etter reise, kan få redusert læringsutbytte. Lang tid på 

skolebussen uten tilsyn kan gi økt risiko for mobbing.  Store og små barn reiser sammen på 

skolebussen, noe enkelte små barn kan oppleve som utfordrende. Utdanningsdirektoratet har i 

Rundskriv 2-2010 presisert at retten til et godt psykososialt miljø også gjelder skoleveien.  

 

Standard på vei og buss 

Trafikksikkerheten er viktig at blir ivaretatt for elevene. Det skal være trygt å ferdes langs skoleveien.  



Elever som bor så nærme skolen at de kan gå/sykle til og fra skolen må kunne gjøre dette på en trygg 

måte. Sett i et folkehelseperspektiv, er det ønskelig at så mange elever som mulig går eller sykler til 

og fra skolen fra de blir gamle nok til det og kan ferdes trygt. Gang- og sykkelveier kan gjøre det trygt 

for elevene å ferdes langs skoleveien. 

Elever på 1.trinn har ratt til gratis skyss hvis avstanden mellom hjem og skole er over to kilometer, og 

elever fra og med 2. trinn har rett på gratis skyss når avstanden er mer enn fire km. I tillegg kan 

elever som bor langs særlig farlig skolevei kan få innvilget gratis skoleskyss. Av høringsnotatet 

fremgår det at ca 75% av elevene ved de aktuelle skolene er innvilget fri skoleskyss inneværende 

skoleår.  

God standard på skoleskyssen, vei og buss, vil være av betydning for elevenes opplevelse av 

reisetiden til og fra skolen, og hvor belastende denne er.  

Standarden er høy på E16, men lavere på veistrekningen Begnadalen – Hedalen og Hedalen – Nes.  

 

Standard på skolebygg 

Skolebyggene må godkjennes i forhold til helse, miljø og sikkerhet. 

Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager ligger til grunn for godkjenning av bygg for 

skoledrift. Den sier bl.a. noe om utforming og innredning, uteområde, beliggenhet, sikkerhet og 

helsemessig beredskap, inneklima/luftkvalitet, psykososiale forhold, bemanning, pedagogisk 

vurdering, antall barn i forhold til areal, lydforhold m.v. 

I Opplæringslova § 9-3. Utstyr, heter det: Skolene skal ha tilgang til nødvendig utstyr, inventar og 

læremiddel. 

Standard på skolebyggene og bygningsmessige tilpasninger som kreves varierer avhengig av hvilken 

løsning som eventuelt velges. Dette er kort gjort rede for i høringsdokumentet.   

Skolefritidsordning (SFO) for 1.-4. klasse er ikke omtalt i høringsnotatet. SFO vil trenge areal inne i 

skolebygget og utendørs før og etter skoletid. At dette blir lagt til rette for og organisert på en god 

måte er av stor betydning for elevene som benytter tilbudet. SFO bør ha gode rammebetingelser for 

å tilby elevene varierte aktiviteter i et trygt og godt miljø. Den samarbeidsløsningen som velges kan 

ha betydning for hvor mange barn som har behov for plass i SFO. 

 

Skolens uteområde 

Veilederen til Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager, sier at uteområder skal være 

utformet slik at de gir gode muligheter for lek, sosial kontakt og rekreasjon til alle årstider og i alle 

typer vær. Det legges også føringer for overbygde plasser hvor elevene kan oppholde seg uten å bli 

våte ved nedbør. Dette bør det også gjøres en vurdering av.  

Det har vært satset på utbygging av nærmiljøanlegg ved skolene for å tilrettelegge for egenorganisert 

aktivitet for barn og unge i og etter skoletid. Skolene er lokalisert i tilknytning til nærmiljøanlegg og 



idrettsanlegg som gir gode muligheter for fysisk utfoldelse. Det er bl.a. utbygd ballbinger ved 

skolene.  

Sør-Aurdal ungdomsskole vil kunne bli berørt, avhengig av hvilket alternativ som velges. 

Idrettsanleggene på Fossvangområdet ligger ved skolen og ny idrettshall og svømmehall er planlagt.  

 

Avslutning 

Som en oppsummering og avslutning, ønsker jeg å sitere Barneombudet: 

Barneombudet mener at mange vedtak om nedleggelser av grunnskoler synes å være basert på 

økonomiske argumenter og at vedtakene ser bort fra at slike nedleggelser fører til store belastninger 

på elevene og deres familier.  

I hht. Barnekonvensjonen artikkel 3, skal kommunen ta hensyn til hva som er barnets beste. I 

saksframlegget skal kommunen dokumentere hvordan en overføring til andre skoler vil gi en like god, 

- eller bedre ivaretakelse av barna. Momenter av betydning kan være tilhørighet, nærhet, pedagogisk 

miljø, skolemiljø (psykososialt og fysisk, jf. Opplæringslova kapittel 9a), trafikksikkerhet, sikkerhet på 

skolebuss, klasser/basestørrelser, ivaretakelse av barn med spesielle behov, opprettholdelse av 

kulturell identitet osv. I vurderingen av de økonomiske konsekvenser bør et samfunnsøkonomisk 

aspekt vektlegges. Det er kommunens ansvar å gi elevene et grunnskoletilbud som gir hver enkelt en 

rett til «et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring, jf. Opplæringslovens 

§9a-1. 

 

 

03.06.2016 

Barnerepresentanten i Sør-Aurdal kommune 

Gunvor Elene Thorsrud 



 

SØR-AURDAL KOMMUNE 
Begnadalen skole  
 

   

Høringsuttalelse skole: 
 
Alternative grunnskoleløsninger, 
Sør-Aurdal kommune 
Ringerike kommune  
 
Fra elevrådet, Begnadalen skole     Begnadalen, 19.5.2016 

 
 
 
Vedrørende alternative samarbeidsløsninger, grunnskole  

 
Elevrådet ved Begnadalen skole består av representanter fra 1. – 7. trinn. Elevrådet er gjort 
kjent med innholdet i høringsnotatet for alternative samarbeidsløsninger - grunnskole; Sør-
Aurdal kommune og Ringerike kommune. Nedenfor følger deres synspunkter:    

 
 

1. Elevrådet uttrykker at det er trygt og sosialt å gå på Begnadalen skole. Det er positivt 

å kjenne alle som går på skolen, både lærere og elever. Elevene har stor plass å leke 

på, og det er god plass inne. Det er viktig for elevene i Begnadalen med en trygg og 

forutsigbar skole i nærmiljøet.  

 

2. Det er viktig at reisetiden med buss til skolen ikke er for lang. Dersom sammenslåing 

skulle bli aktuelt må reisetiden til hver enkelt elev tas hensyn til og effektiviseres i 

størst mulig grad.  

 

3. Elevene ønsker at SFO skal være i Begnadalen.  

 

4. Elevene er positive til et større skole- og læringsmiljø.  

 

5. En framtidig skole må være minst like bra som den elevene har i dag.   

 

6. Elevene ønsker først og fremst at skoletilbudet legges til Begnadalen, alternativ B-3.   

Begnadalen ligger sentralt til for både Hedalen og Nes. 

 
Høringsuttalelsen fra elevrådet ved Begnadalen skole er sammenfattet av undertegnede, 
etter elevråd 19. mai 2016. Synpunktene er gjengitt slik elevrådsrepresentantene selv 
uttrykte dem, og godkjent av leder for elevrådet Kristine Marie Grimsrud, 6. trinn.  
 
 
For elevrådet, Begnadalen skole 
 
Lena Bølviken   



Høringsuttalelse fra Samarbeidsutvalget ved Hedalen barne- og ungdomsskole 

På bakgrunn av møte av 11.05.2016 ble følgende høringsuttalelse utarbeidet: 

SU ønsker at Hedalen barne- og ungdomsskole med 1.-10. trinn består. Elever fra Begnadalen og Nes 

ønskes velkommen. Argumentene for at vi mener HEBU er det beste alternativet er mange. 

- HEBU er best rustet av de tre skolene til å ta i mot elever fra de andre skolene. Det er den 

største skolen med flest elever.  Bygningsmessig er det lite som må gjøres for å ta i mot 

elever fra Begnadalen og Nes.  

- Skolen har et unikt uteområde, med idrettsplass, lysløype, hoppanlegg, fotballbaner, 

akeanlegg og ballbinge.  

- Det er godt læringsmiljø på skolen. Dette gir utslag i gode resultater på nasjonale prøver, 

eksamen og grunnskolepoeng. 

- Det er lite dokumentasjon på at det pedagogisk blir bedre med større enheter. Mange steder 

i landet er det nettopp det motsatte som er virkelighet (Eks. Sogn og Fjordane). 

- Stabilt klima med sol hele året.  Sjelden at eleven i Hedalen må være inne  friminuttene pga 

kulde. 

 

Med hilsen 
 
Arne Ruste 
For SU ved Hedalen barne- og ungdomsskole 
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Sendt til arbeidsgruppa: 

Inger Randi Islandsmoen Kleven 

Ann Kirsti Sørumshaugen 

Annette Sulland 

Geir Svingheim 

 

Kopi til: 

Rådmenn i Sør Aurdal og Ringerike 

Ordførere i Sør Aurdal og Ringerike 
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Innledning 
Hedalen bygdeutvalg mener det skal opprettholdes et fullverdig skoletilbud med 1. – 10. 

trinn ved Hedalen barne- og ungdomsskole. Hedalen har den største elevmengden, også 

når vi legger framskrivningen i høringsbrevet til grunn. Hedalen barne- og ungdomsskole 

har den best vedlikeholdte skolen, og her trengs det minst tilpasninger for å være i stand 

til å ta i mot alle elevene.  

