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Arkivsaksnr.: 19/5103-1   Arkiv: A00  

 

Lokal forskrift om opptaksområder for grunnskolene i Ringerike  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

36/19 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.11.2019 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Lokal forskrift om opptaksområder for grunnskolene i Ringerike vedtas, 

Følgende grenser juseres:  

- Hallingby skole/Ullerål skole 

- Helgerud skole/Veien skole 

- Ullerål skole/Benterud skole   

- Tyristrand skole mot Helgerud, Benterud, Veienmarka ungdomsskole  

- Haugsbygd ungdomsskole 

2. Forskriften gjøres gjeldende fra 1. august 2020. 

3. Elevene ved Hønefoss overføres til Ullerål skole og Benterud skole fra høsten 2020 

etter vedtatt grense.  

 

  

Sammendrag 

Denne saken beskriver opptaksområdene ved grunnskolene i Ringerike, etter at Benterud og 

Ullerål skoler er ferdigstilte. Saken har vært på offentlig høring, der alle interesserte har kunnet 

avgi uttale.  

På bakgrunn av høringsutaler og tidligere opptaksområder er det utarbeidet et forslag til 

forskrift for opptaksområder for de kommunale skolene. Det er gjort små justeringer i Hen, 

Heradsbygda og Askområdet. For grensa mellom Ullerål og Benterud er det beskrevet ulike 

alternativer.  

 

Bakgrunn  

Bygging og ferdigstilling av to nye skoler i Hønefoss sentrum gjør at det er behov for å justere 

opptaksområdene til grunnskolene i Ringerike. Gjeldende opptaksområder ble vedtatt i 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur (HOK) 7. november 2018, (HOK sak 42/18).  

 

Etter at endringer ble vedtatt november 2018 har det kommet reaksjoner på særlig to 

opptaksområder:  

1. Sentrumsområdene i Hønefoss og grensen mellom Ullerål skole og Benterud skole.  

2. Grensen mellom Hallingby skole og Ullerål skole. 
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Reaksjonene har blant annet kommet i media og som innbyggerinitiativ.  

 

På bakgrunn av reaksjonene ba HOK rådmannen om å komme med ny sak om 

oppvekstområder (HOK sak 23/19). Opptaksområder for alle skolene i kommunen skal vedtas 

på nytt av kommunestyret som en forskrift. 

 

Formålet med forskriften er å: 

- angi hvilke områder i kommunen som sokner til de ulike skolene, også definert som 

skolens opptaksområder eller skolekretser. 

- sørge for faste grenser som bidrar til likeverdige oppvekst- og læringsmiljøer. 

- sikre en forsvarlig kapasitetsutnyttelse ved de ulike skolene for å sikre alle elever 

tilfredsstillende kvalitet i opplæringen. 

- synliggjøre hvordan kommunen ivaretar nærskoleprinsippet og prinsippet om barnets 

beste 

 

Gjeldende opptaksområder ble sendt ut på høring 28. august 2019, med høringsfrist 28. 

oktober 2019. En arbeidsgruppe med representanter fra Ringerike kommunale foreldreutvalg, 

ungdomsrådet, skoleledere og organisasjonene har bidratt i utarbeidelsen av høringsbrev og 

forslag til opptaksområder.  

 

I høringsbrevet ba vi om innspill til alle skolenes opptaksområder, med særlig fokus på 

følgende inndelinger:  

- Hønefoss skoles opptaksområde og nytt skolested for elever i områdene sentrum, 

Hengsle, Vesterntangen/Støalandet og Holttangen/Hønengata/Parkveien.  

- Justering av opptaksområdet mellom Ullerål skole og Hallingby skole i området 

Hensveien.  

- Eventuell gradvis innføring av nye opptaksområder, slik at de i 2020 bare blir 

gjeldende for 1. klassinger. 

 

Høringen 

Det ble sendt ut høringsbrev til samarbeidsutvalgene (SU) ved kommunens grunnskoler, 

Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund, Delta, Fagforbundet, Ringerike kommunale 

foreldreutvalg og Brakar AS. Høringsbrevet ble også lagt ut på kommunens nettside og 

annonsert i kommunens lørdagsannonse i Ringerikes Blad. 

Det har vært gjennomført høringsmøter på Benterud, Hønefoss og Ullerål skoler etter ønske 

fra SU/FAU. 

 

Det kom inn i alt 20 høringsuttalelser: Fra skoler, samarbeidsutvalg (SU), elevråd, FAU, 

ansatte og enkeltpersoner. Følgende har avgitt uttalelse:  

 Ask utvikling 

 Benterud skole SU har videresendt tre svar de har fått fra foresatte. De har ikke 

kommet med egen uttalelse. 

o høringssvar 1 fra Thomas Fransrud 

o høringssvar 2 fra Reidar Stene 

o høringssvar 3 fra Karianne Hagen 

 Hallingby skole SU 
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 Haugsbygd ungdomsskole SU 

 Haugsbygd ungdomsskole Utdanningsforbundet 

 Helgerud skole SU 

 Hønefoss skole – elevrådet 

 Hønefoss skole FAU 

 Hønefoss skole lærerne 

 Hønefoss skole SU 

 Hanne Skollerud Heen 

 Marte Aagesen Trondsen og Daniel Aleksander Holm 

 Ullerål skole FAU 

 Ullerål skole SU 

 Vang skole SU, FAU og personalet 

 Veien skole SU 

 Veienmarka ungdomsskole personalet 

 Tyristrand skole SU 

 

Uttalelsene omhandler justering av grenser mellom opptaksområder, trafikkforhold, nærmiljø 

og skolemiljø.  

 

Høringssvar 

Her beskrives gjeldende vedtak og uttalelser i de grenseområdene som er omtalt i 

høringssvarene; 

 

Grensen mellom Ullerål skole og Hallingby skole. 

1. januar 2019 ble grensen mellom skolene flyttet fra Hensveien 100/Hen mølle til Hensveien 

187 (HOK 42/18) 

 

Uttalelsene fra Hallingby skoles SU, Ullerål skoles SU og FAU, Hønefoss skoles FAU, Hanne 

Skollerud Heen, Marte Aagesen Trondsen og Daniel Aleksander Holm anbefaler å flytte 

grensene tilbake igjen til Hen mølle/Hensveien 100. Karianne Hagen foreslår at grensen flyttes 

til Risesletta.  

Utenom denne høringen så er det også et innbyggerinitiativ «Skolegrenser Hallingby skole», 

med 360 underskrifter på Minsak.no, som foreslår å flytte grensene tilbake til Hen Mølle. 

 

Grensen mellom opptaksområdene Helgerud skole og Veien skole.  

I HOK 42/18 står det i saksframlegget at Helgerud SU forslag om å flytte grensen til E16 skal 

tas inn i dokumentteksten til endelig forslag om opptaksområder. Teksten ble dessverre ikke 

tatt inn i dokumentet i 2018, men skolegrensene i kommunens kartløsning ble endret etter 

behandlingen i HOK. Helgerud SU har også ved denne høringen sendt inn høringssvar om at 

grensen skal gå ved E16. 

 

Grensen mellom Tyristrand skole, Helgerud skole og Benterud skole (Ask-området). 

I opptaksområdene vedtatt i HOK 42/18 gjelder følgende grenser: Mot Benterud skole og 

Haugsbygd ungdomsskole går grensen ved brua over Sogna på Ask. Grensen mellom Helgerud 

skole og Tyristrand skole går på Ask i krysset der Sandakerveien tar av fra RV 35. 
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Uttalelsene fra Tyristrand skoles SU, Ask Utvikling, Karianne Hagen og Thomas Fransrud tar 

til orde for å utvide Tyristrand skoles opptaksområde mot Helgerud og Benterud, blant annet 

for at Ask skal omfattes av én skolekrets.  

 

Grensen mellom Ullerål skole og Benterud skole. 

I Hønefoss sør ble Benterud skole tatt i bruk fra 1. januar 2019. I Hønefoss nord er Ullerål 

skole under utbygging, og skal ferdigstilles til oppstart av skoleåret 2020-2021. Disse skolene 

erstatter Kirkeskolen, Eikli skole, Hønefoss skole og nåværende Ullerål skole. 

 

I vedtaket HOK 42/18 følger grensen mot Ullerål skole Randselva fra Glatvedt til 

Overmannsund bru (Vesterntangen) og videre til Hovsenga slik at området øst for Randselva 

tilhører Benterud skole. Fra Overmannsund bru går grensen gjennom lyskrysset, langs 

Nygata/Parkgata til St. Hanshaugen og over denne til Ankersgate. Grensen går mellom 

Ankersgate nr. 5 og 7 slik at nr. 5 tilhører Benterud skole og nr. 7 Ullerål skole. Videre går 

grensen gjennom industri- forretnings-området vestover til Randsfjordbanen, og følger denne 

til brua over Begna. Hele Vesterntangen fram til grensen mot Vang skole tilhører Benterud 

skole.  

 

Uttalelsene fra Hønefoss skoles elevråd, SU, FAU og ansatte, Karianne Hagen, Marte Aagesen 

Trondsen og Daniel Aleksander Holm anbefaler å flytte grensa slik at den følger Begnaelva, 

Bybrua og Storelva. Forslaget innebærer at hele Vesterntangen og området Nygata, Parkgata 

og Ankersgate tilhører Ullerål skole.  

 

Uttalene fra Ullerål skoles SU og FAU ønsker at grensen mellom Ullerål skole og Benterud 

skole skal være som i vedtaket fra HOK 42/18. 

 

Opptaksområdet til ungdomsskolene Hov, Veienmarka og Haugsbygds opptaksområder 

I opptaksområdene vedtatt i HOK 42/18, er det noe mangelfull beskrivelse av opptaksområdet 

for elever som bor i Hønefoss sentrum, Eikli, Arnegård og Hvervenmoen. 

 

Uttalelser fra Haugsbygd ungdomsskole SU, Utdanningsforbundet v/Haugsbygd 

ungdomsskole, personalet ved Veienmarka ungdomsskole og Karianne Hagen omhandler 

opptaksområdene for ungdomsskolene på ulike måter.  

 

Konsekvenser av foreslåtte endringer 

 

Grensen mellom Ullerål skole og Hallingby skole. 

I dette området bor det relativt få elever, 1-2 på hvert trinn. For elever med rett til skyss går 

det transport i begge retninger. En del barn i området er søkt inn på Ullerål av mer praktiske 

årsaker. En endring av grensen tilbake til Hen Mølle vil kunne bidra til å dempe presset på 

Ullerål noe. Hallingby skole har god kapasitet (Se vedlegg om elevtallsprognoser). Å redusere 

trykket på Ullerål vi også ha skolefaglige fordeler når det gjelder organisering og tilpasning av 

undervisningen. 
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Grensen mellom opptaksområdene Helgerud skole og Veien skole.  

Flere elever på Helgerud-siden av E16 er søkt inn på Helgerud skole de siste årene. Området 

har tidligere tilhørt Veien skole. Begge skolene har god kapasitet. Ut fra dagens prognoser ser 

Veien skole ut til å få størst vekst av disse to på lengre sikt.  

 

Grensen mellom Tyristrand skole, Helgerud skole og Benterud skole (Ask-området). 

De fleste høringsuttalene går inn for å flytte grensen nærmere Hønefoss, slik at hele tidligere 

Stranden skolekrets tilhører Tyristrand. Transportmessig er Helgerud litt komplisert fra 

Sandaker-området. Tyristrand har noe kapasitet, og et synkende elevtall i neste 5-årsprognose, 

men elevtallet vil så øke igjen. Benterud skole har god kapasitet. Ringerike Montessoriskole på 

Ask påvirker elevtallet ved de kommunale skolene i området, så den ønskede endringen vil 

kunne håndteres av Tyristrand. Endringen påvirker ikke skoleskyssen i området. 

 

Grensen mellom Ullerål skole og Benterud skole 

Høringsuttalene i dette området er delte. Uttalene fra Hønefoss skole med flere går inn for 

Hønefoss bru som grense, mens uttalene fra Ullerål skole går inn for å opprettholde grensen 

ved lyskrysset som vedtatt i HOK 42/18.  

 

Alternativ 1: Grensen mellom Ullerål skole og Benterud skole går ved Hønefoss bru og følger 

Begnaelva og Storelva. 

 

Alternativ 2: Grensen mellom opptaksområdene i sentrum følger vedtaket fra HOK 42/18.  

Grensen går ved lyskrysset på nordsida, slik at Vesterntangen og området nær Hønefoss skole 

tilhører Benterud. 

 

Det går i dag 880 elever på Ullerål, Hønefoss og Benterud skoler. 

Dersom grensen settes på Hønefoss bru vil det i dag bo omlag 550 elever i Ullerål sitt 

opptaksområde og 330 elever i Benterud sitt opptaksområde etter at Hønefoss skole er lagt 

ned og nye opptaksområder er vedtatt. 

Dersom grensen settes ved det første lyskrysset på nordsida slik at området rundt Hønefoss 

skole og Vesterntangen tilhører Benterud, ville det vært 500 elever på Ullerål og 380 elever i 

Benterud sitt opptaksområde. Elevtallet neste skoleår ser totalt ut til å bli 20 høyere enn 

inneværende skoleår. 

 

Med stor vekst i Ullerål-Hønefoss-Benterud-området vil det kunne medføre et behov for en 

tredje skole i Hønefoss i løpet av noen år.  Prognosene fra Norconsult 2018 viser et stabilt og 

ikke økende elevtall i kretsene Ullerål og Hønefoss de neste 5 år, og en svak økning i perioden 

2025-2030 (se vedlegg). Prognosene for Benterud viser jevn økning på omlag 100 elever i 

neste 10-årsperiode. 

Det er derfor antydet at en tredje barneskole i Hønefoss bør være på plass i siste del av 2020-

tallet. 

 

Opptaksområdet til ungdomsskolene Hov, Veienmarka og Haugsbygds opptaksområder 

Det foreslås i hovedsak å beholde opptaksområdene for ungdomsskolene slik de er, men at nye 

Tanberglia tilhører Benterud og Veienmarka, sammen med Trygstad og Arnegård, mens 

Monserud tilhører Haugsbygd. Haugsbygd si grense mot Tyristrand foreslås ved Storelva.  
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Rådmannen ønsker å komme tilbake til framtidig inndeling av ungdomsskolekretsene i 2021 

etter at nye elevtallsprognoser er lagt fram og behandlet. 

 

 

Innføringstakt 

 

Lokal forskrift til opptaksområder for grunnskolene i Ringerike kommune gjøres gjeldende fra 

1. august 2020 for elever som begynner på skolen etter den dato. Det innebærer at elever som 

allerede har startet på kommunens skoler, utenom Hønefoss skole, ikke må bytte skole, selv 

om opptaksområdene foreslås endret fra neste skoleår.  

 

Det er kapasitet til endringene på de berørte skolene, men det kan få noen konsekvenser for 

skoleskyssen. 

 

Innføringen av de nye opptaksområdene knyttet til Ullerål – Hønefoss – Benterud behandles 

særskilt. 

 

Det kom fram ulike syn i høringene:  

Hønefoss skoles elevråd, SU, FAU og ansatte, Marte Aagesen Trondsen og Daniel Aleksander 

Holm foreslår at elevene som i dag går på Hønefoss skole overføres samlet til Ullerål skole og 

at de elevene som ønsker det kan overføres til Benterud skole.   

 

Ullerål skoles SU og FAU foreslår at de vedtatte grensene innføres gradvis og at dagens elever 

ved Hønefoss skole overføres til Benterud skole fra og med skoleåret 2020-2021. 

 

Å overføre alle elever på dagens Hønefoss skole samlet til Ullerål skole kan gi et elevtall på 

Ullerål på opp mot 600 elever fra høsten 2020. Da er skolens kapasitet utnyttet maksimalt fra 

åpningsdagen. Både FAU og SU ved Ullerål skole advarer mot å fylle skolen helt opp fra 

åpning, og uttaler at «romprogrammet til den nye skolen er planlagt for å kunne legge opp til 

en fleksibel undervisning med varierte læringsarealer. Dersom skolen blir full fra starten av kan 

vi risikere å miste den fleksibiliteten bygget legger opp til.» 