 

Skolesakene de siste årene har vært medvirkende årsak til færre elever på skolene i Sør- 

Aurdal, og nedgang i folketall. Det faktum at politikerne i Sør Aurdal ikke har tatt 

standpunkt til hvordan skolestrukturen i kommunen skal være, skaper utrygghet, ikke 

bare for skole, men familieliv, vilje til å investere, organisasjonsliv og næringsutvikling. 

 

 

Hedalen bygdeutvalg 

Bygdeutvalget er en forening for bygdefolket i Hedalen og andre som føler seg som 

hedøler, og har som formål å hegne om de kvalitetene som gjør Hedalen til et godt sted 

å vokse opp, bo, arbeide, eldes og feriere i. 

Bygdeutvalget skal: 

 være et organ for å fremme bygdesamfunnets interesser i forhold til 

storsamfunnet 

 være et høringsorgan i forhold til kommunen og annen offentlig myndighet i saker 

som berører innbyggernes felles interesser 

 arbeide for at kommunens tjenestetilbud i bygda opprettholdes og styrkes. 

 være en arena for deltakelse og meningsytring i lokaldemokratiet, og kan legge til 

rette for ulike deltaksformer i den offentlige debatten. 

 bidra til å skape identitet og et godt omdømme for bygda. 

 

Denne høringsuttalelsen fra Hedalen bygdeutvalg er utarbeidet med støtte fra befolkning, 

lag, foreninger og næringsliv i bygda. Den 18. mai inviterte bygdeutvalget til åpent 

bygdemøte og informerte om høringsprosessen. Bygdemøtet gav styret i Hedalen 

bygdeutvalg fullmakt til å skrive høringsuttalelse på vegne av befolkningen, foreningsliv 

og næringsliv.  

Sammendrag av høringsuttalelsen 
 

Barnets beste  

Barnekonvensjonens artikkel 3 sier at det det alltid skal tas utgangspunkt i barnets beste 

når det dreier seg om forhold som berører barn. Sentrale forhold, så som barnets beste, 

og hva et tap av skolen betyr for oppvekst- og levevilkår, er ikke utredet.  

Se rundskrivet Behandling av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser Udir-2-2012.  

 

Særlig om ungdomsskolen 

Ungdomsskoleelever som er bosatt i Hedalen, må regne med skoleskyss på opp til tre 

timer per dag dersom ungdomsskolen flyttes til Bagn. 

Det er uakseptabelt for innbyggerne i Hedalen å bli brukt i en strategi for å styrke andre 

steder i kommunen. 

 

Skolelokaler  

Hedalen barne- og ungdomsskole har trolig den best renoverte bygningsmassen av alle 

de tre skolene som er påvirket av denne prosessen. Skolen og barnehagen har rikelig 

med plass, gode utearealer og enkel tilgang til aktivitetsområdene som Hedalen 

idrettslag er eier av, og som skolens elever fritt kan benytte.  

 

Rundt skolen er det store arealer som bygda eier og tar ansvar for sammen, herunder 

idrettslaget, Helselagets lokaler, Bautahaugen og Bergsrud gård. Dette gir mulighet for et 
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godt samarbeid om ulike aktiviteter for barn og unge, både i skolesammenheng og i 

fritid. Se detaljer i kart i vedlegg 1. 

 

Nærmiljø og fritidsaktiviteter 

Bygda har en rekke fritidsaktiviteter som i en eller annen form er knyttet opp mot skolen. 

Samspillet mellom skole, idrett, kirke, lag, foreninger og næringsliv er en vinn - vinn 

relasjon i bygdesamfunnet. Vi ønsker at våre fritidsaktiviteter fortsatt skal foregå i 

nærmiljøet, hvor skolen og forsamlingslokalet er det naturlige samlingspunktet. Skolen 

og nærmiljøet er godt rustet til å ta i mot flere, dersom det blir aktuelt. 

 

Skolekvalitet 

1/3 av skolene i landet har omtrent samme elevtall som skolen i Hedalen. Det finnes 

ingen holdepunkter i forskning for å hevde at slike skoler kvalitetsmessig er dårligere enn 

større. Vi er uansett opptatt av at skolen vår sikres kompetent personell, og at 

kommunen, foresatte, elever, lærere og bygdesamfunnet sammen skal arbeide for å 

videreutvikle grunnskoletilbudet i Hedalen. 

 

Samfunnsutvikling 

I Hedalen har vi i dag en godt fungerende 1-10 skole med 77 elever, et rikt 

organisasjonsliv, høy grad av deltakelse og frivillighet og god utvikling i næringslivet. Se 

vedlegg 2 og 3. Vi har stor tro på framtida her, og vi ønsker kommunestyret med på 

laget for å skape verdier også i framtida. Fortsatt skole 1-10 vil skape bærekraftig 

utvikling både sosialt, miljømessig og økonomisk.  

 

Befolkningsutvikling 

Forutsigbarhet, tilgang på arbeidsplasser, kommunale tjenestetilbud og tilbud innen 

kultur, kirke og idrett er noen faktorer som kan ha betydning for bosetting i bygda. For at 

et sted skal være attraktivt å bo på, må det være et minimum av tjenestetilbud i rimelig 

nærhet. Fortsatt skole i bygda er avgjørende for vår framtid. 

 

Helse 

Vi mener skole i nærmiljøet gir stor helsegevinst, noe som igjen sparer kommunen for 

kostnader.  

 

SFO 

Målsettingen må være at kommunen inviterer med bygdene for å få kartlagt behov og 

finner løsninger også utover det lovpålagte. Det vil være god markedsføring dersom 

kommunen blir kjent for å ha et SFO tilbud som tilrettelegger for ulike familiesituasjoner, 

og gjør det attraktivt både å bo og flytte til bygdene. 

 

Friskole/andre alternativer 

Primært ønsker vi å satse fullt ut på den offentlige skolen.  Uten at vi pr i dag vil utdype 

andre muligheter, så finnes det alternativer til den offentlige skolen, en rettighet som 

foreldrene kan velge å gjøre bruk av. 

 

Eiendomsmarkedet 

Dersom hele eller deler av skolen i Hedalen forsvinner, vil dette føre til et fallende 

eiendomsmarked, lavere verdier på eiendommer som igjen gir lavere eiendomsskatt til 

kommunen. Lave eiendomspriser tiltrekker seg i større grad sosialklienter, som igjen kan 

føre med seg økte kostnader for kommunen i andre budsjettposter. 

 

Næringsliv 

Hedalen har klart flest foretak og antall ansatt av bygdene som blir berørt. Næringslivet 

er avhengig av sikre rammebetingelser. Fjernes hele eller deler av grunnskoletilbudet i 

Hedalen, vil dette skape store utfordringer for virksomheter som ønsker å beholde 

ansatte / rekruttere nye medarbeidere. Ikke minst gjelder det innen alle de veletablerte 

kompetansemiljøene i bygda med spesifikke krav til spesialkompetanse på høyere nivå 

blant sine ansatte. 
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Forutsigbarhet 

Kommunens politikere må fatte et vedtak som kan stå seg i overskuelig framtid. Dette er 

tredje runden knyttet til skolestruktur siden 2009. Skoledebatter er dårlig reklame for 

kommunen, og det vanskeliggjør tilflytting, rekruttering og næringsutvikling i bygdene, 

noe vi er helt avhengige av.  

 

Vi ønsker å arbeide sammen med kommunen om økt tilflytting og for å gi de som er 

bosatt i bygda, forutsigbare og best mulig levevilkår.  

En fullverdig 1-10-skole er avgjørende for at næringslivet i bygda skal kunne rekruttere 

arbeidskraft og overleve i framtida. 

Vi håper kommunestyret i Sør-Aurdal tar innover seg tilbakemeldingene fra foreldremøtet 

på Nes den 2.mai, der det med relativt sterke ordelag fremkom at barn, foreldre, ansatte 

og bygdene nå trenger ro rundt skoletilbudet framover.  
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Vi viser til høringsbrev datert 6. april 2016, med saksnr 16/114-2. Her følger Hedalen 

bygdeutvalg sin høringsuttalelse. Vår høringsuttalelse gjelder punktene oppvekst, 

videregående opplæring og helse. 

Grunnlaget for høring 

Bakgrunnen for hvorfor skolestrukturen nok en gang ble et tema, var Sør Aurdal 

kommunens vedtak av 19. mars 2015, samt vedtak foretatt i både Ringerike og Sør-

Aurdal kommune i juni 2015.   

Rådmannen i Sør Aurdal uttalte i sak 13/842-14:  

 

Sett i sammenheng med den pågående prosessen med vurderinger av framtidig 

kommunereform er det betenkelig å redusere tjenestekvalitet og tjenestenivå for 

kommunens innbyggere framfor å benytte seg av de inntektsmuligheter 

eiendomsskatt gir. (…) 

 

Vi stiller oss bak rådmannen i Sør-Aurdal sitt forslag til vedtak i forrige skolesak av 

19.mars 2015: 

2. Hedalen barne- og ungdomsskole fortsetter som i dag, men det skal tas en 

gjennomgang av ressursbruken ved skolen slik at kostnader pr. elev reduseres. 

(…) 

Barnets beste og skoleskyss  
Barnets beste er det viktigste som skal utredes i saker om skolenedleggelse. Se 

rundskriv Udir-2-2012. Vi etterlyser disse vurderingene i høringsgrunnlaget.  

 

Tidligere skolesjef Kvarme konkluderte på 90-tallet med at avstanden fra Hedalen til 

Bagn var for lang til at det var aktuelt med sentralskole på Bagn. E-16 har blitt noe 

utbedret, men strekningen Hedalen-Begnadalen er fremdeles slik den var på 90-tallet og 

innebærer stadig risiko for omkjøring og forsinkelser. 

 

Til tider opplever vi at skoleskyss er forbundet med mobbing av medelever, selv med 

korte reiseruter. Mobbing vil kunne tilta i omfang jo lenger reiseavstander en elev får. 

Slik adferd, bak i en buss, kan ikke alltid forhindres av sjåføren, som heller ikke har noe 

ansvar for barns opptreden på bussen. De som utsettes for trakassering, kan bli påført 

betydelige skader for resten av livet. Vi viser her til brosjyren Sikker skoleskyss (Trygg 

Trafikk).  

Særlig om ungdomsskolen 
Ungdomsskoleelever som er bosatt i Hedalen, må regne med skoleskyss på opp 

til tre timer per dag dersom ungdomsskolen flyttes til Bagn. Dette ble bekreftet 

av administrasjonen i møtet på Begnadalen den 5. februar 2015.   

 

Konsekvensene av lange reiseavstander er omtalt på Barneombudet sin nettside, se også 

vedlegg 4. 

 

Vi mener Barneombudets uttalelse alene er tilstrekkelig grunn til å skrinlegge tanken om 

at ungdomsskole elever fra Hedalen skal gå på ungdomsskole på Bagn, slik alternativ B i 

høringsnotatet hentyder.  
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Vi vil minne om Ringerike kommunes uttalelse fra 2015 om at avstanden fra Nes til 

Garthus er vel drøy, og avstanden til Bagn er uakseptabel. Avstanden fra søre Hedalen til 

Bagn er lengre og på til dels dårlige fylkesveger? 

 

I forrige skoledebatt utarbeidet KS-konsulent en rapport (13/2014) om ulike alternativer 

til skolestruktur i SA kommune. Et alternativ var der å flytte elever fra Hedalen barne- og 

ungdomsskole til Sør Aurdal ungdomsskole. KS konsulent konkluderte med følgende: 

 

KS - Konsulent vurderer alternativ 5 (HEBU til SAUS) å representere så lavt 

innsparingspotensial at vi vil fraråde Sør-Aurdal å gå for dette alternativet. 

 

I høringsnotatet står følgende under alternativ B (samle skoletilbud for barnetrinnet 1-7):  

«En slik løsning betyr at Sør-Aurdal ungdomsskole på Bagn får styrket 

elevgrunnlaget.  

 

Det er uakseptabelt for innbyggerne i Hedalen å bli brukt i en strategi for å 

styrke andre steder i kommunen. 

 

Innsparingspotensialet har ikke endret seg vesentlig på et år, ei heller reiseveien som 

utgjør opp mot to hele arbeidsdager pr uke. 

 

I Hedalen har ungdommer i ungdomsskolealder en innarbeidet kultur for å ta lederansvar 

i for eksempel: 4H, barneidrett og andre lag og foreninger. Gjennom valgfaget Sal & 

Scene på skolen har det vært et samarbeid med Ungdomslaget i oppsett av 

teaterforestillinger. Slikt samarbeid med lag og foreninger har også ungdomsskoleelever 

stått for i andre sammenhenger, eksempelvis innen idrett. Vi får ofte høre at dette er 

unikt for Hedalen. Slikt engasjement og samarbeidsprosjekter, vil etter vårt syn, bli 

radert dersom ungdomsskolen flyttes.  

 
Skolelokaler 

Hedalen barne- og ungdomsskole fremstår i dag som en vedlikeholdt og god skole.                     

 

Hedalen Skoles Venner har i samarbeid med kommunen gjennomført omfattende 

vedlikeholdsarbeider på skolebygg og samfunnsdel de siste fem årene. Venneforeningen 

har lagt ned ca. 2 300 timer. 117 vinduer er skiftet, det er nytt ventilasjonsanlegg i 

barnehage, sløydsal, tekstilrom, skolekjøkken og musikkrom. Det er satt av midler til å 

gjennomføre trafikksikkerhetsplanen. Datautstyret er oppgradert betydelig og skolen er 

koblet til fibernett. 

 

Hedalen er et eksempel på at skole og nærmiljø går hånd i hånd. Sentralskolen sto ferdig 

i 1967, og ble plassert sentralt i bygda. Hele idrettslagets anlegg omkranser skolens 

uteareal, og har vært i stadig utvikling siden 1967. 

 

Vedlikeholdsplanen viser at skolebygningen generelt sett er i bra stand. Under 

forutsetning av at skolen 1-10 består, har Foreningen Hedalen Skoles Venner tilbudt seg 

å fortsette sitt samarbeid med kommunen i årene som kommer.  

 

Skolen og samfunnsdelen er bygdas viktigste møteplass og en viktig arena for mange 

ulike aktiviteter. Ofte foregår mange aktiviteter på samme tid, så både samfunnsdelen og 

skolens areal er nødvendige.  

 
Nærmiljø 
Bygdas nærmiljøskole gir et godt samspill med lokalsamfunnet. Den er en møteplass, 

bygger et felles sosialt miljø, identitet og et godt lokalsamfunn.  
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Ingen skoler i Sør-Aurdal har nærmiljøområder som kan måle seg med de tilbudene 

Hedalen barne- og ungdomsskole har. Sambruk av idrettslagets fasiliteter viktige for 

elevene både i skolesammenheng og i fritid. Se vedlegg 1. 

 
Idrettsanleggets beliggenhet og størrelse så tett på skolen er etter vårt syn unikt. Ingen 

skoler det er naturlig å sammenligne seg med har disse mulighetene rett utenfor 

skoledøra: ballbinge, grusbane, gressbane, to hoppbakker, flomlyst skileikanlegg, 

lysløype, flomlyst hockeybane med asfaltert underlag. 

 

Hedalens stadige iver for framgang og utvikling gjenspeiler seg i disse dager gjennom et 

nytt klubbhus. til kr 1 300 000, som er blitt skolens nærmeste nabo. Kr 300 000 fra 

Sparebank stiftelsen DnB, sammen med egne midler, sikrer en moderne løypemaskin ved 

skolen før neste skisesong. Slike tiltak og investeringer er kun mulig i et velfungerende 

lokalsamfunn.  

Næringsliv og verdiskaping  
Rundt en fjerdedel av kommunens innbyggere er bosatt i Hedalen. Det er registrert 69 

foretak i bygda, og 55 av disse har egne ansatte. Til sammen sysselsetter det private 

næringslivet ca. 240 personer, og foretakene har en samlet omsetning på ca. 200 

millioner kroner. (Kilde Bisnode Credit). Se vedlegg 2. 

 

Virksomhetene etterspør kompetanse innen blant annet hus- og hyttebygging, fritid, 

helse, regnskap, kontor, data, entreprenørvirksomhet, handel, transport og reiseliv. En 

høy andel er avhengig av spesialkompetanse med krav om høyere utdanning fra 

universitet og høgskole. 

 

Landbruk er også en viktig næring, og fortsatt bosetting er avgjørende for å opprettholde 

og videreutvikle et aktivt landbruk. 

Hedalen og Hedalsfjella med sine 1000 hytter og 500 godkjente hyttetomter blir også en 

stadig viktigere pendlervei for deler av næringslivet i Hedalen og nabobygdene. 

 

De to største foretakene i bygda sysselsetter samlet over 70 ansatte og gir i tillegg 

livsgrunnlag for andre lokale foretak. Begge foretakene melder om et godt vekstpotensial 

men ser rekruttering som den største flaskehalsen. 

Fjernes hele eller deler av grunnskoletilbudet i Hedalen, vil dette skape store utfordringer 

for virksomheter som ønsker å beholde ansatte / rekruttere nye medarbeidere. Ikke 

minst gjelder det innen alle de veletablerte kompetansemiljøene i bygda med spesifikke 

krav til spesialkompetanse på høyere nivå blant sine ansatte. 

 

En negativ befolkningsutvikling kan også føre til redusert inntekter. Lokalt næringsliv og 

verdiskapning er viktig både fordi folk trenger arbeid, og fordi kommunen må ha 

skatteinntekter. Vi advarer sterkt mot å sette i gang en negativ utviklingsspiral som 

selvsagt i neste omgang vil ramme kommunens inntekter og muligheter til å gi 

innbyggerne forsvarlige tilbud.   

 

Kommunens oppgave må være å skape forutsigbare og akseptable rammevilkår som gjør 

at næringslivet i Hedalen, og resten av distriktet kan videreutvikle seg. Det trenger 

regionen vår hvor nedleggelse av virksomheter har preget nyhetsstoffet over lengre tid. 

Næringslivet i Hedalen tar til orde for økt samarbeid med kommunen om å nå felles mål. 

For oss er det et helt klart mål å satse på den viktige ressursen bygdas barn og skole er. 
En god, trygg og lokal skole som kommunen satser på skaper positivitet i 

lokalsamfunnet. Næringslivet får større mulighet for at ansatte blir, og kan bruke dette 

offensivt ved annonsering etter flere medarbeidere. Det vil være en kommunal offensiv 

handling for å stoppe den negative befolkningsutviklingen, og som legger grunnlag for en 

positiv utvikling og omdømme av vårt lokalsamfunn. 
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Samfunnsutvikling  
Vi vil fremheve at bygdene våre er attraktive bosteder. Når en barnefamilie velger å bo 

her, er det et verdivalg. Vi mener bygdene har det beste å tilby våre barn og unge.  

 

Lokalisering og utvikling av tjenestetilbud er kommunens sterkeste virkemiddel for 

samfunnsutvikling og verdiskaping. Skolen er helt sentral i lokalsamfunnet, og i et 

samfunnsutviklingsperspektiv er det naturlig at kommunen prioriterer gode skoler i 

lokalsamfunnene. Dette er i tråd med vedtatte målsettinger i kommuneplan for Sør-

Aurdal. 