 

Faglig sett er det derfor et klar fordel at de nye skolene på Ullerål og Benterud får fordelt 

elevene jevnest mulig. Skolene vil da ha like forutsetninger for å utvikle den framtidsskolen 

som skolebyggene gir mulighet for, og følge opp de nye nasjonale læreplanene fra neste 

skoleår. Det tar og tid å etablere god og ny praksis i nye omgivelser. 

 

Ut fra dette skisseres ulike alternative innføringsmodeller for grensen Ullerål - Benterud: 

Elevene på 1. trinn innskrives etter de nye opptaksområdene fra høsten 2020. 

For de andre elevene pekes det på følgende alternativer: 

 

1. Alle elevene ved Hønefoss skole overføres til Ullerål skole fra skoleåret 2020-2021. 

Elever som ønsker det overføres til Benterud skole. 

 

2. Alle elevene ved Hønefoss fordeles på Ullerål skole og Benterud skole fra høsten 2020 

etter vedtatt grense.  
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3. Elever i 2.- 4. trinn  ved Hønefoss overføres den skolen de tilhører etter nye 

opptaksområder. 

Elevene ved Hønefoss skoles 5.-7. trinn overføres samlet til Ullerål. De som ønsker det 

overføres til Benterud skole. 

 

4. Alle elevene ved Hønefoss skole overføres til Benterud skole fra 1.august 2020.  

 

 

Alternativ 1 gir et stort press på Ullerål skole med nær 600 elever neste skoleår. I de 

påfølgende skoleårene vil elevtallet på Ullerål skole reduseres, etter hvert som elever i sentrum 

begynner på Benterud og elever i Hen-området begynner på Hallingby.  

 

Ut fra en «Barnas beste»-vurdering, kan det være en fordel at elever som i dag går på 

Hønefoss får fortsette på samme skole, noe som er påpekt i elevrådet på Hønefoss sin uttale. 

Ulempen er at søsken i dette alternativet går på forskjellige skoler.  

Pedagogisk sett gir det som nevnt tidligere faglige utfordringer å starte opp med en full skole 

fra åpningsdagen.  

 

Alternativ 2 samsvarer med vedtaket fra HOK 42/18. Dette gir jevnest elevfordeling mellom 

skolen. I et barnas beste- perspektiv vil denne modellen gjøre at søsken går på samme skole. 

Ulempen er at 15-40 % av elevene på Hønefoss kommer på en annen skole enn de andre 

elevene, avhengig av hvor grensen mellom opptaksområdene settes. 

 

Alternativ 3 er en mellomløsning, der de som har gått lenge sammen på Hønefoss skole og blir 

elever på mellomtrinnet fra høsten 2020, flyttes samlet til Ullerål. De som har gått kortere tid 

sammen, fordeles etter nye opptaksområder. Ut fra at vennskap utvikles over tid, vil dette 

alternativet ivareta de som har gått lenge sammen og gi de som må bytte skole lengre tid for å 

utvikle et godt læringsmiljø på en ny skole. 

 

Alternativ 4 innebærer at alle elever som i dag går på Hønefoss i dag overføres Benterud. Dette 

vil gi Ullerål en gravis vekst ut fra dagens elevtall, mens den vil gi Benterud et kraftig hopp og 

så en gradvis nedgang etter hvert som elevene begynner på begge skolene. 
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Trafikksikkerhet og skoleskyss 

Trafikksikkerhet knyttet til skolevei omtales for Hønefoss Nord i den politiske saken om 

skoleveistiltak Nye Ullerål skole (K-sak 61/19). Alle tiltak i dette vedtaket forutsettes 

gjennomført før skolestart høsten 2020. Andre tiltak omtales i kommunens 

trafikksikkerhetsplan, 

 

Når det gjelder skyss, vil ikke de endringene som foreslås i saken ha store konsekvenser. 

Brakar organiserer skoleskyssen til den definerte nærskolen, men bare til en skole i hvert 

område. Det innebærer at gradvis innføring av nye opptaksområder kan medføre noen utgifter. 

Dette gjelder særlig for 1. klasse der skyssgrensen er 2 km.  

 

Søknad om å få gå på annen skole enn nærskolen 

I Ringerike kommune kan det søkes om å få gå på annen skole enn nærskolen. Rektor ved den 

skolen det søkes opptak ved behandler slike søknader. Det er i hovedsak kapasitet som avgjør 

om slike søknader innvilges (K-sak 76/16). Det er relativt god kapasitet på de fleste skolene i 

Ringerike, bortsett fra ved Vang skole, Veienmarka ungdomsskole og eventuelt Ullerål skole. 

 

Juridiske forhold 

Hjemmelen for å lage forskrift på dette området er gitt i Lov om grunnskolen og den 

videregående opplæringen § 8.1. Utdanningsdirektoratet beskriver to måter å fastsette 

opptaksområder på, enten som ordinær politisk sak, slik det ble gjort i HOK 42/18, eller ved 

forskrift, slik det gjøres i denne saken. 

 

Endelig forslag til Lokal forskrift til opptaksområder i grunnskolen i Ringerike kommune  

 

Opptaksområdene til skolene med kartutsnitt er beskrevet i vedlegget «Forslag til Lokal 

forskrift til opptaksområder for grunnskolene i Ringerike kommune».  

 

Følgende grenser foreslås endret fra 1. august 2020: 

- Hallingby skole/Ullerål skole: grensen går ved Hen mølle/Hensveien 100. 

- Helgerud skole/Veien skole: grensen går ved E16. 

- Ullerål skole/Benterud skole: grensen følger grensen Randselva fra Glatvedt til 

Overmannsund bru (Vesterntangen) og videre til Hovsenga slik at området sør for 

Randselva tilhører Benterud skole. Fra Overmannsund bru går grensen gjennom 

lyskrysset, langs Nygata/Parkgata til St. Hanshaugen og over denne til Ankersgate. 

Grensen går mellom Ankersgate nr. 5 og 7 slik at nr. 5 tilhører Benterud skole og nr. 7 

Ullerål skole. Videre går grensen gjennom industri- forretnings-området vestover til 

Randsfjordbanen, og følger denne til brua over Begna. Hele Vesterntangen fram til 

grensen mot Vang skole tilhører Benterud skole.  

- Hov ungdomsskole: Hele Ullerål skoles opptaksområdet tilhører Hov. 

- Tyristrand skole: Grensen mellom Tyristrand skole og Helgerud skole går ved Heiern 

og følger elva Sogna sørover til Sørumsmarka. Mot Benterud skole og Haugsbygd 

ungdomsskole går grensen ved E 16 og følger Storelva til Busund, slik at området vest 

for Storelva hører til Tyristrand.  
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- Veienmarka ungdomsskole: Elever som bor i opptaksområdet til Helgerud og Veien 

skoler tilhører Veienmarka ungdomsskole. Elever i Benterud skoles opptaksområde 

deles slik at bosatte på Eikli, Arnegård, Trygstad og Tanberglia tilhører Veienmarka 

ungdomsskole.  

- Haugsbygd ungdomsskole: Elever som bor i opptaksområdet til Vang skole tilhører 

Haugsbygd ungdomsskole. Mot Tyristrand skole går grensen ved Storelva. Mot 

Veienmarka går grensen slik at bosatte på Hvervenmoen, Monserud og i Ringåsen samt 

all bebyggelse langs FV 156 Åsaveien fra krysset FV 156 – RV 241 til grensen mot 

Hole kommune tilhører Haugsbygd ungdomsskole. 

 

 

Rådmannens vurdering  

Rådmannen ser at det har vært et stort engasjement i denne saken. Det er gjennomført en god 

prosess og høringsinstansene har arbeidet grundig og omfattende med uttalene. 

 

Alternativene beskrevet i denne sak ivaretar etter rådmannens vurdering prinsippet om barnets 

beste og barns rett til medvirkning. Det er kommet mange høringsuttaler fra skolenes 

samarbeidsutvalg, som er sammensatt av elever, foreldre og ansatte. I tillegg er det egen uttale 

fra elevrådet ved Hønefoss skole. 

 

For de fleste områdene i kommunen er det foreslått mindre justeringer i høringsrunden. 

Rådmannen går inn for endringene som er foreslått ved Hen, i Heradsbygda og Ask-området.  

 

Når det gjelder den nye grensen mellom Benterud og Ullerål, registrer rådmannen at debatten i 

liten grad har handlet om det pedagogiske innholdet for elevene. Slik saken står, vil alle 

alternativene gi elevene bedre skolefaglige rammer enn de skolebyggene vi har hatt.   

 

Rådmannen har i utgangspunktet ikke endret syn i saken og mener at alternativ 2, slik det ble 

vedtatt i HOK 42/18, med grense mellom Ullerål og Hønefoss ved lyskrysset på nordsida, er en 

god løsning.   

 

Dette vil gi den jevneste fordeling av elevene og det beste pedagogiske tilbudet til elevene, og 

vurderes som viktigere enn skolevei. Det pedagogiske tilbudet er vesentlig for elevens 

fleksibilitet i læring og differensiering av læringsmetoder. I tillegg er oppstart av nye skoler 

alltid krevende.  

 

Rådmannen tilrår også at elevene ved Hønefoss skole blir overført til nye skoler høsten 2020.  

Rådmannen ser at dette alternativet utnytter kapasiteten best på begge skolene.  Den vil gi et 

godt handlingsrom ut fra total kapasitet, og gi elevene, foreldre og tilsatte gode 

utviklingsmuligheter. 

Alternativt vil rådmannen peke på at de elevene som har gått lengst sammen på Hønefoss skole 

kan gå samlet til Ullerål skole. 

 

Forslaget til forskrift synliggjør hvordan kommunen ivaretar nærskoleprinsippet. Rådmannen 

har samtidig vurdert prinsippet om barnets beste, og det er tatt hensyn til nærmiljø og 

transport.   
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Den foreslåtte forskrift til opptaksområder er ikke til hinder for den enkeltes mulighet til å søke 

plass ved annen skole enn nærskolen.   

 

Lokal forskrift til opptaksområder for grunnskolene i Ringerike kommune gjøres gjeldende fra 

1. august 2020. Det innebærer at elever som allerede har startet på kommunens skoler utenom 

Hønefoss, ikke må bytte skole, selv om opptaksområdene endres. 
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Vedlegg:  

Høringsbrev 

Kart over sentrumsområdet 

Elevprognose fra Norconsult 

Opptaksområder vedtatt av HOK sak 42/18 

Forslag til Lokal forskrift til opptaksområder for grunnskolene i Ringerike kommune 

Høringsuttalelser fra:  

 Ask utvikling 

 Benterud skole SU har videresendt tre svar de har fått fra foresatte, men de har ikke 

kommet med egen uttalelse. 

o høringssvar 1 fra Thomas Fransrud 

o høringssvar 2 fra Reidar Stene 

o høringssvar 3 fra Karianne Hagen 

 Hallingby skole SU 

 Haugsbygd ungdomsskole SU 

 Haugsbygd ungdomsskole Utdanningsforbundet 

 Helgerud skole SU 

 Hønefoss skole – elevrådet 

 Hønefoss skole FAU 

 Hønefoss skole lærerne 

 Hønefoss skole SU 

 Hanne Skollerud Heen 

 Marte Aagesen Trondsen og Daniel Aleksander Holm 

 Ullerål skole FAU 

 Ullerål skole SU 

 Vang skole SU, FAU og personalet 

 Veien skole SU 

 Veienmarka ungdomsskole personalet 

 Tyristrand skole SU 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.11.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Evi Mathilassi Lien 
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Lokal forskrift om opptaksområder for grunnskolene i Ringerike  
 

Forslag til vedtak: 
 

1. Lokal forskrift om opptaksområder for grunnskolene i Ringerike vedtas, 

Følgende grenser juseres:  

- Hallingby skole/Ullerål skole 

- Helgerud skole/Veien skole 

- Ullerål skole/Benterud skole   

- Tyristrand skole mot Helgerud, Benterud, Veienmarka ungdomsskole  

- Haugsbygd ungdomsskole 

2. Forskriften gjøres gjeldende fra 1. august 2020. 

3. Elevene ved Hønefoss overføres til Ullerål skole og Benterud skole fra høsten 2020 etter vedtatt 

grense.  

 

 

  

 

Sammendrag 

Denne saken beskriver opptaksområdene ved grunnskolene i Ringerike, etter at Benterud og 

Ullerål skoler er ferdigstilte. Saken har vært på offentlig høring, der alle interesserte har kunnet 

avgi uttale.  

På bakgrunn av høringsutaler og tidligere opptaksområder er det utarbeidet et forslag til 

forskrift for opptaksområder for de kommunale skolene. Det er gjort små justeringer i Hen, 

Heradsbygda og Askområdet. For grensa mellom Ullerål og Benterud er det beskrevet ulike 

alternativer.  

 

Bakgrunn  
Bygging og ferdigstilling av to nye skoler i Hønefoss sentrum gjør at det er behov for å justere 

opptaksområdene til grunnskolene i Ringerike. Gjeldende opptaksområder ble vedtatt i Hovedutvalget 

for oppvekst og kultur (HOK) 7. november 2018, (HOK sak 42/18).  

 

Etter at endringer ble vedtatt november 2018 har det kommet reaksjoner på særlig to opptaksområder:  

1. Sentrumsområdene i Hønefoss og grensen mellom Ullerål skole og Benterud skole.  

2. Grensen mellom Hallingby skole og Ullerål skole. 



- 

 

Reaksjonene har blant annet kommet i media og som innbyggerinitiativ.  

 

På bakgrunn av reaksjonene ba HOK rådmannen om å komme med ny sak om oppvekstområder (HOK 

sak 23/19). Opptaksområder for alle skolene i kommunen skal vedtas på nytt av kommunestyret som en 

forskrift. 

 

Formålet med forskriften er å: 

- angi hvilke områder i kommunen som sokner til de ulike skolene, også definert som skolens 

opptaksområder eller skolekretser. 

- sørge for faste grenser som bidrar til likeverdige oppvekst- og læringsmiljøer. 

- sikre en forsvarlig kapasitetsutnyttelse ved de ulike skolene for å sikre alle elever 

tilfredsstillende kvalitet i opplæringen. 

- synliggjøre hvordan kommunen ivaretar nærskoleprinsippet og prinsippet om barnets beste 

 

Gjeldende opptaksområder ble sendt ut på høring 28. august 2019, med høringsfrist 28. oktober 2019. 

En arbeidsgruppe med representanter fra Ringerike kommunale foreldreutvalg, ungdomsrådet, 

skoleledere og organisasjonene har bidratt i utarbeidelsen av høringsbrev og forslag til opptaksområder.  

 

I høringsbrevet ba vi om innspill til alle skolenes opptaksområder, med særlig fokus på følgende 

inndelinger:  

- Hønefoss skoles opptaksområde og nytt skolested for elever i områdene sentrum, Hengsle, 

Vesterntangen/Støalandet og Holttangen/Hønengata/Parkveien.  

- Justering av opptaksområdet mellom Ullerål skole og Hallingby skole i området Hensveien.  

- Eventuell gradvis innføring av nye opptaksområder, slik at de i 2020 bare blir gjeldende for 

1. klassinger. 

 

Høringen 
Det ble sendt ut høringsbrev til samarbeidsutvalgene (SU) ved kommunens grunnskoler, 

Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund, Delta, Fagforbundet, Ringerike kommunale 

foreldreutvalg og Brakar AS. Høringsbrevet ble også lagt ut på kommunens nettside og annonsert i 

kommunens lørdagsannonse i Ringerikes Blad. 

Det har vært gjennomført høringsmøter på Benterud, Hønefoss og Ullerål skoler etter ønske fra 

SU/FAU. 