 

Det eksisterer lite forskning på samfunnsutviklingen knyttet til skolesentralisering. Vi 

siterer likevel fra forskningsrapport  

«Forskning og evaluering om skolesentralisering/strukturendring»  

 

Skolen er mer enn en plass for undervisning, en informasjonskanal for hvordan 

familiene har det og hva som skjer i bygdene, lokale for aktiviteter utenom 

skoletid, en plass for sosiale nettverk og sosialisering i nærområdet. Skolen bidrar 

til identitetsskapende prosesser og indirekte effekter av nedlegging er mindre 

stedsbindinger. Små skoler er viktige sosiale arenaer i mindre bygdesamfunn – 

mange lokale aktiviteter knyttet til skole; læringsaktiviteter; forankret i 

lokalbefolkningen, lokal natur og lokalt næringsliv. (kilde Nordlandsforskning 2006 

og Høgskolen i Volda 2004) 

 

Lokalsamfunn som mister skolen mister en kobling mellom innbyggerne generelt 

og lokalsamfunnet, noen sosiale kontakter uteblir, folk treffes ikke på samme 

måte som før eller like mye som før… Det konstateres mindre kobling til 

lokalsamfunnet, dets historie og kultur – og dette kan på sikt endre følelsene for 

stedet(Kilde Cedering 2012) 

 
Befolkningsutvikling 

I Hedalen er det i dag om lag 700 innbyggere, Begnadalen 500 og Nes 500 (SSB).        

Se vedlegg 2.  

 

På Hedalen barne- og ungdomsskole er det for tiden 77 elever. I 2015 var 27 % av barna 

på skolen ikke født i Hedalen. Elevtallet blir i mange kull høyere enn det fødselstallene 

skulle tilsi. Slik har det vært i mange år i Hedalen.  

 

Familie, bolig og arbeid er de viktigste flyttemotivene. Arbeid har imidlertid blitt noe 

mindre viktig enn det var tidligere. Attraktive lokalsamfunn og stedskvaliteter er stadig 

viktigere som bo- og flyttemotiv. Dette handler om trivsel på stedet, samhold, kultur, 

identitet og aktiviteter (jfr. Bo- og flyttemotivundersøkelsen, 2008).  

 

Forutsigbarhet, tilgang på arbeidsplasser, kommunale tjenestetilbud og tilbud innen 

kultur, kirke og idrett er noen faktorer som kan ha betydning for bosetting i bygda. For at 

et sted skal være attraktivt å bo på, må det være et minimum av tjenestetilbud i rimelig 

nærhet. Fortsatt skole i bygda er avgjørende for vår framtid. Fjernes deler av, eller hele 

skoletilbudet, vil dette etter vår vurdering medføre redusert tilflytting og økt fraflytting   

 

Rammetilskuddet for barn i aktuell alder utgjør mer enn kr 110 000 pr. år -et insitament 

for å forsøke å øke antall barnefamilier. Sør-Aurdal kommune preges av forgubbing (jfr. 

SSB). En forringelse av skoletilbudet vil virke aksellerende på denne utviklingen. 

 

Å satse på barn, ungdommer og gi de et godt skoletilbud der de bor vil være en god 

strategi for å motvirke prognosene for alderssammensetningen i befolkningen i Sør-

Aurdal. 
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Helse 
God helse er å ha overskudd til å mestre hverdagens utfordringer (Hjort 1982). 

Kommunen skal gjennom å tenke «helse i alt vi gjør» legge til rette slik at flest mulig 

mestrer hverdagen. Et eksempel på dette er gode oppvekstsvilkår for barn og unge og 

mer tid til familieliv (NOU 1991: 10).  

 

Uten skole i bygda vil en stor andel av elevene måtte tilbringe svært mye tid på buss. 

Dette er tid som kunne vært brukt til helsefremmende aktivitet. Barn bør være fysisk 

aktive i minst 60 min per dag.  

 

Vi mener skole i nærmiljøet gir stor helsegevinst, noe som igjen sparer kommunen for 

kostnader.  

 

 
Skolekvalitet 
 Vi er opptatt av at skolen skal gi undervisning av høy kvalitet. Hvis det er mulig å 

offentliggjøre gjennomsnittsresultater for de siste ti årene for skolen vår, tror vi dette vil 

synliggjøre og dokumentere kvaliteten. 
 

Hedalen barne- og ungdomsskole har lærere med relevant og godkjent utdanning, og 

hvis det ikke skapes unødig usikkerhet om at skolen skal bestå, har vi godt håp om at 

dette kan fortsette.  

Rektor ved skolen har godkjent rektorutdanning.  

  
Vi ser samspill på tvers av aldersgrupper som positivt, og mener det er en ubetinget 

styrke ved skolen vår at den omfatter 1.–10. trinn. Lærere med 

undervisningskompetanse på ungdomstrinnet, kan fylle ut sin stilling med timer på 

barnetrinnet, som sikrer at elevene til enhver tid får forsvarlig undervisning av lærere 

med relevant undervisnings-kompetanse  

  
Gode oppvekstsvilkår i trygge omgivelser, gjør sitt til at barna enklere vil tilpasse seg 

samfunnet og hva som vil møte dem når de i en alder av 15 år må forlate bygda for å bli 

en del av andre skolemiljøer.  

 

 

Fritidsaktiviteter 
Hedalen har mange og varierte fritidstilbud for barn og ungdom - i alt nærmere 20 (se 

egen oversikt) Basen for de fleste er barne- og ungdomsskolen og de omkringliggende 

områdene (se kart, vedlegg 1).  

Samspillet gir en særegen vinn-vinn situasjon. Skolen kan benytte varierte 

læringsarenaer som er godt forankret i lokalbefolkningen, lokal kultur og miljø. Det er 

identitetsskapende og fremheves av Nordlandsforskning som viktig for å opprettholde 

levende bygder og lokalsamfunn i distriktene.  

 

Lag og foreninger med tilbud til barn og unge drar også stor nytte av det veletablerte 

samspillet med skolen. Historien har vist at det har bidratt til at nye generasjoner går inn 

i foreningslivet, og viderefører dugnadsaktiviteter bygda er kjent for. Verdier som også 

bidrar til at familier i etableringsfasen velger Hedalen. 

 

For barn og unge gir bygdas fritidsaktiviteter en spesiell trening og erfaring med positive 

effekter for sosialisering, motoriske ferdigheter, helse og kreativitet for ikke å glemme 

glede, mestring, holdninger, selvtillit og selvbilde. Dette er rusfrie og forebyggende 

aktiviteter som skaper tilhørighet, modning og identitet parallelt med skolegang. I alt 

tilbud også barn og unge i nabobygdene kan benyttes seg av. 

 

Hedalen har i generasjoner klart å bevare og videreutvikle lag og foreninger med 

dugnadsinnsats og frivillig arbeid til den imponerende aktiviteten, kvaliteten og 
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mangfoldet som fortsatt lever i beste velgående. Kvaliteter Hedalen er kjent for, men 

som dessverre er utdøende i så alt for mange bygdesamfunn. Vi frykter rasering av 

bygdas egne tilbud uten 1-10 skole i Hedalen  

Barn må ha tid og mulighet for å delta på fritidsaktiviteter. Ikke passivisering på lang 

busstransport. 

 

 

SFO 
Skolefritidsordningen er betydningsfull for dagens familier, hvor ofte begge foreldrene er 

i heltidsstillinger. 
 

Vi vil anbefale kommunen(e) til å ha en tett dialog med foreldrene med barn i 

grunnskolen – gjerne også barnehage. Målsettingen må være at kommunen inviterer 

med bygdene for å få kartlagt behov og finner løsninger også utover det lovpålagte. Tenk 

på verdien av at kommunen blir kjent for å ha et SFO tilbud som tilrettelegger for ulike 

familiesituasjoner og gjør det attraktivt både å bo og flytte til bygdene. 

 

Det finnes flere eksempler på kreative løsninger for å dekke familienes behov som 

kommunen kan ta med til inspirasjon for dialog og samspill med bygdene, eksempelvis: 

 

 I Hedalen har dagens 1-10 skole, med kontakten mellom små og store barn, gjort 

det så trygt og godt at ungdomsskoleelever har bidratt med et privat tilbud for de 

yngre i sommerperioder. Kommunen ikke har vært i stand til å møte dette 

behovet. 

 Flere steder har idrettslaget en sentral SFO rolle. Hvorfor kan ikke lag, foreninger 

og næringslivet i bygda bli involvert i planlegging av SFO tilbudet?  

 

Vi vil også anbefale at det spesielt sees på utfordringen med at barnetrinnet har fri på 

onsdager. Kan det etableres et SFO tilbud i dette tidsrommet også? 

 

Et dårlig SFO-tilbud vil være et klart budskap til barnefamilier om at her bør du ikke 

bosette deg. 

Økonomi  
Hedalen barne- og ungdomsskole er i dag den eneste av de tre aktuelle skolene som, 

med moderate påkostninger, kan dekke behovet til alle tre skolekretsene 

 

Ringerike kommune har vedtatt å satse på Nes som utbyggingsområde, og synes villige 

til påkostninger i størrelsesorden 12 mill. kroner. Påkostningen må ikke forveksles med 

utbyggingskostnad ved en sammenslått skole på Nes. Dette vil utgjøre en helt annen 

sum, og er ikke benevnt i høringsdokumentet. 

 

I dagliglivet er avstanden og tida man bruker til et tilbud, viktigere enn hvilken kommune 

tilbudet befinner seg i. For oss synes det å opprettholde og benytte mulighetene ved 

Hedalen barne- og ungdomsskole, som det absolutt beste ut i fra en helhetsvurdering.  

Friskole/andre alternativer 
Primært ønsker vi å satse fullt ut på den offentlige skolen. Uten at vi pr i dag vil utdype 

andre muligheter, så finnes det alternativer til den offentlige skolen, en rettighet som 

foreldrene kan velge å gjøre bruk av. 
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Eiendomsmarkedet 
Et dalføre uten de sentrale tjenestetilbudene, så som barnehage, fullverdig grunnskole og 

SFO, vil ikke bli særlig attraktiv for tilflytting. Det vil bety at eiendomsprisene faller  

og åpner for kjøpegrupper/leietakere med svakere økonomi, og som igjen kan få 

innvirkning på kommunens ressurser, både økonomisk og personellmessig. 

 
Arbeidsgruppas mandat 
Arbeidsgruppas mandat besto av fem punkter, kun samarbeidsløsning grunnskole er 

utredet og sendt på høring. Mandatet som er gitt arbeidsgruppa knyttet til oppvekst er 

etter vårt syn dårlig formulert. 

Hedalen bygdeutvalg vil fremføre at formalisering av en avtale knyttet til helsetjenester 

og valg av sykehus for enkeltstående konsultasjoner, samt muligheten til å gå på 

videregående skole på tvers av fylkesgrenser må utredes.  

Kommunegrenser 
Vi som bor i Hedalen arbeider og benytter servicetilbud både i Valdres og på Ringerike. 

Når storbyregionene nå vokser og kommunikasjonene blir bedre, vil ytre del av Sør-

Aurdal være den delen av Valdres som ligger nærmest Hønefoss/Oslo og et stort antall 

arbeidsplasser. Dette gir gode muligheter for at flere velger å bosette seg i våre bygder 

framover.  

 

Kommunegrenser kan noen ganger være til hinder for at folk får hverdagen til å fungere 

og vi oppfordrer kommunestyrene i Sør-Aurdal og Ringerike til å bidra til at innbyggerne i 

Hedalen, Begnadalen og Nes kan bo, arbeide og leve godt på tvers av 

kommunegrensene.  

 

Funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsregioner er et viktig moment i den pågående kommunereformen. 
Vi tror at uansett hvor en slik administrativ grense blir plassert vil innbyggerne Hedalen, Begnadalen 
og Nes jobbe og bruke servicetilbud både i Valdres og på Ringerike.  
 

Videregående opplæring 
I skrivende stund ligger et lovforslag til behandling i Stortinget (Prop 72 L (2015-2016) om endringer i 
opplæringsloven, som vil gjøre det lettere å velge videregående skoler i andre fylker. Følgende sitater 
er hentet derfra: 

Departementets forslag er å gi elever i videregående opplæring rett til et friere 

skolevalg på tvers av fylkesgrenser. 

Departementet foreslår å endre opplæringsloven § 13-3 for å innføre en ubetinget 

plikt for fylkeskommuner til å finansiere skoletilbud i andre fylker og en plikt til å 
ta imot gjesteelever ved ledig kapasitet. Elevenes rettigheter utvides tilsvarende. 

I høringssvaret fra Buskerud fylkeskommune siteres følgende: 

Fylkesutdanningssjefen syns de forslagene til endring i opplæringsloven som er til 

høring er positive og er i tråd med hva fylkeskommunen selv ønsker og støtter 

derfor departementets forslag til endring. 

1. Gi elevene i videregående skole et friere skolevalg på tvers av fylkesgrense 

2. Gi kommuner og fylkeskommuner mulighet til å tilby grunnskoleopplæring til 

ungdommer som har rett til videregående opplæring. 
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Lovforslaget skal behandles i vårsesjonen på Stortinget, uansett utfall i Stortinget bør 

politikere i både Ringerike og Sør Aurdal påvirke sine fylkeskommuner til å gjennomføre 
forslaget. 

Hedalen bygdeutvalg forventer at kommunestyret i Sør-Aurdal, uavhengig av 

skolestruktur for grunnskolen i kommunen, arbeider for å få på plass en avtale slik at 

våre ungdommer kan gå på videregående skole i Hønefoss/ Buskerud, og at elever fra 

Ringerike kan søke seg til videregående skole i Valdres/Oppland.  

Helse 

Hurtig tilgang til legevakt og sykehus er viktig for alle innbyggere. Ytre del av Sør Aurdal 

kommune har vesentlige kortere vei til Ringerike sykehus, enn til Gjøvik/Lillehammer 

sykehus som vi sokner til.  

De få gangene i løpet av et liv en innbygger trenger akutt legevakt og sykehushjelp, 

ønsker vi forståelse for at det er lite naturlig å bli sendt først til Fagernes, og deretter til 

Gjøvik eller Lillehammer, enn å bli sendt direkte til Ringerike sykehus. Dette er en omvei 

på ca 200 km.  

Dette var et punkt i mandatet som arbeidsgruppa skulle vurdere. Vi ber 

kommunepolitikere fra begge kommuner sikre hurtig og effektiv tilgang til helsetjenester, 

uavhengig av kommune/fylkesgrenser, og tilhørighet til helseforetak. 

 

Konklusjon 

 

Vi viser til vårt sammendrag helt foran i høringsuttalelsen. Hele høringsuttalelsen og alle 

konklusjonene kan igjen sammenfattes i én setning:  

 

 

La Hedalen barne- og ungdomsskole leve! 

 

 

 

 

 



Høringsuttalelse 

om skolesamarbeid mellom Ringerike  

og Sør-Aurdal kommune 
 

 

fra NVBU, Nes vel og bygdeutviklingslag 

 

 

 

NVBU mener den beste løsningen for de tre bygdene vil være A-1. Vi vil i de 

videre punktene forsøke å belyse hvorfor.  

 

Naturlig knutepunkt 

Vi ser for tiden resultater av en sentraliseringsprosess som berører alle våre tre 

bygder. Alle tre skoler ser ut til å fortsette nedgangen i antall elever. NVBU 

mener den beste måten å møte denne utviklingen på, er en samlet skole på 

Nes. Nes er i denne sammenhengen et knutepunkt, der Begnadalen og Hedalen 

møtes. Elevtransporten vil nødvendigvis gå på E 16 både syd og nord for Nes, 

og på RV 243 fra Hedalen. Disse møtes på Nes. I deler av året med vanskelig 

føre, kan veien mellom Hedalen og Begnadalen være såpass farlig for 

skolebuss, at man vil velge å kjøre om Nes. Da vil en med samlokalisering i 

Hedalen, transportere alle elevene nord for Nes sentrum, og fra Begnadalen 

forbi Nes, og 22 km opp igjen til Hedalen. Dette mener vi må være en 

ufornuftig løsning. 

 

 



 

 

Demografisk utvikling/lokale arbeidsplasser 

Alle tre bygder ser i dag en utvikling med stadig færre familier med barn i 

skolepliktig alder. Ved å satse på en framtidsrettet og robust skole på Nes, vil 

man etter vår mening på best mulig måte demme opp for en ytterligere negativ 

demografisk utvikling. Hvis man ikke går for en slik løsning nå, vil det 

sannsynligvis på sikt ikke være skoletilbud mellom Hallingby og Bagn, med de 

negative følgene det vil få for hele regionen. Flere store og små arbeidsplasser, 

sliter i dag med å ansette kompetente medarbeidere i ledige stillinger. Uten et 

godt skoletilbud, er det vanskelig å se for seg at disse vil kunne rekruttere yngre 

arbeidstagere til sine bedrifter. Bare på TGC/T&G Elektro på Nes, er det ca 50 

ansatte, og NVBU er alvorlig bekymret for videre utvikling på en slik 

arbeidsplass, dersom man ikke klarer å få yngre arbeidstakere til å bosette seg i 

distriktet. Vi antar at mange store og små bedrifter i alle våre bygder fra tid til 

annen opplever den samme utfordringen. Vi tror det er fornuftig å se på hele 

denne regionen med Nes, Hedalen og Begnadalen som en samlet 

næringsregion, der man gjør felles tiltak for å møte fremtidens utfordringer. En 

samlet skole vil i så måte være et godt utgangspunkt for et utvidet samarbeid. 

Vi mener dette vil være et pluss for alle tre bygder. 

 

Godt faglig og sosialt miljø 

Grensen for hvor få elever det kan være på en skole før det går ut over det 

sosiale og faglige tilbudet til elevene, er kanskje vanskelig å tallfeste nøyaktig. 

Det som synes klart er at alle tre skoler før eller siden vil komme til et slikt 

punkt. Nes og Begnadalen er nærmest, og Hedalen vil komme etter. Hensynet 

til elevene er uansett det viktigste i en slik diskusjon, og dette er hovedgrunnen 

til at en samlokalisering er det eneste riktige i den situasjonen man er i. 

Lokaliseringen kan ikke gjøres ut i fra størrelsen på nåværende skoler, men ut i 

fra en geografisk fornuftig plassering. Ved å velge Hedalen i stedet for Nes, tror 

vi lekkasjen, som følge av fritt skolevalg vil bli alt for stor. Mange av elevene på 

Nes vil velge Hallingby, fordi man naturlig vil sogne den veien etter endt 



grunnskole. Foresattes arbeidsplass som ofte er på Nes og/eller i og omkring 

Hønefoss, vil føre til det samme. Det er også naturlig å tro at en del fra 

Begnadalen vil velge Bagn. 

Det sosiale miljøet for elevene vil utvilsomt bedres som følge av en 

sammenslåing. De sosiale tilbudene utenfor skolen i de respektive bygdene vil 

kunne styrkes, heller enn svekkes av et samarbeid. Det må bevisst satses på å 

utvikle disse miljøene videre der de er. 

En god skole er helt avhengig av kompetente lærere for å gi elevene det 

tilbudet de har krav på. På kort sikt vil sannsynligvis en ny skole kunne få med 

seg de gode lærerkreftene som i dag allerede finnes ved de tre skolene. På 

lengre sikt vil lærere komme og gå, og for å løse denne utfordringen best mulig 

vil etter vår mening en samarbeidsløsning være den eneste farbare vei. Ved å 

utsette eller skrinlegge denne muligheten, vil man hver for seg kunne få store 

problemer med å tiltrekke seg de ønskede lærerkreftene. Ved å legge skolen til 

Nes, vil man også lettere kunne dra nytte av et voksende arbeidsmarked rundt 

Hønefoss, for ansettelse av lærere. Pendleravstanden fra Hønefoss til Nes er 

tross alt 22 km kortere enn til Hedalen, og da kanskje avgjørende for om man 

vurderer en slik jobb. Dette gjenspeiler også situasjonen på Nes i dag, der man 

fortsatt har god søkertilgang på ledige stillinger, ofte fra kandidater et godt 

stykke sør for Nes. 