 

Det kom inn i alt 20 høringsuttalelser: Fra skoler, samarbeidsutvalg (SU), elevråd, FAU, ansatte og 

enkeltpersoner. Følgende har avgitt uttalelse:  

 Ask utvikling 

 Benterud skole SU har videresendt tre svar de har fått fra foresatte. De har ikke kommet med 

egen uttalelse. 

o høringssvar 1 fra Thomas Fransrud 

o høringssvar 2 fra Reidar Stene 

o høringssvar 3 fra Karianne Hagen 

 Hallingby skole SU 

 Haugsbygd ungdomsskole SU 

 Haugsbygd ungdomsskole Utdanningsforbundet 

 Helgerud skole SU 

 Hønefoss skole – elevrådet 

 Hønefoss skole FAU 

 Hønefoss skole lærerne 

 Hønefoss skole SU 

 Hanne Skollerud Heen 



- 

 Marte Aagesen Trondsen og Daniel Aleksander Holm 

 Ullerål skole FAU 

 Ullerål skole SU 

 Vang skole SU, FAU og personalet 

 Veien skole SU 

 Veienmarka ungdomsskole personalet 

 Tyristrand skole SU 

 

Uttalelsene omhandler justering av grenser mellom opptaksområder, trafikkforhold, nærmiljø og 

skolemiljø.  

 

Høringssvar 

Her beskrives gjeldende vedtak og uttalelser i de grenseområdene som er omtalt i høringssvarene; 

 

Grensen mellom Ullerål skole og Hallingby skole. 

1. januar 2019 ble grensen mellom skolene flyttet fra Hensveien 100/Hen mølle til Hensveien 187 (HOK 

42/18) 

 

Uttalelsene fra Hallingby skoles SU, Ullerål skoles SU og FAU, Hønefoss skoles FAU, Hanne 

Skollerud Heen, Marte Aagesen Trondsen og Daniel Aleksander Holm anbefaler å flytte grensene 

tilbake igjen til Hen mølle/Hensveien 100. Karianne Hagen foreslår at grensen flyttes til Risesletta.  

Utenom denne høringen så er det også et innbyggerinitiativ «Skolegrenser Hallingby skole», med 360 

underskrifter på Minsak.no, som foreslår å flytte grensene tilbake til Hen Mølle. 

 

Grensen mellom opptaksområdene Helgerud skole og Veien skole.  

I HOK 42/18 står det i saksframlegget at Helgerud SU forslag om å flytte grensen til E16 skal tas inn i 

dokumentteksten til endelig forslag om opptaksområder. Teksten ble dessverre ikke tatt inn i dokumentet 

i 2018, men skolegrensene i kommunens kartløsning ble endret etter behandlingen i HOK. Helgerud SU 

har også ved denne høringen sendt inn høringssvar om at grensen skal gå ved E16. 

 

Grensen mellom Tyristrand skole, Helgerud skole og Benterud skole (Ask-området). 

I opptaksområdene vedtatt i HOK 42/18 gjelder følgende grenser: Mot Benterud skole og Haugsbygd 

ungdomsskole går grensen ved brua over Sogna på Ask. Grensen mellom Helgerud skole og Tyristrand 

skole går på Ask i krysset der Sandakerveien tar av fra RV 35. 

 

Uttalelsene fra Tyristrand skoles SU, Ask Utvikling, Karianne Hagen og Thomas Fransrud tar til orde 

for å utvide Tyristrand skoles opptaksområde mot Helgerud og Benterud, blant annet for at Ask skal 

omfattes av én skolekrets.  

 

Grensen mellom Ullerål skole og Benterud skole. 

I Hønefoss sør ble Benterud skole tatt i bruk fra 1. januar 2019. I Hønefoss nord er Ullerål skole under 

utbygging, og skal ferdigstilles til oppstart av skoleåret 2020-2021. Disse skolene erstatter Kirkeskolen, 

Eikli skole, Hønefoss skole og nåværende Ullerål skole. 

 

I vedtaket HOK 42/18 følger grensen mot Ullerål skole Randselva fra Glatvedt til Overmannsund bru 

(Vesterntangen) og videre til Hovsenga slik at området øst for Randselva tilhører Benterud skole. Fra 

Overmannsund bru går grensen gjennom lyskrysset, langs Nygata/Parkgata til St. Hanshaugen og over 

denne til Ankersgate. Grensen går mellom Ankersgate nr. 5 og 7 slik at nr. 5 tilhører Benterud skole og 

nr. 7 Ullerål skole. Videre går grensen gjennom industri- forretnings-området vestover til 

Randsfjordbanen, og følger denne til brua over Begna. Hele Vesterntangen fram til grensen mot Vang 

skole tilhører Benterud skole.  

 



- 

Uttalelsene fra Hønefoss skoles elevråd, SU, FAU og ansatte, Karianne Hagen, Marte Aagesen 

Trondsen og Daniel Aleksander Holm anbefaler å flytte grensa slik at den følger Begnaelva, Bybrua og 

Storelva. Forslaget innebærer at hele Vesterntangen og området Nygata, Parkgata og Ankersgate 

tilhører Ullerål skole.  

 

Uttalene fra Ullerål skoles SU og FAU ønsker at grensen mellom Ullerål skole og Benterud skole skal 

være som i vedtaket fra HOK 42/18. 

 

Opptaksområdet til ungdomsskolene Hov, Veienmarka og Haugsbygds opptaksområder 

I opptaksområdene vedtatt i HOK 42/18, er det noe mangelfull beskrivelse av opptaksområdet for elever 

som bor i Hønefoss sentrum, Eikli, Arnegård og Hvervenmoen. 

 

Uttalelser fra Haugsbygd ungdomsskole SU, Utdanningsforbundet v/Haugsbygd ungdomsskole, 

personalet ved Veienmarka ungdomsskole og Karianne Hagen omhandler opptaksområdene for 

ungdomsskolene på ulike måter.  

 

Konsekvenser av foreslåtte endringer 

 

Grensen mellom Ullerål skole og Hallingby skole. 

I dette området bor det relativt få elever, 1-2 på hvert trinn. For elever med rett til skyss går det 

transport i begge retninger. En del barn i området er søkt inn på Ullerål av mer praktiske årsaker. En 

endring av grensen tilbake til Hen Mølle vil kunne bidra til å dempe presset på Ullerål noe. Hallingby 

skole har god kapasitet (Se vedlegg om elevtallsprognoser). Å redusere trykket på Ullerål vi også ha 

skolefaglige fordeler når det gjelder organisering og tilpasning av undervisningen. 

 

Grensen mellom opptaksområdene Helgerud skole og Veien skole.  

Flere elever på Helgerud-siden av E16 er søkt inn på Helgerud skole de siste årene. Området har 

tidligere tilhørt Veien skole. Begge skolene har god kapasitet. Ut fra dagens prognoser ser Veien skole 

ut til å få størst vekst av disse to på lengre sikt.  

 

Grensen mellom Tyristrand skole, Helgerud skole og Benterud skole (Ask-området). 

De fleste høringsuttalene går inn for å flytte grensen nærmere Hønefoss, slik at hele tidligere Stranden 

skolekrets tilhører Tyristrand. Transportmessig er Helgerud litt komplisert fra Sandaker-området. 

Tyristrand har noe kapasitet, og et synkende elevtall i neste 5-årsprognose, men elevtallet vil så øke 

igjen. Benterud skole har god kapasitet. Ringerike Montessoriskole på Ask påvirker elevtallet ved de 

kommunale skolene i området, så den ønskede endringen vil kunne håndteres av Tyristrand. Endringen 

påvirker ikke skoleskyssen i området. 

 

Grensen mellom Ullerål skole og Benterud skole 

Høringsuttalene i dette området er delte. Uttalene fra Hønefoss skole med flere går inn for Hønefoss bru 

som grense, mens uttalene fra Ullerål skole går inn for å opprettholde grensen ved lyskrysset som 

vedtatt i HOK 42/18.  

 

Alternativ 1: Grensen mellom Ullerål skole og Benterud skole går ved Hønefoss bru og følger Begnaelva 

og Storelva. 

 

Alternativ 2: Grensen mellom opptaksområdene i sentrum følger vedtaket fra HOK 42/18.  Grensen går 

ved lyskrysset på nordsida, slik at Vesterntangen og området nær Hønefoss skole tilhører Benterud. 

 

Det går i dag 880 elever på Ullerål, Hønefoss og Benterud skoler. 



- 

Dersom grensen settes på Hønefoss bru vil det i dag bo omlag 550 elever i Ullerål sitt opptaksområde 

og 330 elever i Benterud sitt opptaksområde etter at Hønefoss skole er lagt ned og nye opptaksområder 

er vedtatt. 

Dersom grensen settes ved det første lyskrysset på nordsida slik at området rundt Hønefoss skole og 

Vesterntangen tilhører Benterud, ville det vært 500 elever på Ullerål og 380 elever i Benterud sitt 

opptaksområde. Elevtallet neste skoleår ser totalt ut til å bli 20 høyere enn inneværende skoleår. 

 

Med stor vekst i Ullerål-Hønefoss-Benterud-området vil det kunne medføre et behov for en tredje skole i 

Hønefoss i løpet av noen år.  Prognosene fra Norconsult 2018 viser et stabilt og ikke økende elevtall i 

kretsene Ullerål og Hønefoss de neste 5 år, og en svak økning i perioden 2025-2030 (se vedlegg). 

Prognosene for Benterud viser jevn økning på omlag 100 elever i neste 10-årsperiode. 

Det er derfor antydet at en tredje barneskole i Hønefoss bør være på plass i siste del av 2020-tallet. 

 

Opptaksområdet til ungdomsskolene Hov, Veienmarka og Haugsbygds opptaksområder 

Det foreslås i hovedsak å beholde opptaksområdene for ungdomsskolene slik de er, men at nye 

Tanberglia tilhører Benterud og Veienmarka, sammen med Trygstad og Arnegård, mens Monserud 

tilhører Haugsbygd. Haugsbygd si grense mot Tyristrand foreslås ved Storelva.  

Rådmannen ønsker å komme tilbake til framtidig inndeling av ungdomsskolekretsene i 2021 etter at nye 

elevtallsprognoser er lagt fram og behandlet. 

 

 

Innføringstakt 
 

Lokal forskrift til opptaksområder for grunnskolene i Ringerike kommune gjøres gjeldende fra 1. august 

2020 for elever som begynner på skolen etter den dato. Det innebærer at elever som allerede har startet 

på kommunens skoler, utenom Hønefoss skole, ikke må bytte skole, selv om opptaksområdene foreslås 

endret fra neste skoleår.  

 

Det er kapasitet til endringene på de berørte skolene, men det kan få noen konsekvenser for 

skoleskyssen. 

 

Innføringen av de nye opptaksområdene knyttet til Ullerål – Hønefoss – Benterud behandles særskilt. 

 

Det kom fram ulike syn i høringene:  

Hønefoss skoles elevråd, SU, FAU og ansatte, Marte Aagesen Trondsen og Daniel Aleksander Holm 

foreslår at elevene som i dag går på Hønefoss skole overføres samlet til Ullerål skole og at de elevene 

som ønsker det kan overføres til Benterud skole.   

 

Ullerål skoles SU og FAU foreslår at de vedtatte grensene innføres gradvis og at dagens elever ved 

Hønefoss skole overføres til Benterud skole fra og med skoleåret 2020-2021. 

 

Å overføre alle elever på dagens Hønefoss skole samlet til Ullerål skole kan gi et elevtall på Ullerål på 

opp mot 600 elever fra høsten 2020. Da er skolens kapasitet utnyttet maksimalt fra åpningsdagen. Både 

FAU og SU ved Ullerål skole advarer mot å fylle skolen helt opp fra åpning, og uttaler at 

«romprogrammet til den nye skolen er planlagt for å kunne legge opp til en fleksibel undervisning med 

varierte læringsarealer. Dersom skolen blir full fra starten av kan vi risikere å miste den fleksibiliteten 

bygget legger opp til.» 

 

Faglig sett er det derfor et klar fordel at de nye skolene på Ullerål og Benterud får fordelt elevene jevnest 

mulig. Skolene vil da ha like forutsetninger for å utvikle den framtidsskolen som skolebyggene gir 

mulighet for, og følge opp de nye nasjonale læreplanene fra neste skoleår. Det tar og tid å etablere god 

og ny praksis i nye omgivelser. 



- 

 

Ut fra dette skisseres ulike alternative innføringsmodeller for grensen Ullerål - Benterud: 

Elevene på 1. trinn innskrives etter de nye opptaksområdene fra høsten 2020. 

For de andre elevene pekes det på følgende alternativer: 

 

1. Alle elevene ved Hønefoss skole overføres til Ullerål skole fra skoleåret 2020-2021. 

Elever som ønsker det overføres til Benterud skole. 

 

2. Alle elevene ved Hønefoss fordeles på Ullerål skole og Benterud skole fra høsten 2020 etter 

vedtatt grense.  

 

3. Elever i 2.- 4. trinn  ved Hønefoss overføres den skolen de tilhører etter nye opptaksområder. 

Elevene ved Hønefoss skoles 5.-7. trinn overføres samlet til Ullerål. De som ønsker det 

overføres til Benterud skole. 

 

4. Alle elevene ved Hønefoss skole overføres til Benterud skole fra 1.august 2020.  

 

 

Alternativ 1 gir et stort press på Ullerål skole med nær 600 elever neste skoleår. I de påfølgende 

skoleårene vil elevtallet på Ullerål skole reduseres, etter hvert som elever i sentrum begynner på 

Benterud og elever i Hen-området begynner på Hallingby.  

 

Ut fra en «Barnas beste»-vurdering, kan det være en fordel at elever som i dag går på Hønefoss får 

fortsette på samme skole, noe som er påpekt i elevrådet på Hønefoss sin uttale. Ulempen er at søsken i 

dette alternativet går på forskjellige skoler.  

Pedagogisk sett gir det som nevnt tidligere faglige utfordringer å starte opp med en full skole fra 

åpningsdagen.  

 

Alternativ 2 samsvarer med vedtaket fra HOK 42/18. Dette gir jevnest elevfordeling mellom skolen. I et 

barnas beste- perspektiv vil denne modellen gjøre at søsken går på samme skole. Ulempen er at 15-40 % 

av elevene på Hønefoss kommer på en annen skole enn de andre elevene, avhengig av hvor grensen 

mellom opptaksområdene settes. 

 

Alternativ 3 er en mellomløsning, der de som har gått lenge sammen på Hønefoss skole og blir elever på 

mellomtrinnet fra høsten 2020, flyttes samlet til Ullerål. De som har gått kortere tid sammen, fordeles 

etter nye opptaksområder. Ut fra at vennskap utvikles over tid, vil dette alternativet ivareta de som har 

gått lenge sammen og gi de som må bytte skole lengre tid for å utvikle et godt læringsmiljø på en ny 

skole. 

 

Alternativ 4 innebærer at alle elever som i dag går på Hønefoss i dag overføres Benterud. Dette vil gi 

Ullerål en gravis vekst ut fra dagens elevtall, mens den vil gi Benterud et kraftig hopp og så en gradvis 

nedgang etter hvert som elevene begynner på begge skolene. 

 

 

Trafikksikkerhet og skoleskyss 

Trafikksikkerhet knyttet til skolevei omtales for Hønefoss Nord i den politiske saken om skoleveistiltak 

Nye Ullerål skole (K-sak 61/19). Alle tiltak i dette vedtaket forutsettes gjennomført før skolestart 

høsten 2020. Andre tiltak omtales i kommunens trafikksikkerhetsplan, 

 

Når det gjelder skyss, vil ikke de endringene som foreslås i saken ha store konsekvenser. Brakar 

organiserer skoleskyssen til den definerte nærskolen, men bare til en skole i hvert område. Det innebærer 



- 

at gradvis innføring av nye opptaksområder kan medføre noen utgifter. Dette gjelder særlig for 1. klasse 

der skyssgrensen er 2 km.  

 

Søknad om å få gå på annen skole enn nærskolen 

I Ringerike kommune kan det søkes om å få gå på annen skole enn nærskolen. Rektor ved den skolen det 

søkes opptak ved behandler slike søknader. Det er i hovedsak kapasitet som avgjør om slike søknader 

innvilges (K-sak 76/16). Det er relativt god kapasitet på de fleste skolene i Ringerike, bortsett fra ved 

Vang skole, Veienmarka ungdomsskole og eventuelt Ullerål skole. 