 

Fysisk miljø/utemiljø 

Det fysiske miljøet er i dag ikke tilfredsstillende på noen av de foreslåtte 

alternativene. Det er da viktig å ta med seg at det er tverrpolitisk enighet i 

Ringerike kommune om å bygge ut og fornye skolebygninger tilpasset det 

elevtallet som måtte komme. Det vil allerede fra høsten av komme en betydelig 

oppgradering av innemiljøet på skolen. Det er satt av 12 millioner kr i 

inneværende periode til fornying av den gamle delen av skolen, og det er 

forsikret fra politisk hold at man vil sørge for nødvendige innvesteringer for å få 

til en best mulig løsning.  Dette er så vidt vi vet ikke tilfelle i Sør-Aurdal.  

NVBU og barneidrettsgruppa planlegger, og har fått tilsagn om ny lysløype i 

umiddelbar nærhet til skolen. Denne vil kunne fungere som en løpebane, tursti 



og tilrettelagt trasse for rullestolbrukere sommerstid, og opplyst skiløype på 

vinteren. Det er skøytebane rett utenfor skoleporten, og ellers et uteareal 

rundt skolen som gir de muligheter som trengs for en flott skole i fremtiden.  

 

 

Hva skjer ellers på Nes? 

I den nylig vedtatte kommuneplanen er Nes definert som et såkalt «livskraftig 

lokalsamfunn», som i stor grad viser at det er vilje til å beholde og utvikle 

infrastruktur og kommunale tjenester lokalt på Nes. I den pågående 

diskusjonen om kommunesammenslåing er Jevnaker, Hole og Ringerike 

aktuelle som en ny storkommune. Nes er i dag, og vil kanskje i enda større grad 

bli en utkant i en slik storkommune. Men det er greit å ta med seg at det også 

her er definert hvilke tettsteder som skal være den eventuelt nye kommunens 

viktigste senter utenfor Hønefoss by. Disse definerte tettstedene er Nes i Ådal, 

Jevnaker sentrum, Vik i Hole, Sokna, Tyristrand og Hallingby.   

Sør-Aurdal kommune er med i en diskusjon om en storkommune i Valdres. 

Hedalen og Begnadalen vil da bli en tilsvarende utkant i en slik 

Valdreskommune, uten at disse i samme grad er nevnt som et satsingsområde. 

Dette betyr selvfølgelig ikke at man ikke vil satse på en videreføring av 

kommunale tjenester her, men det er ikke sagt i hvilken grad dette skal skje.  

Nå er det vel noe usikkert om kommunereformen vil berøre noen av våre 

kommuner i det hele tatt, men det er et signal om at ting endrer seg relativt 

raskt. Sentraliseringsbølgen vil antageligvis, enten vi vil eller ikke, rulle videre. 

Uansett kommunegrenser mener NVBU det vil være til det beste for barna i alle 

de tre bygdene å ruste seg for fremtiden på en måte som kan gjøre oss til en 

sterk enhet, istedenfor tre sårbare bygder som står i fare for å dø ut. Vi føler 

oss trygge på at Ringerike kommune både vil, og har økonomiske muligheter til 

en positiv utvikling for Nes skole. 

I tillegg kan det nevnes at Ringerike kommune allerede investerer store beløp i 

nye vann og avløpssystemer, det er gangavstand til lege, tannlege, butikk og 

det er vedtatt bygging av ny brannstasjon ved bygdehuset på Nes. Vi mener at 



dette viser at Ringerike kommune ønsker å legge forholdene til rette for en 

positiv utvikling, og at dette også vil gjelde en framtidig ny skole på Nes. 

 

Konklusjon 

Det må være helt klart at ingen ønsker å miste skolen i bygda si. Dette gjelder 

for oss alle, og vi er alle redde for konsekvensene det kan ha for miljøet i den 

bygda vi er så glad i. Vi plikter allikevel å tenke på de barna som bruker skolen i 

dag, og de som kommer de neste 10, 20, 30 og 40 årene. Det ligger nå en alle 

tiders mulighet til en god og robust skole som kan være formålstjenlig i 

overskuelig framtid. Vi må ikke glemme at skolen skal være der for barna, og 

for å kunne gi de en trygg og god oppvekst, med mulighet for et godt faglig og 

sosialt tilbud. Det er samtidig viktig å sørge for at de stedene som eventuelt 

mister sin skole, kan fortsette sitt gode arbeid med idrett, kultur og sosiale 

møtesteder. Vi mener at disse aktivitetene vil kunne styrkes ved et slikt 

samarbeid.  

Vi har med dette forsøkt å se på de realistiske mulighetene, med de 

rammebetingelsene og framtidsutsiktene vi mener er mulig å se for seg. Vi 

tviler ikke på at alle de tre skolene gjør sitt ytterste for å gi barna det de har 

krav på, men at det vil være vanskelig å kunne opprettholde skolene slik de er i 

dag, og samtidig gi et tilfredsstillende tilbud i fremtiden.  

Vi tror det er viktig at de som skal ta avgjørelsen tenker på hva som er best for 

barna, både i dag og i fremtiden. Muligheten til en god beslutning ligger der nå, 

og ikke om 1, 2 eller 5 år.  

 

 

 



Høringsuttalelse fra fagforeninga v/Hedalen skole 

Klubben v/Hedalen barne- og ungdomsskole har et sterkt ønske om at 

kommunestyret opprettholder siste vedtak fra 2015 i forhold til 

skolestrukturen i Sør-Aurdal.  

– Alle skolene skal bestå inntil en nedre grense for elevtall over en 

treårsperiode som gjør at vi må tenke nytt/samarbeid. 

På lang sikt vil Sør –Aurdal kommune tjene på at skolene i bygdene er 

stabile. Da har vi en sjans til å få tilflytning. 

 

Klubben v/Hedalen skole 

Gunn Kjensrud (Tillitsvalgt) 



 

v/ Lars Elsrud           Hedalen 30. mai 2016 

(sekretær) 

Hedalsvegen 1281 

3528 Hedalen 

(l-elsrud@online.no )  

   

 

Sør-Aurdal kommune 

Tingvollbakkin 15 

2930 Bagn 

(postmottak@sor-aurdal.kommune.no) 

 

Høringsuttalelse, alternativ grunnskoleløsninger Sør-Aurdal kommune / Ringerike kommune 

Denne høringsuttalelsen er utarbeidet av FAU ved barnehagen i Hedalen, ført «i pennen» av 

sekretæren. Innledningsvis understrekes at FAU-medlem Bodil Øyhus Pihl (som også er 

kommunestyrerepresentant) ikke har deltatt i møter der utarbeidelse av høringsuttalelse har vært 

tema. 

Vi viser til høringsbrev datert 6. april 2016, med saksnr 16/114-2. Her følger FAU ved barnehagen i 

Hedalen sin høringsuttalelse. Vår høringsuttalelse gjelder punktene oppvekst og videregående skole i 

arbeidsgruppens mandat. 

1.0 Diverse bakteppe for vår høringsuttalelse 

1.1 Innledning 

Fra FAU sin side er vi grunnleggende opptatt av et godt og forutsigbart barnehage- og 

grunnskoletilbud i nærområdet. Vi mener derfor det er viktig at skolevedtak ikke blir 

knyttet opp mot et minimum antall skoleelever over en tre-års periode, slik gjeldende 



vedtak knyttet til grunnskolen i Sør-Aurdal lyder. Det er avgjørende viktig for en 

positiv videreutvikling av våre deler av de to involverte kommunene at nye vedtak 

ikke får en slik vinkling og ordlyd. Når et så grunnleggende viktig offentlig tilbud som 

oppvekst er for både barn og foreldre får en slik usikkerhet rundt seg, så påvirker det 

befolkningsutviklingen i en negativ retning. 

 

  

1.2 Ungdata-undersøkelsen 2016 og nasjonale prøver, Sør-Aurdal 

Vi viser til resultatet av Ungdata-undersøkelsen for Sør-Aurdal, publisert på 

kommunens nettsider 19. mai i år. Vi oppfatter at denne undersøkelsen gir et bilde av 

at skolene i Sør-Aurdal er gode.  

Også resultatet av nasjonale prøver for 5. trinn 2014 (jf artikkel på Sør-Aurdal 

kommune sine sider (http://www.sor-

aurdal.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=645&FilId=2158)) viser at skolene i Sør-

Aurdal gjør det godt. 

 

Vi legger til grunn at verken resultatene som oppnås eller elevenes vurdering av det 

psykososiale ved skolene i Sør-Aurdal peker i retning av behov for å endre 

skolestrukturen. 

Samtidig anser vi det som en viktig oppgave for kommunen at det er struktur på 

kommunale tilbud som bygger opp under gode fritidstilbud i nærområdet i regi av 

bl.a. frivillig sektor. Det vil si gjennom bl.a. skolestruktur støtte opp om den gode 

aktiviteten vi har i dag i de forskjellige bygdene i Sør-Aurdal. Slike tilbud i 

nærområdet skaper også bolyst og boglede for ikke minst barnefamilier. Og det er 

viktig for Sør-Aurdal som helhet, og for den enkelte bygd. Og også for arbeidsgivere 

rundt omkring i kommunen som trenger arbeidskraft. 