 

Juridiske forhold 

Hjemmelen for å lage forskrift på dette området er gitt i Lov om grunnskolen og den videregående 

opplæringen § 8.1. Utdanningsdirektoratet beskriver to måter å fastsette opptaksområder på, enten som 

ordinær politisk sak, slik det ble gjort i HOK 42/18, eller ved forskrift, slik det gjøres i denne saken. 

 

Endelig forslag til Lokal forskrift til opptaksområder i grunnskolen i Ringerike kommune  

 

Opptaksområdene til skolene med kartutsnitt er beskrevet i vedlegget «Forslag til Lokal forskrift til 

opptaksområder for grunnskolene i Ringerike kommune».  

 

Følgende grenser foreslås endret fra 1. august 2020: 

- Hallingby skole/Ullerål skole: grensen går ved Hen mølle/Hensveien 100. 

- Helgerud skole/Veien skole: grensen går ved E16. 

- Ullerål skole/Benterud skole: grensen følger grensen Randselva fra Glatvedt til 

Overmannsund bru (Vesterntangen) og videre til Hovsenga slik at området sør for Randselva 

tilhører Benterud skole. Fra Overmannsund bru går grensen gjennom lyskrysset, langs 

Nygata/Parkgata til St. Hanshaugen og over denne til Ankersgate. Grensen går mellom 

Ankersgate nr. 5 og 7 slik at nr. 5 tilhører Benterud skole og nr. 7 Ullerål skole. Videre går 

grensen gjennom industri- forretnings-området vestover til Randsfjordbanen, og følger denne til 

brua over Begna. Hele Vesterntangen fram til grensen mot Vang skole tilhører Benterud skole.  

- Hov ungdomsskole: Hele Ullerål skoles opptaksområdet tilhører Hov. 

- Tyristrand skole: Grensen mellom Tyristrand skole og Helgerud skole går ved Heiern og følger 

elva Sogna sørover til Sørumsmarka. Mot Benterud skole og Haugsbygd ungdomsskole går 

grensen ved E 16 og følger Storelva til Busund, slik at området vest for Storelva hører til 

Tyristrand.  

- Veienmarka ungdomsskole: Elever som bor i opptaksområdet til Helgerud og Veien skoler 

tilhører Veienmarka ungdomsskole. Elever i Benterud skoles opptaksområde deles slik at 

bosatte på Eikli, Arnegård, Trygstad og Tanberglia tilhører Veienmarka ungdomsskole.  

- Haugsbygd ungdomsskole: Elever som bor i opptaksområdet til Vang skole tilhører 

Haugsbygd ungdomsskole. Mot Tyristrand skole går grensen ved Storelva. Mot Veienmarka 

går grensen slik at bosatte på Hvervenmoen, Monserud og i Ringåsen samt all bebyggelse langs 

FV 156 Åsaveien fra krysset FV 156 – RV 241 til grensen mot Hole kommune tilhører 

Haugsbygd ungdomsskole. 

 

 

Rådmannens vurdering  

Rådmannen ser at det har vært et stort engasjement i denne saken. Det er gjennomført en god prosess og 

høringsinstansene har arbeidet grundig og omfattende med uttalene. 

 

Alternativene beskrevet i denne sak ivaretar etter rådmannens vurdering prinsippet om barnets beste og 

barns rett til medvirkning. Det er kommet mange høringsuttaler fra skolenes samarbeidsutvalg, som er 

sammensatt av elever, foreldre og ansatte. I tillegg er det egen uttale fra elevrådet ved Hønefoss skole. 

 



- 

For de fleste områdene i kommunen er det foreslått mindre justeringer i høringsrunden. Rådmannen går 

inn for endringene som er foreslått ved Hen, i Heradsbygda og Ask-området.  

 

Når det gjelder den nye grensen mellom Benterud og Ullerål, registrer rådmannen at debatten i liten grad 

har handlet om det pedagogiske innholdet for elevene. Slik saken står, vil alle alternativene gi elevene 

bedre skolefaglige rammer enn de skolebyggene vi har hatt.   

 

Rådmannen har i utgangspunktet ikke endret syn i saken og mener at alternativ 2, slik det ble vedtatt i 

HOK 42/18, med grense mellom Ullerål og Hønefoss ved lyskrysset på nordsida, er en god løsning.   

 

Dette vil gi den jevneste fordeling av elevene og det beste pedagogiske tilbudet til elevene, og vurderes 

som viktigere enn skolevei. Det pedagogiske tilbudet er vesentlig for elevens fleksibilitet i læring og 

differensiering av læringsmetoder. I tillegg er oppstart av nye skoler alltid krevende.  

 

Rådmannen tilrår også at elevene ved Hønefoss skole blir overført til nye skoler høsten 2020.  

Rådmannen ser at dette alternativet utnytter kapasiteten best på begge skolene.  Den vil gi et godt 

handlingsrom ut fra total kapasitet, og gi elevene, foreldre og tilsatte gode utviklingsmuligheter. 

Alternativt vil rådmannen peke på at de elevene som har gått lengst sammen på Hønefoss skole kan gå 

samlet til Ullerål skole. 

 

Forslaget til forskrift synliggjør hvordan kommunen ivaretar nærskoleprinsippet. Rådmannen har 

samtidig vurdert prinsippet om barnets beste, og det er tatt hensyn til nærmiljø og transport.   

Den foreslåtte forskrift til opptaksområder er ikke til hinder for den enkeltes mulighet til å søke plass 

ved annen skole enn nærskolen.   

 

Lokal forskrift til opptaksområder for grunnskolene i Ringerike kommune gjøres gjeldende fra 1. august 

2020. Det innebærer at elever som allerede har startet på kommunens skoler utenom Hønefoss, ikke må 

bytte skole, selv om opptaksområdene endres. 

 

 

Vedlegg:  

Høringsbrev 

Kart over sentrumsområdet 

Elevprognose fra Norconsult 

Opptaksområder vedtatt av HOK sak 42/18 

Forslag til Lokal forskrift til opptaksområder for grunnskolene i Ringerike kommune 

Høringsuttalelser fra:  

 Ask utvikling 

 Benterud skole SU har videresendt tre svar de har fått fra foresatte, men de har ikke kommet 

med egen uttalelse. 

o høringssvar 1 fra Thomas Fransrud 

o høringssvar 2 fra Reidar Stene 

o høringssvar 3 fra Karianne Hagen 

 Hallingby skole SU 

 Haugsbygd ungdomsskole SU 

 Haugsbygd ungdomsskole Utdanningsforbundet 

 Helgerud skole SU 

 Hønefoss skole – elevrådet 

 Hønefoss skole FAU 

 Hønefoss skole lærerne 

 Hønefoss skole SU 

 Hanne Skollerud Heen 



- 

 Marte Aagesen Trondsen og Daniel Aleksander Holm 

 Ullerål skole FAU 

 Ullerål skole SU 

 Vang skole SU, FAU og personalet 

 Veien skole SU 

 Veienmarka ungdomsskole personalet 

 Tyristrand skole SU 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.11.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Evi Mathilassi Lien 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                     

 
   Ringerike kommune 

 
Trygghet og trivsel 
Utfordring og utvikling 

 

31.10.19 

 

 

 

Høringsuttalelser Tyristrand Skole opptaksområder 

 «Sak 19/2294»   

 

 SU ved Tyristrand skole ønsker at skolegrensene endres tilbake til at E 16 er grensen fremfor 

Sogna, og Heieren som grense fremfor Sandakerveien.  

 

- Skolegrensene ved Tyristrand ble ved forrige høring endret slik at barn som bor på Ask nå 

kan splittes til tre forskjellige skoler: Helgerud, Benterud og Tyristrand.  

Skillet Sandakerveien og Sogna var de nye endringene. Per i dag er det 21 elever som går 

på skolen som bor utenfor det nye opptaksområdet.   

- Bussruter og transport må utvides dersom elever følger oppsatte grenser.  

- Historisk tilhørighet er viktig og gjennom lokalmiljø skaper vi trygghet og bånd knyttes. Det 

er viktig for trygg og god oppvekst. Vi mener en endring av grensene vil påvirke framtiden 

og hvordan unge vil oppleve sin oppvekst i nærmiljøet. Vi vet at skole er et kontaktpunkt, 

og er med på å skape kontakt mellom familier i lokalmiljøet.  

- For Tyristrand skole er det viktig å opprettholde antall elever på skolen, slik at 

skolebyggene kan brukes slik det var tenkt da skolen ble bygd om til en avdelingsskole.  

 

 Endringene vil berøre opptaksområdet til Benterud og Helgerud skole.  

 

Vennlig hilsen SU Tyristrand skole v/ FAU-leder Håkon Asmundvaag og rektor Vibeke Eriksen 

 

 

 



Ringerike kommune 

Haugsbygd ungdomsskole 

 
 

Besøksadresse:  

Haugsbygd ungdomsskole 

Fløytingen 103, 3514 Hønefoss 

 

Tlf. 32181360 

Epost: haugsbygd.ungdomsskole@ringerike.kommune.no 

 

 

                                                                                          Haugsbygd  28.20.19 

 

Til postmottak Ringerike kommune 

 

 

Høringsuttalelse vedr skolegrenser i Ringerike kommune fra SU v/Haugsbygd 

ungdomsskole 

 

                                                                                                           

SU ved Haugsbygd ungdomsskole ønsker at elever som tidligere sognet til 

Vegård og Kirkeskolen, i dag Benterud skole,  fortsatt skal gå til Haugsbygd 

ungdomsskole. Dette er viktig for skolens elevgrunnlag og forutsigbarhet for 

elever, foresatte og personale i årene som kommer.  

SU v/ Haugsbygd ungdomsskole har ingen ytterligere kommentarer vedr 

høringsuttalelsen. 

 

 

Mvh  

Kjersti Søberg, sekretær i SU v/  Haugsbygd ungdomsskole 
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Ask Utvikling
V/Eivind Bjerke
Bjørketråkket 1
3519 Hønefoss

28 .10.2019

Ringerike Kommune
Sak 19/2294

Opptaksområder grunnskolen i Ringerike

Viser til høringsbrev datert 28. 08.2019 vedrørende opptaksområder for grunnskolen i Ringerike
kommune.

Områdene som opprinnelig var Stranden skolekrets angir et naturlig geografisk område for
bygdesamfunnet på Ask. Området ved Ask er i kommuneplanen et satsningsområde for utbygging
og u tvikling, og en splittelse av bygda med nye skolekretser slik det nå foreligger, vil ikke være til
barnas beste for godt oppvekstmiljø og sosialisering (jfr. FNs barnekonvensjon artikkel 3). Det er
viktig at Ask består som et godt lokalmiljø hvor naboer og alle som bor med naturlig geografisk
tilhørighet til Ask vil opprettholde sitt bekjentskap og oppvekstmiljø for det beste for utvikling av
bygdesamfunnet og Ringerike kommune.

Vi ber derfor om at Ask omfattes av en skolekrets og avgrenses som følger:
Om rådet er tilnærmet det samme som tidligere Stranden skolekrets og avgrenses i syd mellom
gårdene Maurerud (Tyristrand) og Rønnerud (Ask). I nord avgrenses Ask med Mastedalsbekken nord
for gårdene Bergedal og Nordengen og i øst ved Styggdal, sandtaket ve d P restmoen/Busund og
Storelva.

Vi ber også om at barn som nå er tilhørende barneskoler med opprinnelig overgang til respektive
ungdomsskoler vil få følge det opprinnelige skoleløpet, og at søsken skal få gå sammen med og i
samme skoleløp som sine eldre søsk en.

Vennlig hilsen

Ask Utvikling
V/Eivind Bjerke



Fra: Hege Margrethe Steiro [] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 28.10.2019 15:45:30 

Emne: Sak 19/2294 - opptaksområder grunnskolene i Ringerike 

Vedlegg: image001.jpg 

Hei, 
 
Viser til høringsbrev vedrørende opptaksområder grunnskolene i Ringerike.  
 
Vi har hatt dette opp i personalet og har følgende bemerkninger: 
 
Veienmarka ungdomsskole er en fireparallell skole, har en avd. for hørselshemmede og 2 innføringsklasser. Per nå er det 304 elever totalt og kommunens 
største ungdomsskole. Elevprognosene de nærmeste 10 årene tyder på at elevtallet er varierende, men jevnt stigende. Skolen har fått et løft interiørmessig, 
men har mange vesentlige mangler for å møte dagens krav til skolebygg. Skolen har en uhensiktsmessig utnyttelse av arealet og er i tillegg allerede sprengt 
på kapasitet. Som nevnt vil ikke dette endre seg på sikt.  
 
Hvilken betydning vil nye opptaksområder få for Veienmarka ungdomsskole? 
Hva vil forventet elevtall være med nye opptaksområder? 
Hvilke konsekvenser får nye opptaksområder for skoleløpet til elever fra de ulike barneskolene? Vil det bli slik at elever som har gått sammen på 
barneskolen fordeles på de ulike ungdomsskolene? 
Veienmarka ungdomsskole er allerede full, hva er planene for skolen ved økende elevtall? 
 
 
 

Med ønske om en fin dag! 
Vennlig hilsen 
 
Hege Margrethe Steiro 
Rektor/enhetsleder 
Veienmarka ungdomsskole 



Telefon: (+47) 40 55 74 50 
 

 
 



Høringsuttalelse om skolegrenser fra lærerne ved
Hønefoss skole.

Vi synes at de nye skolegrense er helt unaturlige.
Grunnen til de nye skolegrensene er satt er på grunn av kapasiteten. Vi mener at
den naturlige grensen vil være bybrua. Hensynet til kapasiteten kommer før elevens
beste.
Nærskoleprinsippet vil frafalle.

Vi er opptatt av folkehelse og 10 minutters prinsippet. Det er viktig at elevene kan gå
til skolen. Resultatet av nye grenser blir at flere blir kjørt til skolen. Skoleveien
oppleves som utrygg.

De nye skolegrensene vil medføre at vennskap blir splittet. Vi opplever at elevene er
preget av det og snakker mye om dette på skolen. Mange gruer seg.

Vi mener at velkomstklassen burde ha vært på Benterud skole for å frigjøre litt mere
plass på Nye Ullerål skole. Vi ser at dette kan være naturlig siden mange av
foreldrene går på Læringssenteret.

Ut ifra barnas beste mener vi det er viktig med nærskole, kort skolevei, trygg
skolevei, tilgang til friluftsområder dvs opprettholdes av Hønefoss skole.

I n n s p i l l f r a f a g a r b e i d e r e / a s s i s t e n t e r t i l f o r s l a g o m n y s k o l e g r e n s e

Lengre avstand mellom SFO og hjem ved nye skolegrenser, vil føre til at flere elever

som tidligere har gått hjem på egen hånd om ettermiddagen, må hentes nå på SFO.

Det vil medføre mer biltrafikk, som igjen bidrar til en helseskadelig og farlig skolevei,

og et dårlig valg for miljøet. For noen av våre elevene som måtte gå hjem fra skolen

og SFO gjennom sentrum, kan det være mer fristende å bli værende i sentrum,

fremfor å gå rett hjem.



Høringsuttalelse – opptaksområder grunnskolene i Ringerike Sak 19/2294

Dette er et høringssvar på kommunens høringsbrev vedr. nye opptaksområder for grunnskolene i
Ringerike kommune. Vi presisere r at vårt høringssvar ikke må forstås som en stilltiende aksept
for nedleggelse av Hønefoss Skole . Det er det ikke. Vi velger imidlertid å ikke trekke
skoledebatten inn i høringssvaret om skolekretsgrenser.

Vi er glade for at skolekretsgrensene skal opp t il ny behandling .

Kommunen ba om innspill med særlig fokus på følgende:
1. Hønefoss skoles opptaksområde
2. Justering av opptaksområdet mellom Ullerål og Hallingby
3. Evt. gradvis innføring av nye opptaksområder

I det følgende vil vi ta for oss hvert av disse punktene:

1. Hønefoss skoles opptaksområde

Elven og fossen er et naturlig skille og grensen mellom Benterud skolekrets og Ullerål skolekrets
bør gå ved elv en (ved fossen) som skiller Nordsiden og Sydsiden av byen . Ut ifra kartet vil det si
at A, B og D bør tilhøre Ullerål skolekrets, mens C bør tilhøre Benterud. Dette er den løsningen vi
var forespeilet og dette er helt klart den mest naturlige løsningen .
Vi ønsker ikke at barn fra område A (Vesterntangen/Støalan det) skal over til Benterud. Dette er
en unaturlig inndeling rent geografisk med tanke på nærmiljø og nettverk. Det er også unaturlig
fordi disse elevene sokner til Hov ungdomsskole. I tillegg til naturlige lekeområder er det
bekymring rundt trafikale forh old og den skoleveien disse barna ville få og hvor naturlige
samlingspunkter vil bli for de litt eldre barna .
B arn i område C (sentrum) bør tilhøre Benterud – men de av disse som i dag går på Hønefoss
skole bør få velge fritt om de vil gå på Benterud eller Ullerål.
Det bør de første årene være stor takhøyde for å få innvilget plass på den skolen man ønsker å
tilhøre. Kommunen bør strekke seg langt for å innfri fritt skolevalg for elever fra dagens
Hønefoss skolekrets.

2. Justering av opptaksområdet mell om Ullerål og Hallingby

Vi mener det bør prioriteres å få plass til elever fra Hønefoss skolekrets på Ullerål skole , siden vi
over år har vært forespeilet å få komme til Ullerål. Når det nå foreligger et innbyggerinitiativ fra
berørte ved Hallingby, som foreslår å flytte grensen tilbake, vil vi uttrykke at vi støtter dette
initiativet.

3. Gradvis innføring av nye opptaksområder, slik at de i 2020 bare blir gjeldende for
førsteklassinger

Dersom vi ikke skulle få innfridd vårt klareste ønske når det gjelder inndeling av
skolekretsgrenser (se punkt 1), vil dette med gradvis overføring bli svært viktig for oss.



Vi ønsker sterkt at alle elever som per i dag går på Hønefoss skole overføres til Ullerål skole. I
praksis vil det for skoleåret 2020/2021 bety at seks klassetrinn overføres til Ullerål (nåværende 1,
2, 3, 4, 5, og 6 trinn). 7. trinn skal over på ungdomsskolen og deler av det kommende
førstetrinnet over til Benterud. Elevtallet man da kommer opp i er inkludert velkomstklassen.
Noen av de som bor i sentrum ønsker seg til Benterud, slik at tallet blir noe lavere. Vi mener også
man bør vurdere å legge velkomstklassen til Benterud skole, da det i alle fall de første årene ser
ut til å være bedre kapasitet der. Fra skoleåret 2021/2022 vil nok elevtallet ved Ullerål skole
synke noe igjen, siden de nye skolekretsgrensene da vil gjøre at flere fra tidligere Hønefoss
skolekrets skal over til Benterud. Vi forutsetter at det er kapasitet på Ullerål skole til å ta imot
disse elevene, da dette alternativet forespeiles som en mulighet i høringsbrevet.
Vi har hele tiden blitt lovet at elevene fra Hønefoss Skole skal få komme over til Ullerål skole ved
en nedleggelse. Det har gjentatte ganger blitt bekr eftet fra kommunen når vi har henvendt oss.
Hverken foreldre eller elever ved Hønefoss Skole har innstilt seg på en løsning der elevene skulle
splittes. Klasseinndelingene (A - og B - inndeling) har for eksempel ikke blitt lagt opp etter hvor
elevene bor. En konsekvens av å splitte elevene på to skoler, vil være at svært sammensveisede
venner vil kunne ende opp på hver sin skole. En del elever vil oppleve å være den ene som
kommer på en annen skole enn de som barnet er mest sammen med. D et er dette som opptar
barna aller mest at de kanskje ikke få komme på samme skole som vennene sine - og det betyr
mye at barna slipper å bli skilt for å skape ro og trygghet for barn og foreldre.

Merk: Dette forslaget vil medføre at søsken vil kunne havne på ulike skoler. Vi har allerede
påpekt at kommunen bør strekke seg langt for å innfri fritt skolevalg for elever fra dagens
Hønefoss skolekrets. Søsken må i denne sammenheng være særlig prioriter t.

Trafikksikring
Vi har også bekymringer knyttet til trafikksikring og trafikksikring er et særdeles viktig element
inn i dette med skolekretsgrenser. Vi har ingen tillit til de løsninger som er forespeilet elevene.
Dette gjelder i begge retninger. Mot Ullerål skole mener vi at de tiltak kommunen sier den skal
iverksette vil være langt mindre omfattende enn hva det er behov for. Et alternativ som har vært
snak ket om , men hvor ingen ting er besluttet er f.eks. oppgradering av Parkgata til gatetun hvor
my k e trafikanter pri oriteres, det vil være e t av mange tiltak som bør gje n nomføres. Når det
gjelder sikringstiltak mot Benterud oppfatter vi at kommunen har kommet enda kortere. Her vet
vi lite om hva kommunen vil gjøre og hva det vil koste.

Det er et faktum at trafikkfarlig skolevei vil medføre at flere vil kjøre barna sine til skolen. Også
lengden på skoleveien vil være medvirkende til at flere barn vil bli kjørt. Dette vil igjen føre til
enda mer trafikk på et allerede overbelastet veinett. Følgegrupper kan være en løsning for noen,
men dette vil først og fremst være aktuelt for de som ikke har så lang skolevei. Mange elever fra
Hønefoss skolekrets vil få så lang skolevei at det er urealistisk å se for seg a t foreldre har
mulighet til dette.

Nærmiljø
N ærmiljø og nettverk er et viktig moment knyttet til skolekretsgrenser. Hvem man går på skole
med har stor betydning for hvem man knytter vennskap med. Med kommunens forslag til
skolekretsgrenser, der mange ba rn fra nordsiden er tenkt over til Benterud, vil barna bli langt
mer begrenset når det gjelder å komme seg til venner på fritiden. I dag kan barna gå og sykle
(når de blir litt store) til venner i hele skolekretsen sin og fysisk aktivitet og bevegelse kan det
aldri bli nok av .



Oppsummering:

1. Vi ønsker at område A, B og D blir tilhørende Ullerål skolekrets, mens C blir tilhørende
Benterud skolekrets.
2. Kommunen bør strekke seg langt for å innfri fritt skolevalg for elever fra dagens Hønefoss
skolekrets. Søsken må i denne sammenheng være særlig prioritert. Ingen av elevene bør tvinges
til å begynne på en skole de ikke ønsker å gå på.
3. Dersom vårt øn ske om skolegrenser jf. punkt 1. ikke blir imøtegått, blir dette med gradvis
overføring svært viktig. Vi ønsker sterkt at alle elever som per i dag går på Hønefoss skole
overføres til Ullerål skole.
4. Velkomstklassen bør være på Benterud skole.
5. Grens en mellom Hallingby/Ullerål bør tilbakeføres ihht. innbyggerinitiativ.
6. Nødvendig trafikksikring må være ferdigstilt.

2 8 .10.2019
Med hilsen
Marte Aagesen Trondsen og Daniel Alexander Holm, foreldre ved Hønefoss Skole
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Høringsuttalelse fra SU Helgerud skole 

A.7 – Helgerud skole 

Ad. Grensen mellom Helgerud og Veien skoler går ved avkjøringen til Oppen gård. 

Helgerud SU mener at naturlig skolekretsgrense for Heradsbygda går ved E-16, ikke 

ved avkjøringen til Oppen gård.  

Skolen har i dag flere elever fra grenseområdet mellom skolekretsene Veien og 

Helgerud. Når kommunen nå ser på kretsgrensene, mener vi at denne grensen bør 

vurderes på nytt. 

 

 

25.10.19 

Helgerud skole 

 

Benedicte Murstad Sollien 

Sekretær SU 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hønefoss skole – FAU
Hørings uttalelse

Høringsuttal else – opptaksområder grunnskolene i Ri ngerike Sak 19/2294

Dette er et høringssvar på kommunens høringsbrev vedr. nye opptaksområder for
grunnskolene i Ringerike kommune. FAU vil presisere at vårt høringssvar ikke må forstås som
en stilltiende aksept for nedleggelse av skolen. Det er det ikke. Vi velger imidlertid å ikke
trekke skoledebatten inn i høringssvar et om skolekretsgrenser.

Innledningsvis vil st yret ved FAU på Hønefoss skole si at vi er glade for at skolekretsgrensene
skal opp til ny behandling. Vi har brukt muligheten til å gi innspill godt. S kolekretsgrenser har
vært tema på alle trinnenes foreldremøt er denne høsten . Alle foreldre fikk kommunen s
høringsbrev med opptaksområdene og tilhørende kart sendt hjem med ranselpost i forkant
av møtene, slik at de hadde god mulighet til å forberede innspill og kommentarer. De fikk
også oppgitt kontakt informasjon til trinnenes FAU - representanter, slik at de hadde mulighet
til å gi innspill individuelt. Alle trinn har via sin FAU - kontakt levert inn innspill.

FAU har samlet alle in nspill og skrevet en høringsuttalelse basert på disse. Innspillene er
svært sammenfallende hva gjelder hvor opptaksgrensene bør gå. I tillegg ha r foreldre
kommet med en del betraktninger og bekymringer rundt mulige følge r av endrede
kretsgrenser. Trafikksikring er ett slikt tema. Vennskap og nærmiljø er et annet tema.

Kommunen ba om innspill med særlig fokus på følgende:

1. Hønefoss skoles opptaksområde
2. Justering av opptaksområdet mellom Ullerål og Hallingby
3. Evt. gradvis innføring av nye opptaksområder

I det følgende vil vi ta for oss hvert av disse punktene:

1. Hønefoss skoles opptaksområde

Foreldre ved Hønefoss skole har mel dt inn at elva er et naturlig skille og at grensen mellom
Benterud skolekrets og Ullerål skolekrets bør gå ved elva (ved fossen). Ut ifra kartet vil det si
at A, B og D bør tilhøre Ullerål skolekrets, mens C bør tilhøre Benterud. Dette er den
løsningen vi var forespeilet og dette er helt klart den løsningen foreldrene vil ha.

Foreldre er helt samstemte i at barn fra område A (Vesterntangen/Støalandet) ikke skal over
til Benterud. Dette er en unaturlig inndeling rent geografisk med tanke på nærmiljø og
nett verk. Det er også unaturlig fordi disse elevene sokner til Hov ungdomsskole. Foreldrene
oppgir å være bekymret for å sende barna over til andre siden av byen. For de yngste barna
er det trafikale forhold (jf. punkt om trafikksikring) som ser ut til å bekym re mest . For de litt



eldre barna knyttes bekymringen til at elevene vil bruke sentrum som møtested, enten på
vei hjem fra skolen og/eller fordi sentrum blir et naturlig møtested på midten.

Merk: Innspill fra foreldrene er at barn i område C (sentrum) bør tilhøre Benterud – men det
påpekes samtidig at de av disse som i dag går på Hønefoss skole bør få velge fritt om de vil
gå på Benterud eller Ullerål.

Det bør de første årene være stor takhøyde for å få innvilget plass på den skolen man ønsker
å tilhøre . Kommunen bør strekke seg langt for å innfri fritt skolevalg for elever fra dagens
Hønefoss skolekrets.

2. Justering av opptaksområdet mellom Ullerål og Hallingby

Foreldre ved Hønefoss skole er undrende til at kommunen foreslår å flytte grensen mellom
Ullerål og Hallingby nedover, slik at flere fra Hallingby skolekrets s kal sokne til Ullerål skole .
Vi mener det bør prioriteres å få plass til elever fra Hønefoss skol ekrets, siden vi over år har
vært forespeilet å få komme til Ullerål. Når det nå foreligger et innbyggerinitiativ fra berørte
ved Hallingby, som foreslår å flytte grensen tilbake, vil FAU ved Hønefoss skole uttrykke at vi
støtter dette initiativet.

3. Grad vis innføring av nye opptaksområder, slik at de i 2020 bare blir gjeldende for
førsteklassinger

D ersom vi ikke skulle få innfridd vårt klareste ønske når det gjelder inndeling av
skolekretsgrenser (se punkt 1 ) , vil dette med gradvis overføring bli svært v iktig for oss.

Foreldrene ønsker st erkt at alle elever som per i dag går på Hønefoss skole overføres til
Ullerål skole. I praksis vil det for skoleåret 2020/2021 bety at seks klassetrinn overføres til
Ullerål ( nåværende 1, 2, 3, 4, 5, og 6 trinn). 7. trinn skal over p å ungdomsskolen og deler av
det kommende førstetrinnet over til Benterud. Elevtallet man da kommer opp i er inkludert
velkomstklassen. N oen av de som bor i sentrum ønsker seg til Benterud, slik at tallet blir noe
lavere. Vi mener også man bør vurdere å legge velkomstklassen til Benterud skole, da det i
alle fall de første årene ser ut til å være bedre kapasitet der. Fra skoleåret 2021/2022 vil nok
elevtallet ved Ullerål skole synke noe igjen, siden de nye skolekretsgrensene da vil gjøre at
flere fra tidligere Hønefoss skolekrets skal over til Benterud. FAU ved Hønefoss skole
forutsetter at det er kapasitet på Ullerål skole til å ta imot disse elev ene , da dette
alternativet forespeile s som en mulighet i høringsbrevet.

Dette ønsket er svært klart uttrykt fra en samlet foreldregruppe. Barna og foreldrene ved
dagens Hønefoss skole har hele tiden blitt lovet å komme over til Ullerål skole ved en
nedleggelse. Man har p å ingen måte innstilt seg på seg løsning der elevene skulle splittes.
Klasseinndelingene (A - og B - inndeling) har for eksempel ikke blitt lagt opp etter hvor elevene



bor. En konsekvens av å splitte elevene på to skoler, vil således være at svært
sammensveis ede venner vil kunne ende opp på hver sin skole. En del elever vil oppleve å
være den ene som kommer på en annen skole enn de som barnet er mest sammen med.
Dette har vi fått høre flere eksempler på. Og det er kanskje dette som opptar barna aller
mest - og det betyr mye for å skape ro og trygghet for barn og foreldre.

Merk: Dette forslaget vil medføre at søsken vil kunne havne på ulike skoler. Vi har allerede
påpekt at kommunen bør strekke seg langt for å innfri fritt skolevalg for elever fra dag ens
Hønefos s skolekrets. Søsken må i denne sammenheng være særlig prioritert.

Trafikksikring

Mange foreldre tar opp bekymringer knyttet til trafikksikring og FAU vil understreke at
trafikksikring er et særdeles viktig element inn i dette med skolekretsgrenser.

FAU har ingen tillit til de løsninger som er forespeilet elevene. Dette gjelder i begge
retninger. Mot Ullerål skole mener vi at de tiltak kommunen sier den skal iverksette vil være
langt mindre omfattende enn hva det er behov for. Dette vil FAU (igjen) ta tak i som egen
sak, men vi velger å nevne det også her.

Når det gjelder sikringstiltak mot Benterud oppfatter vi at kommunen har kommet enda
korte re. Her vet vi lite om hva kommunen vil gjøre og hva det vil koste.

Det er et faktum at trafikkfarlig skolevei vil medføre at flere vil kjøre barna sine til skolen.
Også lengden på skoleveien vil være medvirkende til at flere barn vil bli kjørt. Følgegrup per
kan være en løsning for noen , men dette vil først og fremst være aktuelt for de som ikke har
så lang skolevei. Mange elever fra Hønefoss skolekrets vil få så lang skolevei at det er
urealistisk å se for seg at foreldre har mulighet til dette.

FAU vil trekke frem tiltak et «Barnetråkk» som en metode som bør inngå i arbeidet med
skoleveissikring. Barnetråkk skal sikre medvirkning og bedre planlegging for barn og unge.
Metoden egner seg godt for å kartlegge trafikale forhold og utfordringer på skol eveien.
Oppdatert kunnskap om barn og unges arealbruk kan legge grunnlaget for bedre planlegging
og beslutninger. Mer informasjon om Barnetråkk se her

N ærmiljø

Mange foreldre tar opp nærmiljø og nettverk som et v iktig moment knyttet til
skolekretsgrenser. Hvem man går på skole med har stor betydning for hvem man knytter
vennskap med. Med kommunens forslag til skolekretsgrenser , der mange barn fra nordsi den
er tenkt over til Benterud, vil barna bli langt mer begrenset når det gjelder å komme seg til



venner på fritiden. I dag kan barna gå og sykle (når de blir litt store) til venner i hele
skolekretsen sin.