 

1.3 Forskning om skolestørrelse og resultater 

Knyttet til dette temaet er det en del forskning. Vi viser til Utdanningsforbundets 

faktaark 2012:8 «Ny forskning om langsiktige effekter av mindre klasser» 

(https://www.utdanningsforbundet.no/upload/Publikasjoner/Faktaark/Faktaark%20

2012/Faktaark_2012_08.pdf). Her fremkommer det at forskning viser at en reduksjon 

i klassestørrelse både førte til bedre skoleresultater for elevene, og også høyere lønn 

gjennom yrkeslivet. Vi er ikke kjent med at forskningen sier noe når en skole evt blir 

for liten til at denne effekten ikke lengre gjelder, men ingen av skolene i Sør-Aurdal er 

under en slik evt «kritisk minstegrense» i elevtall, verken nå eller i den tidsperioden 

det er oppgitt elevtall for i høringsdokumentet. 

Det konkluderes med samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved å investere i mindre 

klasser.  

 

1.4 Kort oppsummert – del 1 

Vi finner ikke at det foreligger utdanningsfaglige, psykososiale eller økonomiske 

argumenter for endringer i dagens skolestruktur. Med innføringen av eiendomsskatt i 

Sør-Aurdal kommune er argumentet for et spredd kommunalt tjenestetilbud i hele 

kommunen gitt betydelig økt tyngde.  

 

 

  



2.0 Alternativene A, B og C til samarbeidsløsninger 

2.1 Innledning 

Vi legger til grunn at hensynet til elever og hva som er maksimal akspetabel reisetid 

til og fra skole hver dag tilsier at det må foreligge et helhetlig grunnskoletilbud (1. – 

10. klasse) mellom Hallingby og Bagn. 

Det er ikke akseptabelt med løsninger som medfører at vår del av kommunene ikke 

har 1. – 10. tilbud. Dette medfører at alternativ B faller bort, og vi står igjen med 

alternativene A og C. Vi velger ikke å kommentere alternativ C utover å legge til 

grunn at dette må det være åpning for om denne prosessen ikke ender opp med en 

annen avtale mellom de to kommunene om skole i dette området av kommunene. 

 

2.2 Vår vurdering av alternativ A 

Den største elevmengden er i Sør-Aurdal. Både nå og så langt frem i tid som 

rapporten har analysert. Det betyr at det blir færrest kilometer pr elev ved å velge 

lokalisering i Sør-Aurdal, noe det må være et poeng av forskjellige årsaker å oppnå. 

Dette ved siden av små behov for større bygningsendringer mener vi taler for 

alternativ A-2. 

 

Her vil vi legge til at alle de tre aktuelle skolene har attraktive uteområder på 

forskjellig vis, og at alternativ A-2 ikke står tilbake for muligheten av å videreutvikle 

gode uteområder som en viktig side av skolehverdagen. 

 

3.0 Videregående skole 

Vi mener det må være så fritt som overhode mulig å kunne velge videregående skole, og ber 

om at begge kommuner jobber for dette opp mot sine respektive fylkeskommuner. 

  

4.0 Oppsummering 

FAU ved barnehagen i Hedalen går inn for alternativ A-2, og så fritt valg som mulig av 

videregående skole, uavhengig av administrative inndelinger. 

 

På vegne av FAU, barnehagen i Hedalen 

 

 

 

Lars Elsrud 

sekretær 

 

 

 

 



Høringsuttalelse vdr. Alternative grunnskoleløsninger Sør-Aurdal kommune – Ringerike kommune 

 

Vi undrer oss over at dette kommer på ny, under ett år etter at det ble fattet vedtak på å beholde 

skolestrukturen slik den er i dag. At dette stadig blir tatt opp igjen tar mye energi og skaper uro og en 

usikker fremtid for både elever og ansatte. Fokuset i denne saken må være på barna og denne 

usikkerheten dette innebærer går utover barna. Vi er dypt bekymret for at dette stadig er en 

tilbakevendende sak og ønsker en endelig avgjørelse. «Vi er opptatt av at elevene skal være i et godt 

psykososialt miljø der den enkelte eleven kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet, og der faglig 

utvikling står i fokus.» (jfr. vår forrige høringsuttalelse angående driftstilpasning, skole.) 

 

Utover dette mener vi helt klart at ressursbruken IKKE må bli mindre dersom skolestrukturen skal 

være som den er i dag. Det MÅ være levelige ressurser og slik det er nå mener vi det er helt i 

grenseland av hva som er mulig for å drive skole på en forsvarlig måte. 

 

Vi avslutter som vi gjorde på vår høringsuttalelsen i den forrige runden om driftstilpasninger, skole: 

«Vi ønsker oss gode og forutsigbare arbeidsforhold både for elevene og for de ansatte. 

Arbeidsforhold som gir oss gode holdninger, erfaringer og kunnskap. Vi ønsker oss at kommunen 

søker langsiktige og fremtidsrettede løsninger som sikrer og fremmer elevenes helse, trivsel og 

læring.» 

 

Vi har forståelse for at dette er en vanskelig sak med mange følelser og ulike interesser, men vi 

mener helt klart at kommunen nå må ta en endelig avgjørelse. 

 

Klubben i Begnadalen 

Ragnhild Garthus 

Bjørg Strandbråten 

Camilla Ingrirud 

Toni André Solhaug 

Bente Synnøve Milevasslien 

Britt Mykleset 

Maria Kulterud 





Høringsuttalelse fra Elevrådet v/ Hedalen barne- og ungdomsskole 

På bakgrunn av møte elevrådet hadde 30.05.16 sender elevrådet en 

høringsuttalelse om skolesamarbeidet mellom Sør-Aurdal kommune og 

Ringerike kommune.  

Vi ønsker å beholder vår skole i Hedalen, og håper at elevene fra Nes og 

Begnadalen vil komme hit. Vi mener det er best å ha skolen i Hedalen fordi: 

- Det er høyest elevantall på Hedalen skole, som da vil gi flest elever å 

frakte dersom skolen blir plassert et annet sted.   

- Uteområdet på Hedalen skole har et større utvalg enn de andre skolene, 

som fotballbane, skiløype og hoppbakke, skøytebane og mer. 

- Vi mener at 1 – 10 skole er det beste for elevene, og ønsker å fortsette 

med dette. Hedalen skole er da stor nok for å ta imot elevene fra de 

andre skolene, uten så mye utbygging.  

- Det er veldig usikkert om når skolen på Nes vil være klar for å ta oss imot, 

mens skolen i Hedalen trenger bare noen få oppgraderinger. 

- Vi har et veldig godt miljø på skolen, og eleven trives her.  

- Dersom skolen i Hedalen forsvinner, vil befolkningstallet i bygda minke. 

 

 

Vi mener derfor at A-2 er det beste alternativet for sammenslåing av skolene.  

 

På vegne av elevrådet på Hedalen barne – og ungdomsskole, 

Mina Kulterud 

 











Høringsutkast fra SU ved Begnadalen skole.  

 
Alternative grunnskoleløsninger Sør-Aurdal kommune – 

Ringerike kommune. 
 

A. Skoletilbudet for hele grunnskolen (1.-10.trinn) for elever tilhørende Begnadalen 

skole, Hedalen barne- og ungdomsskole og Nes skole samles. 

 

Samarbeidsutvalget ved Begnadalen skole støtter høringssvarene fra FAU ved skolen, 

foreldregruppa ved Begnadalen barnehage og elevråd ved Begnadalen skole. 

 

Vi går derfor ikke inn for alternativ A-1 eller A-2. 

 

Alle her ønsker at ungdomsskolen forblir på SAUS.  

Vi ønsker ikke å redusere elevtallet på SAUS til fordel for felles skole på Nes eller i Hedalen. 

 

 

B. Skoletilbudet for barnetrinnet (1.-7.trinn) for elever tilhørende Begnadalen skole, 

Hedalen barne- og ungdomsskole og Nes skole samles. 

 

Samarbeidsutvalget ved Begnadalen skole går inn for alternativ B-3. Dette betyr at vi ønsker 

at en felles barneskole legges til Begnadalen skole. 

Vi begrunner det med at Begnadalen skole 

 Ligger mest strategisk til for de fleste, med tanke på avstand til skolen. 

 Skolen er viktig for planlagt næringsutvikling i området rundt Begna Bruk. 

(Opptil 30 nye arbeidsplasser planlagt).  Da er det viktig med en skole i 

nærmiljøet, for at ny arbeidskraft skal ønske å bosette seg i bygda.  

 Skolen ligger langs E-16, som er hovedferdselsåre, en vei som de fleste bruker til 

og fra arbeid. Også for de fleste i Hedalen vil skolen ligge gunstig til. 

 Skolen har plass til alle elevene, uten store ombygningskostnader. 

 Skolen har et stort og flott uteområde. 

 Blir felles skole lagt til en av de andre skolene, vil bygda vår bli delt. Det er 

mange som vil søke elevene til Bagn skole, dersom felles skoletilbud legges til 

en annen skole. 

 SFO-tilbudet blir best ivaretatt om felles skole legges til Begnadalen.  

 Ungdomsskoletilbudet for Begnadalen vil da bli på SAUS, noe de fleste ønsker. 

 

Skulle ingen av disse alternativene velges, ønsker samarbeidsutvalget at Begnadalen skole 

består slik den er i dag.  

 

 

 

For SU ved Begnadalen skole, 

 

 

Rasmus Piltingsrud     Britt I Mykleseth 

      (SU-leder)         (Rektor og sekretær for SU) 



Høringsutkast fra SU ved Begnadalen skole.  

 
Alternative grunnskoleløsninger Sør-Aurdal kommune – 

Ringerike kommune. 
 

A. Skoletilbudet for hele grunnskolen (1.-10.trinn) for elever tilhørende Begnadalen 

skole, Hedalen barne- og ungdomsskole og Nes skole samles. 

 

Samarbeidsutvalget ved Begnadalen skole støtter høringssvarene fra FAU ved skolen, 

foreldregruppa ved Begnadalen barnehage og elevråd ved Begnadalen skole. 