O pptrappingsplanen for barn og unges psyki ske helse (2019 - 2024) viser at over 20 prosent
av barn og unge er ensomme og synes det er vanskelig å få venner. Videre rapporterer ov er
60 prosent av lande ts kommuner at psykiske helseplager blant barn og unge er deres største
utfordring i folkehelse - o g forebyggingsarbeidet. Helsefremmende og forebyggende tiltak
bør prioriteres høy t når kommunen planle gger sine lokalmiljø hvor barn og unge ferdes.
G runnlaget for en god psykisk helse skapes hjemme i familiene, i nærmiljøet , i barnehagen, i
skolen og i aktiviteter der man kan finne mening og fellesskap som fremmer tilhørighet. Vi
opplever at nærmiljøets betydning er undervurdert fra kommunens side.

Oppsumm ering:

1. Foreldre ved Hønefoss skole ønsker at område A, B og D blir tilhørende Ullerål skolekrets,
mens C blir tilhørende Benterud skolekrets .

2. Kommunen bør strekke seg langt for å innfri fritt skolevalg for elever fra dagens Hønefoss
skolekrets. Søsken må i denne sammenheng være særlig prioritert. Ingen av eleve ne våre
bør tvinges til å begynne på en skole de ikke ønsker å gå på.

3. Dersom vårt ønske om skolegrenser jf. punkt 1. ikke blir imøtegått , blir dette med gradvis
overføring svært viktig. Foreldrene ønsker sterkt at alle elever som per i dag går på Hønefoss
skole overføres til Ullerål skole.

4. Velkomstklassen bør være på Benterud skole.

5. Grensa mellom Hallingby/Ullerål bør tilbakeføres ihht. i nnbyggerinitiativ.

6 . Nødvendig trafikksikring må være ferdigstilt.

26.10.2019

Med hilsen
FAU ved Hønefoss skole



Foreldrenes arbeids utvalg ( F A U) på Ullerål skole behandlet i utvidet
F AU møte 22.10.2019:
" Sak 19/2294 - høringsuttalelse om nye skolegrenser ".

Vi ble bedt om å vurdere følgende:

Ringerike kommune ønsker innspill til alle skolenes opptaksområder, med særlig fokus på
følgende inndelinger:

Hønefoss skoles opptaksområde og nytt skolested for elever i områdene:
1. Sentrum
2. Hengsle
3. Vesterntangen/Støalandet
4. Holttangen/Hønengata/Parkveien

J ustering av opptaksområdet mellom Ullerål skole og Hallingby skole i området
Hensveien. Dette er et innbyggerinitiativ som foreslår å flytte grensen i Hensveien.

Evt gradvis innføring av nye opptaksområder, slik at de i 2020 bare blir gjeldende for
1. kla ssinger.

Til dette kommer FAU Ullerål med følgende hørings innspill :

Nye Ullerål skole dimensjoneres til å kunne ha anbefalt 550 elever og 600 elever som
maksimum kapasitet.
D a er velkomstklassen i Ringerike kommune en del av dette elevtallet.

FAU på Ullerål skole mener det er kritisk at den nye skolen ikke er ved maksimal
kapasitet fra første dag .
M ed andre ord at skolen ikke blir " sprengt " fra dag 1 !
Dette har FAU ved Ullerål bemerket også i høringer i 2014 og 2018.

Nye Ullerål skole er planlag t til å legge opp en fleksibel undervisning, med varierte
læringsarealer inne på skolen .
Det er også planlagt med variert og adspredt lek i utearealet.

Dersom skolen blir full fra starten av kan vi risikere å miste den fleksibiliteten bygget og
uteområd et legger opp til.

Vi stiller oss undrende til deler av elevtallsprognose utarbeidet for Norconsult, og i
særdeleshet tallene for Ullerål skolekrets.
Opptelling av barnehagebarn innen kretsen ønskes, og tall over barn under skolepliktig alder
med adresse i kretsen må fremlegges.



Det er planlagt flere større nye boligområder i skolekretsen ( bl.a Rundtom, Børdalsmoen,
Hønengaten øst ) , og i andre områder innen kretsen er det generasjonsskifte som gjør
elevkull større .
Dette gjenspeiles ikke i elevtallsprogno sen , hvor tallene for Ullerål krets er identisk 4 år frem i
tid, og reduksjon på 9 elever 10 år frem i tid.
Vi mister derfor tiltro til denne elevtallsprognosen.
Det kan virke som denne prognosen er produsert for å pass til behovene, og ikke tatt inn
bolig prosjekter allerede er godkjent i kommunens arealplan.

Det er heller ikke fremlagt fremtidige tall for de 4 oppdelte områdene av Hønefoss skolekrets ,
som vises i kart "Opptaksområder i sentrum".
Det er essensielt å få vite disse tallene, for å kunne estim ere fremtidige elevtall i nye
skolekretser og trekke nye grenser.
Med økning i alle skolekretsene, kan det se ut til at sentrumsskole nr 3 vil være nødvendig
atskillig tidligere enn slutten av 2020 tallet.

I fremtiden frykter FAU, at de som normalt hører til Ullerål skolekrets, blir henvist til andre
skoler i Hønefoss på grunn av at Ullerål skole er fullbesatt.

FAU mener det er viktig å ta vare på elevene som har etablert vennegrupper. Det er
omveltning nok å endre skole og skolevei.
Vi ønsker derfor en g radvis innlemming av nye opptaksområder , hvor dagens elever
ved Hønefoss skole overføres til Benterud.
Vi ønsker ikke at elever skal splittes fr a et til noen år for så å møtes igjen på ungdomsskolen.

Hønefoss skole tilhører geografisk nordsiden av byen o g deres identitet er godt forankret til
dette . Ved en eventuell nedleggelse vil de sogne naturlig til Ullerål skole.
Vi fra FAU på Ullerål har kjempet side om side med Hønefoss skole for fortsatt eksistens av
skolen, og etablering av trygg skolevei.
Ved ov erføring av alle Hønefoss skole elever til Ullerål, vil det bli over 600 elever og over
maksimalt antall elever ved skolen.

Nå ser hverken eksistens eller trygg skolevei å bli tilfelle, og nye Ullerål skole er blitt for liten
for begge skolekretser.
Dette er ene og alene politikernes ansvar.
I og med at dette er situasjonen, så er Benterud den eneste skolen med kapasitet til elever
både før og etter eventuell overføring av eksisterende elever fra Hønefoss skole.
Vi forutsetter at kommunen etablerer trygge skoleveier, broer over elver, og offentlig
kollektivtilbud på strekningen.

Vi gir vår tilslutning til nye skolegrenser foreslått i høringsgrunnlaget , med gradvis
innføring fra skolestart 2020/2021 , men med følgende bemerkninger:
Vi ikke har oversikt over fremtidig elevtall for de oppdelte kretsene i Hønefoss skolekrets.
Tallene i elevtallsprognosen virker unøyaktige, spesielt for Ullerål krets.
Det er 915 elever på disse 3 skolene i dag, og i elevprognose estimeres det økning på 115
elever på 4 år.
Da er det estimert at øker Benterud krets med 80 elever, Hønefoss krets med 35 elever og
Ullerål krets skal være som i dag.



Minner om at anbefalt elevkapasitet ved nye Ullerål og Benterud er 1100 elever.
Det vil si at med en prognose, uten vår tillit, når vi de nne grensen tidlig.

For foreslått end r ing mellom Ullerål og Hallingby skolekretser, ønsker vi å beholde
gammel grense.
Det er gode grunner for endringen og for å beholde gammel grense.
FAU mener det likevel er feil signal å gi, hvis man sier nei til eleve r fra Hønefoss skolekrets
og sier ja til elever fra Hallingby skolekrets.

Oppsummert innspill:
FAU Ullerål ønsker en gradvis innføring av nye skolegrenser fra skolestart 2020.
FAU Ullerål ønsker at Ullerål skole er vert for mottaksklassen i Ringerike komm une.
FAU Ullerål mener da kapasitet overskrides ved Ullerål skole , at eksisterende
Hønefoss skole elever overføres til Benterud ( dagens 1 - 6 trinn).
FAU Ullerål støtter opprinnelig forslag om skolegrenser i Hønefoss sentrum, men
med bemerkninger.
FAU Ullerål forventer at det etableres trygge skoleveier fra Hønefoss skole til både
Benterud og Ullerål skoler
FAU Ullerål forventer en proaktiv innsats fra Ringerike kommen for etablering av et
bredt kollektivtilbud.
FAU Ullerål ønsker å beholde "gammel" gre nse mellom Ullerål og Hallingby
skolekretser.

Hønefoss 25.11.2019
For FAU Ullerål

Torgeir Dølerud
leder
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Høringsuttalelse vedrørende nye opptaksområder for grunnskolene i Ringerike 

 
Samarbeidsutvalget (SU) på Ullerål skole kommer med følgende uttalelse: 

 
Nye Ullerål skole dimensjoneres til å kunne ha 550 elever, men mulighet for inntil 600 elever, 
og da er velkomstklassen en del av dette elevtallet. SU på Ullerål skole vurderer det som 
mest hensiktsmessig å ikke overstige kapasiteten skolen er bygget for. Det er viktig for 
Ullerål skole å kunne ta inn elever som velger å bosette seg i skolekretsen, og ikke for 
eksempel måtte avvise familier som etablerer seg i området. Romprogrammet til den nye 
skolen er planlagt for å kunne legge opp til en fleksibel undervisning med varierte 
læringsarealer. Dersom skolen blir full fra starten av kan vi risikere å miste den fleksibiliteten 
bygget legger opp til. 

 
SU vurderer det slik at det ikke er så mange innlysende alternativer til opptaksområder enn 
det som ble vedtatt i november 2018, og synes den regulerer fordelingen av elevene i 
sentrum mellom Ullerål og Benterud jevnt i forhold til elevtall. 

 
SU har ingen innsigelser på at området på Hen det refereres til i høringsbrevet, jfr 
innbyggerinitiativet, sokner til Hallingby skole.  

 

Samarbeidsutvalget Ullerål skole 
 

 

 

 

 



Fra: Roy Korslien [] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: 'Anita' [anitabendiksen29@gmail.com] 

Sendt: 24.10.2019 20:52:17 

Emne: Høringsbrev opptaksområder grunnskolene i Ringerike "Sak 19/2294" 

Vedlegg: Benterud skole - høringssvar 2.pdf; Benterud skole - høringssvar 3.pdf; Benterud skole - høringssvar 1.pdf 

Vedlagt oversendes høringsbrev fra SU på Benterud skole.   Kopi til Anita Sevilhaug Bendiksen som er SU-leder på Benterud skole  
 
Høringssvarene oversendes slik de er mottatt av SU med følgende kommentarer: 

 Høringssvar 1 er behandlet i FAU 

 Høringssvar 2 inneholder punkter som ikke relevante for denne saken bl.a. punktet om organisering av trinn og uteområdet på Benterud 
skole.  Disse blir besvart der de hører hjemme.   

 
Med vennlig hilsen  
Roy Korslien  
rektor Benterud skole 
roy.korslien@ringerike.kommune.no  
Telefon: 924 93 824  
 



Til:
FAU Benterud Skole
SU B enterud Skole
R ektor Benterud Skole

Hønefoss , 20. oktober 2019

Innledni ng
Først vi l jeg peke på kort frist for å uttale seg om nye skolegrenser fra jeg ble klar over at det te skulle
behandles til frist innsending. Den ne saken er kompleks, og det burde vært utsendt mye tidlig ere f or
gjennomgang. Dette kan også påvi rke beslutning sgrunnlaget til våre folkevalgte representanter i
kommunestyret.

I d agens opptaksområde r C sentrum og A Vesterntangen/Støalandet som nå skal innlemmes i Benterud
skolekrets er det i skoleåret 2019 - 20 hhv. 33 og 60 el ever. Med endrede skolegrenser vi l disse 93 elevene fra
neste sk oleår høre til Benterud skole. Jeg lurer på h va elevtallet vi l være på de ulike trinnene med nye
skolegrenser. Nedenfor vi l jeg pe ke på utfordringer jeg ser på Benterud skole i dag og mulige konsekvenser jeg
ser v ed nye sko legre nser. Jeg mener skolegrense r må sees i sammenheng med organisering av trinn,
uteområde og skolevei og har derfor tatt m ed synsp unkter på dette .

S kolegrenser
Nedenfor vi l jeg peke på punkter knyttet til nye skolegrenser .

Sikkerhet på skoleveien
D e nye skolegrensene inkluderer området C sentru m og A Vesterntangen/St ø alandet . For elever fra A vi l dette
innebære en lang skolevei gjennom sentrum med mange trafikale utfordringer og nye risikoområder fra et
skoleveiperspektiv. Jeg er kritisk til at det legge opp til en skolevei som særlig for de yngste , i praksis vi l
innebære at elever blir kjørt til skolen. Dette øker trykket på veier i sentru m mot B enterud skole og flere elever
vi l ha behov for å bli sluppet av ved skolen. Jeg stiller spørsmål ved om kommunen vi l rekke å gjør e
nødvendige tiltak for å sikre trygg skolevei for eksisterende og nye elever dersom skolegrense n utvi des.

Å føle t ilhørighet til skolen
Elever som begynner på B enterud komme r fra et stort område i og rundt Hønefoss sentrum. Jeg er bekymret
for om Benterud skole ha r en nærskolestatus for al le disse elevene. Det mener jeg er vi ktig for å kunne by gge
gode relasjoner mellom elever samt mellom elever/foresatte og skolen . Skolen b ør være et naturlig
samlingspunkt i et samfunn, og med vi de skolegrenser vi l det bli ytterligere utfordret.

Jeg mener nye skolegrenser kan p åvi rke elever og foresatte på barneskolene negativt , da det kan oppfattes
som mi dlertidig og kortvarig hvem elevene går sammen med. D ette kan føre ti l mer « kli kking » og mindre
samhold blant elever.

Med nye skolegrenser vi l det komme elever fra nye områder til Bent erud. Eikli og Kirkeskolen ble slått sammen
for kort tid siden , og j eg er b ekymret for om s kolen Benterud er rustet til å ta i mot elever fra Hønef oss sko le på
en god måte. Det vi l være ressurskrevende og kreve god planlegging å få alle elevene til å bli godt in tegrert.
Jeg mener skolen har nok med å ta vare på elever fra to tidligere barneskoler i dag , om ikke s kolen også skal ta
hånd om nok en overgang med elever fra den tredje barneskolen som er Hønefoss Skole .

Forutsigbarhet, skolel øpet totalt sett for den enkelte elev
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Forutsi gbarhet , det å vi te hvi lken skole man skal gå på og tilhører, er vi ktig for elever og foresatte. Ved å endre
skolegrensene for barneskolene vi l dette få konsekvenser for elevenes total e skoleløp. T idligere har det vært
slik at elever fra Eikli, Vei e n og Helgerud barn eskole r begynte på Veienmarka ungdomsskole , elever fra
Kirkeskolen og Vang begynte på H a ugsbyg d , mens elever fra Ullerål og Hønefoss begynte på Hov
ungdomsskole . Hvordan vi l dette bli framover nå som s kolegrenser endres? Vi l det være like forutsigbart
hvi lken ungdomsskole elever skal begynne på? Elever som h ar gått sam men p å barn esko len vi l bli fordelt på
ulike ungdomsskoler. E r det gjennomført analyser og vurdert evt . konsekvenser av dette , og er dette fremlagt
som et beslutningsunderlag for de som skal beslutte dette?

S lik det er i dag vi l e lever på Benter ud bli sendt vi dere til Veienmarka og Haugsbygd ungdom sskoler. Med nye
foreslåtte skolegrenser vi l noen elever også bli send t til H ov ungdomsskole når de er ferdige på Bente rud . Jeg
mener det er uheldig at en overgang fra barneskole til ungdomsskole , som i utgangs punktet er en stor
overgang for et bar n, også innebærer at elever ikke får gå sammen med klassekamerater fra barneskolen. H vor
lenge vi l skolegren sene være slik det er foreslått? Elevtall i ulike områder av H ønefoss kan var iere fra kull til
kull. Er det slik at skolegrenser skal endres ut i fra dette, vi l det bli uforutsigbart for elever og foresatte hvi l ken
barneskole elever skal gå på og søsken kan måtte gå på ulike barne skoler og ulike ungdomsskoler. D e tte må
utredes og klarlegg es.

O r ganisering av trinn
Jeg stiller spørsm ål ved hva som var grunnlaget for beslutningen om at Benterud skole skulle organiser es ut
ifra en trinnløsning og ikke klasser. E r det tenkt på hvi lke konsekvenser dette får for elever , foresatte o g
ansatte ved skolen? Jeg ser utfordringer knyttet til å tenke tr inn og ikke klasser. Å bli kjent og trygg i den
skolegruppa man tilhører er vanskelig i en stor gruppe . De t er vanskelig for foresatte å bli kjent med
hverandre, slik a t elever kan følges opp p å en go d måte . Jeg ettersp ør en helhetlig og faglig vurdering av dette
valget av skole struktur , og øns ke r å få klarhet i hva som e r tenkt vi dere i årene fremover.

Ut eområdet til Benterud skole
Jeg lurer på hva som er til s trekkelig areal ute for eksisterende elev tall og hva som er planlagt i framtida ved økt
elevmasse . Slik det er i dag, opplever jeg at det allerede er for liten kapa sitet ute. Elever opplever at de ikke får
nok tid på mulige o mråder til å kunne spille ball slik det er i dag. Banene ligger tett uten skille slik at det
oppstå r konflikter og uhel dige situasjoner. Hva vi l skje med tilbudet ute til elevene når elevtallet øker?
Ballbingen som nå bekreftes at vi l være klar til skolestart 2020 burde vært på plass da skolen var ferdig. Er èn
ballbinge tilst rekkelig på Benterud skole nå og på sikt ? Er de ulike l ekesone ne ute stor e nok for alle elevene ?
Jeg ser allerede utfordringer knyttet til m ulighet for ballspill . Det som finnes i dag er en l iten fot ballbane uten
fysisk ski lle. B asketballbanen er inntil fotballbanen uten fysisk skille mellom banene. S kate parken ligger tett
inntil fotballbanen uten fysisk skille . Hvordan er det vurdert mtp sikkerhet og kapasitet ?

Skolevei
Jeg bor på Helgesbr åt en og er bekymre t for sikkerheten på nåværende skolevei . Det varierer noe fra å rstid til
årstid hv or risikoen er st ø rst. D et er ventet vekst i antall elever på Benterud skole , noe som vi l bidra til mer
trafikk og økt press på skoleveien.

Jeg ønsker å belyse følgende ri sikoområde r på skoleveien :
- Holmboes gate :

o I pr aksis benyttes Ho lmboes gate som sko levei. Veien er tove iskjørt, og uten fortau. Gaten er
så s mal at biler som møtes må vente om det er gående / syk lende i gaten.

o Alternativ sk olevei er å fortsette Bloms gate ned til Storgata. Her er det gangvei , men mye
trafikk, inn - og utkjøringer for leiebil, trafikkskoler og parkeringsplasse r . I tille gg er det
kor t tidsparkering i gate ved helsestasjon en . Rutebusser kj ører nå Storgata mens de ti dligere
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kjørte Kongens gate . Elever velger i stor grad å benytte Holmboes gate som skolevei , m en
denne fø les ikke trygg.

o Her bør det jobbes mot en enveiskjørt løsning for å redusere biler som benytter dette som e n
svarve i , samt få et ablert overgan ger .

- K rys set Hol m boes gat e – B loms gate har flere risikomomenter:
o Høye hekker
o Høye brøytekanter/ deponering av snømasser
o 30 s one avsluttes , går over til 40 s one i krysset
o Økt trafikk (benyttes som snarvei av de som skal gjennom by e n)
o Manglende fo tgjengerovergang / lysregulering
o Tvi lstilfeller rundt vi keplik t
o Reduser t sikt inn i gater også som gående og sy klende.
o Man glende forta u
o Nylig va r det en ul ykke i dette kr ysset. ( Det kom dessverre ikke uventet på oss . )

- Krys set Tele grafalleen - Bloms gate ( Trase for utt rykning s kjøretøy)
o Krys s e t er nå noe u tbedre t med bedre sikt da skjermvegg ved fo tgjenger f elt er flyttet , men

kryss et og fotgjengerove r gangen kan fortsatt op pleve s som u oversikt lig for syklister og
gående.

o Uoversiktlig for gående som kommer ovenfra Bloms gate som skal gå over f otgjenger felt

- Kr yssende gate r i Bloms gate.
o Særlig problem når hekkene er høy e og på vi nters tid med høye brøytekanter

- K vern bergsund bro
o Rekkve r k mellom fortau og b il vei på broen har store åp ninge r o g oppleves ikke som trygt for

små gående .
o Gangso nen er for smal . Syklis ter og gående bruker gangsonen begge veier, og det oppst år

stadi g uheldige møtesituasjoner.
o Ved starten av br u a ved rundkjøring , er det ikke rekkverk og vi kjenner til at skoleelev har blitt

presset ut i veiba nen før han sk ulle over brua , slik at han traff en buss. Heldigvi s st od b ussen i
ro.

o Her må det jobbes for å fremskynde planene for ny gang - og sykkel bro parallelt med
Kvernbergsund bro .

- Benterudgata
o Det er skiltet mot gjennomkjøring, men dette brytes ofte , og det kan v ære u ø nsket trafikk på

denne vei en.

- Kiss and ride - løsningen
o Det er observert at buss bruker kiss and ride - rundkjøringen , og dette mener vi skaper

trafikkfarlige situasjone r. Rundkjøringen er ikke dimensjonert for buss. Bussen måtte derfor
rygge fram og tilbake for å klare svi ngen. Bussen ble stående i kiss an d ride, slik at biler måtte
kjøre forbi bussen .

o Har dagens løsning tilstrekkelig kapasitet for flere elever?
o Hv ordan er det t enk at foreldre skal kunne hente elever fra SFO /skolen ? Det er ikke mul i g het

for parkering i området. Skal bar na sendes opp? Denne løsningen innebærer veldig liten
kontakt mellom foresatt e og ansatte ved skolen/ SFO. I praksis blir det at foresatte kjører ned
til skolen og finner provi soriske løsninger for å kunn e hent e og levere barn.
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Jeg ønsker at alle parter arbeider for at risikopunkter utbedres , og vil understreke hvor viktig det er at det
innhentet et godt nok beslutni ngsgrunnlag før evt nye skolegrenser settes.
Jeg ønsker at det jobbes for etablering av gangbro over Storelva for gående og syklen de fra Helgesbrå ten til
Benterud . Det te vi l være et tiltak som vi l bedre sikkerheten på skoleveien betraktelig , samt redusere
skoleveien for veldig mange , so m igjen antakelig vi l føre til r eduser t trafikk til skole n.

Med vennlig hilsen

Reidar Steine

Far til elev på 6 trinn, o g neste års 1 klassing
Mobil : +47 95 19 01 79
E - p os t : reidar@fokusraad.no



Benterud skole
For flere år siden ble det bestemt at det skulle bygges en ny skole for Hønefoss syd – som skulle
erstatte Eikli, Vegård, Stranden og Kirkeskolen.

Nå har vi fått Benterud skole, men ser at grensene til denne skolen ikke står i forhold til den tenkte
planen hva gjelder grenser. Grensene bør justeres slik at den står i forhold til planene som er
utgangspunkt for at skolen ble bygget. Det vil si at de som tilhørte de nevnte nedlagte skolene samt
de som bor syd for Begna og Storelva som har til hørt Hønefoss skole sogner til Benterud. Justering
kan også gjøre i området Høyby/Veienmoen om det skulle bli stort trykk på Veien skole.
Det må tas høyde for at det vil komme en del barn i områder som alt er under utbygging i
Tandberglia og Benterud. Det er heller ikke utenkelig at det vil bli mer bygging på småsteder som Åsa
og Ask.

Ullerål skole
Blir nedleggelse av Hønefoss skole opprettholdt bør de som bor nord for Begna og Storelva sogne dit.
Grensen mot Vang kan evt. justeres lenger ned mot Oddli. He le området ved Hvalsmoen kan
overføres til Vang slik at ikke dette boområdet blir splittet slik det er nå.
Mot Hallingby burde grensen settes ved Risesletta (Dette for å lette trykket på Ullerål og
opprettholde elevtallet på Hallingby).

Det er foreslått n ye boliger øst for Hønengaten og i området Hovsmarka som vil ytterligere trykk på
Ullerål skole.

Ungdomsskoler
Elever ved Benterud skole sogner slik planene er nå til 4 av ungdomsskolene. Grensene til skolene
bør følge større geografiske områder at opptak ssonen til barneskolen. Det vil være naturlig at de som
tidligere tilhørte Standen sogner til Tyristrand om man har hele dette tidligere sognet på Benterud,
ellers vil jeg si de burde tilhøre Veienmarka.

Videre er det naturlig at de som tidligere tilhørte Vegård og Kirkeskolen fortsatt sogner til
Haugsbygd.

Til Veienmarka vil det være naturlig at alle som bor sentrumsnært syd i Hønefoss sogner til.

Karianne Hagen



Skolekretser for grunnskolen i Ringerike
Høringssvar: Oktober 2019

Skolegrensen for tidligere Stranden skolekrets

Områdene som opprinnelig var Stranden skolekrets angir et naturlig geografisk område for
bygdesamfunnet på Ask. Området ved Ask er i kommuneplanen et satsningsområde for utbygging og
utvikling, og en splittelse av bygda med nye skolekretser slik det nå foreligger, vil ikke være til barnas
beste for godt oppvekstmiljø og sosialisering (jfr. FNs barnekonvensjon artikkel 3). Vi ber derfor om
at grensene for foreslåtte skolekrets som omfatter tidligere Stranden krets endres.
Det foreslås følgende alternativer i prioritert rekkefølge.

• Alternativ 1:
Området er tilnærmet det samme som tidligere Stranden skolekrets og avgrenses i syd
mellom gård ene Maurerud (Tyristrand) og Rønnerud (Ask). I nord avgrenses Ask med
Mastedalsbekken nord for gårdene Bergedal og Nordengen og i øst ved Styggdal, sandtaket
ved Prestmoen/Busund og Storelva. Det foreslås at hele området med Ask i sentrum tilsluttes
Benterud/Haugsbygd skolekrets, og området med veiforbindelse nord for Mastedalsbekken
tilsluttes Helgerud/Veienmarka. Se kart.

• Alternativ 2:
Området avgrenses i syd mellom gårdene Maurerud (Tyristrand) og Rønnerud (Ask). I nord
avgrenses Ask med Mastedalsbekken nord for gårdene Bergedal og Nordengen og i øst midt
på Bjerkesletta . Det foreslås at området med Ask i sentrum tilsluttes Tyristrand, og området
med veiforbindelse nord for Mastedalsbekken tilsluttes Helgerud/Veienmarka. Området med
veiforbindelse øst for Bjerkel etta tilsluttes Benterud/Haugsbygd. Se kart.

• Alternativ 3:
Området avgrenses i syd mellom gårdene Maurerud (Tyristrand) og Rønnerud (Ask). I nord
avgrenses Ask med Mastedalsbekken nord for gårdene Bergedal og Nordengen og i øst med
krysset Sandakerveien/RV 35 . Det foreslås at området med Ask i sentrum tilsluttes
Tyristrand, og området med veiforbindelse nord for Mastedalsbekken tilsluttes
Helgerud/Veienmarka. Området med veiforbindelse øst for krysset Sandakerveien/RV35
tilsluttes Benterud/Haugsbygd. Se kart .

Vi håper innspillene tas til følge slik at Ask består som et godt lokalmiljø hvor naboer og alle som bor
med naturlig geografisk tilhørighet til Ask vil opprettholde sitt bekjentskap og oppvekstmiljø for det
beste for utvikling av bygdesamfunnet og Ringe rike kommune. Vi ber også om at barn som nå er
tilhørende barneskoler med opprinnelig overgang til respektive ungdomsskoler vil få følge det
opprinnelige skoleløpet, og at søsken skal få gå sammen med og i samme skoleløp som sine eldre
søsken.



Alterna tiv 1.

Benterud /

Haugsbygd



Helgerud / Veienmarka

Tyristrand

Benteru d /

Haugsbygd

Alternativ 2.



Helgerud / Veienmarka
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Benterud / Haugsbygd

Alternativ 3.



Fra: Hanne S Heen [hskoller@online.no] 

Til: Geir Sverre Svingheim [Geir.Sverre.Svingheim@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 23.10.2019 17:22:17 

Emne: Re: SV: Skolegrense. 

Vedlegg:  

Det er bra!??Jeg vil fortsette å være Ådøling, så håper virkelig politikerne ser vår side av 

saken??Takk så lenge! 

 

Mvh 

 

 

 
Sendt fra min Samsung Galaxy-smarttelefon. 

 

-------- Opprinnelig melding -------- 

Fra: Geir Sverre Svingheim <Geir.Sverre.Svingheim@ringerike.kommune.no>  

Dato: 23.10.2019 14:31 (GMT+01:00)  

Til: Hanne Skollerud <hskoller@online.no>  

Emne: SV: Skolegrense.  

 

Hei! 

  

Takk for fyldig mail. 

Skal ta den med som en høringsuttalelse når det gjelder sak om skolegrenser som skal behandles 
innen nyttår. 

  

  

Mvh. 

Geir Svingheim 

Spesialrådgiver 

  

Tlf.: 974 29 448 

  

Fra: Hanne Skollerud [mailto:hskoller@online.no]  
Sendt: 23. oktober 2019 11:14 



Til: Geir Sverre Svingheim 
Emne: Skolegrense. 

  

Hei! 
  
Takk for hyggelig telefonsamtale i dag. 
  
Det starter med at jeg undersøker hvorfor jeg ikke fikk bøssebærer besøk søndag 20.10 
d.å. Ved nærmere undersøkelse så kommer det fram at Hen, Nymoen og Vågård ikke har 
hatt besøk av noen. Ullerål skole som også har overtatt roden til Hallingby skole har ikke 
mannskap til å utføre denne aksjonen. 
  
Det snakkes videre angående skolegrenseflytting, og føles som en meningsløs og 
forvirrende sak hvor ingen vet noe av de jeg snakker med.. 
  
Jeg har bodd på Hen i 25 år og hatt skoleunger på Hallingby i 14 av disse årene. Dette 
var historie for 3 år siden. Man "faller" da litt ut, og klarer ikke følge så godt med lengre 

med tanke på denne biten av systemet. Likevel så vil jeg gjerne få en beskjed om at vårt 
sosiale tilhøringssted plutselig er flyttet til Ullerål. At vi har stemt der ved et par 
anledninger, kan så være. Men når en nabo her på Hen, som alltid har hørt Hallingby til, 
kommer til Hallingby å skal velge på valgdagen, og på kirkevalg.....får beskjed om at 
Grønvoldsgrenna er ny grense, du skal nedover å stemme.... JA, da blir det forvillelse. 
Stemmer virkelig dette?..Selv har jeg hørt snakk om Væla som grense, så her råder det 
uklar informasjon. 
  