 

Vi går derfor ikke inn for alternativ A-1 eller A-2. 

 

Alle her ønsker at ungdomsskolen forblir på SAUS.  

Vi ønsker ikke å redusere elevtallet på SAUS til fordel for felles skole på Nes eller i Hedalen. 

 

 

B. Skoletilbudet for barnetrinnet (1.-7.trinn) for elever tilhørende Begnadalen skole, 

Hedalen barne- og ungdomsskole og Nes skole samles. 

 

Samarbeidsutvalget ved Begnadalen skole går inn for alternativ B-3. Dette betyr at vi ønsker 

at en felles barneskole legges til Begnadalen skole. 

Vi begrunner det med at Begnadalen skole 

 Ligger mest strategisk til for de fleste, med tanke på avstand til skolen. 

 Skolen er viktig for planlagt næringsutvikling i området rundt Begna Bruk. 

(Opptil 30 nye arbeidsplasser planlagt).  Da er det viktig med en skole i 

nærmiljøet, for at ny arbeidskraft skal ønske å bosette seg i bygda.  

 Skolen ligger langs E-16, som er hovedferdselsåre, en vei som de fleste bruker til 

og fra arbeid. Også for de fleste i Hedalen vil skolen ligge gunstig til. 

 Skolen har plass til alle elevene, uten store ombygningskostnader. 

 Skolen har et stort og flott uteområde. 

 Blir felles skole lagt til en av de andre skolene, vil bygda vår bli delt. Det er 

mange som vil søke elevene til Bagn skole, dersom felles skoletilbud legges til 

en annen skole. 

 SFO-tilbudet blir best ivaretatt om felles skole legges til Begnadalen.  

 Ungdomsskoletilbudet for Begnadalen vil da bli på SAUS, noe de fleste ønsker. 

 

Skulle ingen av disse alternativene velges, ønsker samarbeidsutvalget at Begnadalen skole 

består slik den er i dag.  

 

 

 

For SU ved Begnadalen skole, 

 

 

Rasmus Piltingsrud     Britt I Mykleseth 

      (SU-leder)         (Rektor og sekretær for SU) 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/4875-3  Arkiv: 026  

 

Sak: 89/15 

 

Mandat til å utrede samarbeid innenfor helse og oppvekst med Sør Aurdal kommune  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Sør- Aurdal kommune og Ringerike kommune nedsetter arbeidsgruppe og et felles 

tverrpolitisk utvalg med mandat og framdrift som beskrevet i saksframlegget. 

Hans-Petter Aasen (Sp) deltar i tverrpolitisk utvalg sammen med ordfører og varaordfører. 

 
 

Behandling i Kommunestyret 25.06.2015: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 

vedtatt. 

Hans-Petter Aasen (Sp) deltar i tverrpolitisk utvalg sammen med ordfører og varaordfører. 

 
 



Kommunestyrene i Sør Aurdal og Ringerike kommuner fattet likelydende vedtak i mai 

2015.12.15 

Vedtaket ga arbeidsgruppa et mandat slik: 

Helse  En formalisering av muligheten innbyggerne helt sør i Sør – 

Aurdal har til å kunne benytte seg av legevaktordningen i Ringerike 

kommune. Det er ikke ønskelig å med samarbeid av legetjenester, men 

en formell avtale som omfatter enkeltstående konsultasjoner. Felles 

helsetilbud innenfor noen helsefaglige tjenesteområder. Her kan 

nevnes: åpen omsorg, institusjon, helsestasjon og fysioterapi. 

 

Oppvekst Felles skolekrets for områdene Nes, Begnadalen og Hedalen. 

Barnehageplasser på tvers av kommunegrensene. 

Økonomi Forslag til økonomisk oppgjør mellom kommunene ved et eventuelt 

samarbeid. Oversikt over noen økonomiske konsekvenser ved en 

eventuell justering av kommunegrensene. 

Videregående skole    Muligheten ungdom fra Sør – Aurdal til å søke videregående 

skoletilbud i Buskerud, Hønefoss og Ringerike videregående. 

Muligheten for ungdom fra Ringerike har til å søke videregående skole 

i Oppland, Leira i Nord Aurdal kommune. Dette er fylkeskommunale 

oppgaver som må undersøkes med Oppland og Buskerud fylker. 

Justering av kommunegrensen 

  Arbeidsgruppa skal vurdere, og eventuelt forslå en justering av   

  kommunegrensen, på bakgrunn av den forestående utredningen av  

  denne saken og kommunereformen. 

 

 



¡tall

MoTTATT 2 7 sffi.2010

Sør-Aurdal
kommune
Kommunestyret

Utskrift fra møteprotokoll sak 56/L6 behandlet 22.09,L6

056/16: Samarbeid mellom Ringerike kommune og Sør- Aurdal kommune

KS-056/16 Vedtak:
l. Kommunestyret vedtar å ikke inngå noen forpliktende avtale om grunnskolesamarbeid
mellom Ringerike kommune og Sør- Aurdal kommune. Vedtaket åpner ikke for ytterligere
vurderinger eller høringer utover de som nå er gjort i saken.

2. Kommunestyret understreker at vedtak i sak 06/15 punkt 2, om endring av kretsgrenser,
skal legges til grunn ved fremtidige vurderinger. Kommunestyret ønsker løpende orienteringer
fra administrasjonen om utviklingen i elevtallet på alle skolene i kommunen, samt øvnge
forhold som har betydning for en helhetlig vurdering av skoletilbudet.

3. Kommunestyret vedtar å ikke søke noe felles tilbud innenfor helsefaglige tjenesteområder
for de ytre delene av Sør-Aurdal og Nes. Vedtaket åpner ikke for ytterligere vurderinger
utover de vurderinger utover de som nå er giort i saken.

Dokid:
16092248
(16t4801-1)

t

Vedtak i kommunêstyret ¡ Sør-Aurdal



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/4960-2   Arkiv: A40 &13  

 

Skoleinvesteringsplan videregående skoler i Buskerud - høring  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Ringerike kommune ønsker primært en samlokalisering av de to videregående skolene i 

Ringerike. Men for å sikre snarlig utbygging og at det er kapasitet for framtidig vekst, har 

kommunen forståelse for, og er positive alternativ A, utbygging ved Ringerike videregående 

skole.  

 

 

Sammendrag 

Buskerud fylkeskommune har sendt en foreløpig skoleinvesteringsplan ut på høring. 

Investeringer på Ringerike omtales i et eget kapittel. 

 

Fylkeskommunen opererer med fire alternativer for å møte forventet elevtallsvekst i regionen. 

A. Bygge ut Ringerike vgs mot Kongens gate 

B. Sammenslåing av Ringerike vgs med Hønefoss vgs. 

C. Bygge ut Ringerike vgs med modulbygg i kombinasjon med nybygg 

D. Benytte modulbugget ved Hønefoss vgs samt noe ombygginger på Ringerike vgs 

 

Andre vedtak: 

Regionrådet  for Ringeriksregionen har tidligere uttalt: 

 
«Ellers oppfatter vi at det er usikkerhet om investering i ny skole på Ringerike. Vi forventer 

nå at BFK oppfyller sine lovnader og bygger ut skolen på Ringerike. Rådet for 

Ringeriksregionen har tidligere påpekt at vi ønsker en samlokalisering av de to skolene, det er 

ikke foreslått i strategien, vi ber om at BFK vurderer også dette i den videre planleggingen av 

skoleutbygging» 

 



 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen registrerer at Buskerud fylkeskommune forbereder økt befolkning i 

Ringeriksregionen, og vil øke kapasiteten ved de videregående skolene. 

Ideelt burde yrkesfaglige- og studiespesialiserende- studieretninger lokaliseres ved samme 

skole, i tråd med Regionrådet sin tidligere uttale.  Slik situasjonen er, er investeringsalternativ 

A; - å bygge ut Ringerike videregående skole mot Kongens gate, et akseptabelt alternativ. 

 

Vedlegg 

 

 Høringsbrev 

 

 Skoleinvesteringsplan Buskerud Fylkeskommune (se lenke under); 

http://www.bfk.no/Documents/BFK/Utdanning/H%c3%b8ringer/Utredning%20skoleinvester

ing%20-%20h%c3%b8ringsversjon.pdf  

 

 Mulighetsskisse Ringerike (se lenke under); 

http://www.bfk.no/Documents/BFK/Utdanning/H%c3%b8ringer/Vedlegg%204%20-

%20Ringerike%20vgs%20mulighetsstudie.pdf  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.09.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Tore Isaksen 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Skoleinvesteringsplan – høring

Formålet med saken er å fremstille en samlet plan for bruk av de midler fylkestinget, i forbindelse 
med behandling av budsjett 2016 til 2019, har avsatt til investeringer i videregående skoler.

Investeringsperioden vil strekke seg ut over 2019 og ta hensyn til behov frem til 2026.

Vedlagt følger skoleinvesteringsplan, Strømsø skisse, Åssiden vgs mulighetsstudie, Kongsberg vgs 
mulighetsstudie samt Ringerike vgs mulighetsstudie. Se lenke

http://www.bfk.no/Politikk/Slik-kan-du-pavirke/Horinger/Pagaende-horinger/Skoleinvesteringsplan/

Høringssvar sendes på e-post innen 14. oktober 2016 til postmottak@bfk.no

Med vennlig hilsen

Georg N. Smedhus
fylkesrådmann

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Kommunene i Buskerud

Vår dato: 14.09.2016 Vår referanse: 2016/4430-2 Vår saksbehandler:
Deres dato: Deres referanse: Georg N. Smedhus, tlf. 32808509
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16/379-5 26.09.2016 R/OPPKUL/KIMO F30 &58 

36110/16 Fylkesmannen i Buskerud 

Tilsyn med Ringerike kommune - Introduksjonsloven - innhold i program og 

individuell plan  
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