Om 4 år skal nabojenta her konfirmeres. Hun er jo såfall elev på Ullerål skole... Hun skal 
da konfirmeres på Ullerål?! 
...og Hval og Hallingby som har vært stedet der hvor vi har familiegenerasjoner bakover i 
tid, skal ikke brukes?!  Dette er trist!..og jeg vet jeg har med meg flere her på å synes 
det. Jeg vil også nevne Kirkestua som ble bygget på Hallingby. Det er over mange år 
samlet inn penger på Hen som skulle bli til nytt kapell her på Hen. Når denne ideen ble 
skrinlagt, ca 1997, så ble det bestemt at "vi" deler med Hallingby. Over 500tusen ble delt 
på Hen grendehus, og Hallingby kirkestue. Hen betalte altså inn over 250 tusen til 
Hallingby den gangen. Jeg vet det tenkes skole og kirke er forskjellige ting....men, sånn 
jeg ser det så henger dette mye sammen når det gjelder Hen og Hallingby. Man vil gå på 
skole med de man skal konfirmeres sammen med..! Hallingby skole har fine tradisjoner 
med kirken. Eks 17mai. juleforberedelser o.l 
Skal alt dette forsvinne? 
  
Jeg syns ikke det er greit å føle at vi blir "dyttet ut" av Hallingby. Hen har alltid vært i 
Ådal, Ådal herredshus lå i sin tid på Hen, og vi vil tilhøre Hallingby fortsatt! Hen som 
tettsted bør ikke flyttes til Hønefoss, men fortsatt ha tilhørighet til Hallingby! 
  
Jeg etterlyser informasjon som jeg mener burde vært gitt til oss det gjelder. Den 
forvirringen som er nå, med å ikke vite hvor man hører til er frustrerende og lite 
ønskelig. At dette også har foregått over tid uten at vi som er innbyggere her har fått 
klar informasjon er ikke bra!..og jeg vet at jeg har mange her på Hen med meg på å si 
det samme. 
  
Vi håper dere ser at dette ikke er en ønskelig situasjon for oss det gjelder... Vi vil forsette 
å høre Hallingby til! Bevar den gamle skolegrensen fra Heen mølle og nordover..! OG vi 
sier JATAKK til litt klar informasjon om hva som skjer. 
  
MVH 
  



Hanne Skollerud Heen 
Tajegata 26, 
3516 Hønefoss 
  







 
Vang skole 

Fløytingen 95 - 3514  Hønefoss    

Telefon: 32 17 14 70    

E-post: vang.skole@ringerike.kommune.no 
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HØRINGSUTTALELSE – OPPTAKSOMRÅDER GRUNNSKOLENE I RINGERIKE 
(sak 19/2294) 

 
 

Saken ble tatt opp i skolens samarbeidsutvalg (SU) 3. september 2019. Her ble vi enige om 
at de respektive representanter tok med problemstillingen/høringsbrevet tilbake til sine. Dette 
innebar prosess i FAU (foreldrenes tillitspersoner fra hvert trinn) – ikke henvendelse til alle 
enkeltforeldre/foreldremøter. 
 
Høringssvar fra Vang skoles FAU: 
FAU har sett på høringsbrevet, og vi ser ingen grunn til å ikke støtte dette siden det ikke 

innebærer store endringer for Vang Skole. Vi hadde heller ingen innvendinger forrige gang 

saken var oppe til høring. Det eneste vi vil bemerke er siste setning i avsnittet om Vang 

Skole, da denne virker litt uklar i forhold til opplevd praksis for barna som bor på Stillerud 

(langs Randselva) som i dag går på Vang Skole.  

v/ FAU/SU-leder Ann-Kristin Torp 

 
Høringssvar fra pedagogiske personale og SFO-personale Vang skole: 
Ingen innsigelser på høringsforslaget. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen  
Vang skoles samarbeidsutvalg 
 
v/Siri Strømmen, rektor 

Vang skole



RINGERIKE KOMMUNE
Veien skole

Postadresse:
Postboks 123
Sentrum
3502 HØNEFOSS

Besøksadresse og
leveringsadresse
Veienkollen 20
3517 HØNEFOSS

Telefon:
32 17 05 60

e - post :
veien.skole@ringerike.kommune.no

Høringsuttalelse «Opptaksområder for grunnskolen i
Ringerike gjeldende fra 01.01.19 (HOK 48 /18)

Samarbeidsutvalget ved Veien skole har i møte 16.10.19 behandlet saken om
opptaksområder i Ringerike. (HOK 48/18)

Samarbeidsutvalget ved Veien skole stiller seg bak opptaksområdene slik det
foreligger i saksfremlegget (HOK 48/18) om Veien skole A.6.

Samarbeidsutvalget ved Veien skole mener det er riktig at grensene går der de er, og
at det er viktig for at elevtallet holder seg stabilt ved skolen.

Wilhelm Bergsund Kihle

Leder SU 2019/2020

Jarle Hjelmesæth Hildeskår

Re ktor/referent SU 2019/2020







 

RINGERIKE KOMMUNE 

Rådmannens stab 
 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 
Tlf: 32 11 74  00  www.ringerike.kommune.no 

 

 
 
SU ved kommunens grunnskoler 
Utdanningsforbundet 
Skolenes Landsforbund 
Delta  
Fagforbundet 
Ringerike kommunale foreldreutvalg 
Brakar AS      

 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
19/2294-8 38086/19 A20  28.08.2019 

 

Høringsbrev - opptaksområder grunnskolene i Ringerike 
 
Bakgrunn  
Bygging og ferdigstilling av to nye skoler i Hønefoss sentrum gjør at det er behov for å justere 
opptaksområdene til grunnskolene i Ringerike. Opptaksområdene ble vedtatt i Hovedutvalget 
for oppvekst og kultur (HOK) 7. november 2018, (HOK 42/18).  
 
Etter at endringer ble vedtatt november 2018 har det kommet reaksjoner på særlig to 
opptaksområder:  

1. Sentrumsområdene i Hønefoss og grensen mellom Ullerål skole og Benterud skole.  
2. Grensen mellom Hallingby skole og Ullerål skole. 

 
Reaksjonene har blant annet kommet i media og som innbyggerinitiativ.  
 
På bakgrunn av reaksjonene ba HOK rådmannen om å komme med ny sak om 
oppvekstområder.  (HOK 23/19). Opptaksområder for alle skolene i kommunen skal vedtas 
på nytt av kommunestyret som en forskrift. 
 
Sentrumsområdene 
I Hønefoss sør er Benterud skole tatt i bruk fra 1. januar 2019. I Hønefoss nord er Ullerål 
skole under utbygging, og skal ferdigstilles til oppstart av skoleåret 2020/21. Skolene er 
omtrent like store og har en samlet kapasitet på 1200 elever. Disse skolene vil erstatte 
Kirkeskolen, Eikli skole, Hønefoss skole og nåværende Ullerål skole. 
 
De siste elevtallsprognosene viser at kapasiteten ved de to nye skolene vil være stor nok til å 
dekke skolebehovet for elever i sentrumsområdene fram til slutten av neste tiåret.  
 
Det er i dag 914 elever til sammen Ullerål, Hønefoss og Benterud skoler (se vedlegg). For å 
tilpasse kapasiteten til den forventede elevtallsøkningen ved de to barneskolene i sentrum, 
ble det vedtatt at nåværende opptaksområde for Hønefoss skole deles mellom Ullerål og 
Benterud skoler. (se vedlagte kart) (HOK 42/18). 
 
Dersom alle elevene ved Hønefoss skole overføres til Ullerål skole 1.august 2020, vil skolen 
ha ca. 600 og elever, mens det vil være ca. 300 elever på Benterud.  
 
Justering av opptaksområde mellom Ullerål skole og Hallingby skole. 
Vedtaket i 2018 flyttet grensen fra Hensveien 100/Hen mølle til Hensveien 187 (HOK 42/18).  
Per i dag er det 10 elever i skolepliktig alder i området Hensveien 100-187.  
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Vi ønsker innspill til alle skolenes opptaksområder, med særlig fokus på følgende 
inndelinger:  

- Hønefoss skoles opptaksområde og nytt skolested for elever i områdene sentrum, 
Hengsle, Vesterntangen/Støalandet og Holttangen/Hønengata/Parkveien.  
Kart med elevtall i de ulike områdene og naboskolene vil gi grunnlag for å komme 
med nye forslag. Kartet viser og de grensene som ble trukket opp i 2018. (HOK 42/18) 
Dagens elevtall og de vedlagte prognosene for elevtallsutvikling synliggjør også 
konsekvensene for elevtallet ved nye forslag. 

 
- Justering av opptaksområdet mellom Ullerål skole og Hallingby skole i området 

Hensveien. Dette er et innbyggerinitiativ som foreslår å flytte grensen i Hensveien.  
 

- Evt gradvis innføring av nye opptaksområder, slik at de i 2020 bare blir gjeldende for 
1. klassinger. 

 
 
Framdriftsplan   

- Juni:   Framdriftsplan vedtas (HOK 23/19) 
- August:   Høring med to måneders uttalefrist 
- November:  Bearbeidelse av høringsuttaler og forberedelse av politisk sak 
- Desember:  Endelig vedtak om opptaksområder i kommunestyret  

En partssammensatt arbeidsgruppe har gått gjennom høringsgrunnlag og prosess. 
Arbeidsgruppa bidrar i utarbeidelsen av forslag til forskrift for opptaksområder for de 
kommunale grunnskolene i Ringerike kommune. 

Arbeidet på den enkelte skole 

- Rektor og SU/FAU-leder legger opp prosessen ved den enkelte skole, ut fra en 
vurdering av hvor berørt skolen er av høringsforslaget. 

- På de mest berørte skolene er det viktig å sikre god informasjon til de ulike gruppene 
på skolen, spesielt foreldre, og at en finner en måte å sikre tilbakemelding til 
rådsorganene som skal lage uttale fra skolen. 
Foreldremøtene i september kan være en arena, men dette overlates til den enkelte 
skole. 

- FAU/SU ved den en enkelte skole har mulighet til å be om et informasjonsmøte med 
kommunen tidlig i høringsperioden, dersom det er spørsmål som ønskes avklart før 
innsendelse av høringssvar. FAU/SU må selv ta initiativ til dette ved å kontakte 
kommunen.  

 

Høringsfrist er satt til 28.10.2019. 

Høringsuttalelser sendes til postmottak@ringerike.kommune.no og merkes «Sak 19/2294» 
 
Høringsbrev og vedlegg legges og ut på kommunens nettsider, tilgjengelig for alle 
innbyggere. 

 

Med hilsen 

 

Evi Mathilassi Lien 

Rådgiver 

evi@ringerike.kommune.no 
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Vedlegg: 
 Opptaksområder vedtatt 2018 – tekstversjon (HOK 48/18) 

 Kart som viser opptaksområde til Benterud og Ullerål skole med dagens elevtall på 
aktuelle skoler 

 Tabell over dagens elevtall og Norconsults prognose over elevtallsutvikling til og med 
skoleåret 2032/2033. 



Dette dokumentet mangler



Elevtall 2019-2020 og elevtallsprognose 2020-2033

Skole/ skoleår
2019/
2020

2020/
2021

2021/
2022

2022/
2023

2023/
2024

2024/
2025

2025/
2026

2026/
2027

2027/
2028

2028/
2029

2029/
2030

2030/
2031

2031/
2032

2032/
2033

Benterud 295 332 360 366 375 392 394 400 403 409 430 442 447 454
Hallingby skole 301 271 293 290 276 281 274 267 265 263 260 258 264 262
Haugsbygd ungdomsskole 208 178 195 220 230 231 207 212 204 212 197 190 191 200
Helgerud skole 223 227 232 233 223 219 212 210 209 200 198 195 196 196
Hov ungdomsskole 249 276 289 303 307 315 323 320 316 321 314 296 287 308
Hønefoss skole * 235 278 268 261 270 270 287 289 293 293 316 327 346 362
Nes skole 22 17 18 17 16 17 20 20 20 21 22 22 22 23
Sokna skole 136 142 144 149 152 158 159 153 156 156 152 154 159 154
Tyristrand skole 331 309 299 304 305 321 322 328 337 345 354 363 375 385
Ullerål skole 384 383 400 388 384 376 372 380 380 375 392 398 405 410
Vang skole 362 367 350 325 318 301 305 289 290 296 312 315 318 318
Veien skole 195 220 208 203 199 194 202 201 200 225 246 268 294 320
Veienmarka ungdomsskole 311 299 295 298 320 327 327 325 331 338 334 320 323 337
Sum Ringerike kommune 3 252 3 299 3 351 3 357 3 375 3 402 3 404 3 394 3 404 3 454 3 527 3 548 3 627 3 729
* elevtall inkl. elever i velkomstklasser
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Elevtall 2019-2020 og elevtallsprognose 2020-2033
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Opptaksområder for grunnskolene i Ringerike gjeldende
fra 01.01.19 (HOK 4 2 /18)

A.1 - Nes skole (ingen endringer)
Grensen mellom Hallingby og Nes skoler går sør for Engerodden slik at Engerodden tilhører
Nes skole. Grensen forøvrig følger kommunegrensen mot Sør Aurdal, Søndre Land og Gran
kommuner.

A.2 - Hallingby skole (mindre justering mot Ullerål skole)
Grensen mellom Hallingby og Ullerål sko ler går i Kudalen ved E 16 og ved Hensveien nr.
187. Hensveien 187 tilhører Ullerål skole , høyere numre Halling by skole . Grensen mellom
Hallingby og Nes skoler går sør for Engerodden slik at Engerodden tilhører Nes skole mens
Grøterud og videre sørover tilhører Hallingby skole.

A.3 - 2 Ullerål skole (grensen mot Benterud gjelder fra oppstart av skoleåret 2020/21 +
mindre justering mot Hallingby skole)
Grensen mellom Hallingby og Ullerål skoler går i Kudalen ved E 16 og ved Hensveien nr.
187. 187 tilhører Ullerål s k ole , høyere numre Hallingby skole . Grensen mot Benterud skole
følger Randsfjordbanen til Ankersgate . G rensen går mellom Ankersgate nr. 5 og 7 slik at nr.
5 tilhører Benterud skole og nr. 7 Ullerål skole. Videre går grensen østover over S t.
Hanshaugen til krysset Nygata – Parkgata og fram til Overmandsund bru. Almemoen,
Vågård, Geiteryggen, Nybyen og Nymoen tilhører Ullerål skole. Mot Vang skole går grensen
der jernbanen krysser Hvalsmoveien. Beboere i Thoen gata vest for Thoen gård tilhører
Ullerål skole.

A.4 - Hønefoss skole (fram til oppstart av skoleåret 2020/21 )
Grensen mot Eikli går ved Stangsgate. Mot Ullerål er grensen jernbanebrua i Hønengata.
Hele Hengsle inkl. området Mossejordet og Westheimsgate tilhører Hønefoss skole. Mot
Vang skole går grensen øst for Vestern gård. Vestern gård og Krakstad tilhører
Hønef oss skole.

A.5 Benterud skole (grensen mot Ullerål skole gjelder fra oppstart av skoleåret 2020/21)
Grensen mot Ullerål skole følger Randselva fra Glatvedt til Overmannsund bru og videre til
Hovsenga slik at området øst for Randselva tilhører Benterud skole . Fra Overmannsund bru
går grensen gjennom lyskrysset, langs Nygata til St. Hanshaugen og over denne til
Ankersgate . Grensen går mellom Ankers gate nr. 5 og 7 slik at nr. 5 til hører Benterud skole
og nr. 7 Ullerål skole. Videre går grensen gjennom industri - forretnings - området vestover til
Randsfjordbanen, og følger denne til brua over Begna.
Hele Vesterntangen fram til grensen mot Vang skole tilhører Benterud skole.
Grensen mo t Veien skole går der Randsfjord banen krysser Soknedalsveien. Tolpinrud,
Helgeshaugen, Riperbakken, Teglverksveien, nedre del av Vinterroveien og Ringveien opp til
Veienmoen tilhører Benterud skole.
All bebyggelse langs FV 156 Åsaveien fra krysset FV 156 – RV 241 til grensen mot Hole
kommune ved Elvika tilhører Benterud skole.

A.6 - Veien skole (i ngen endringer)
Grensen mellom Helgerud og Veien skoler går ved avkjøringen til Oppen gård.
Veksalbakken og nedre del av Heradsbygdveien tilhører Veien skole. Grensen mot Benterud
skole går der jernbanen krysser Soknedalsveien. Furulundveien, Veienkroken og flata på
Veien moen/Høyby tilhører Veien skole.



A.7 - Helgerud skole (justering mot Tyristrand skole)
Grensen mellom Helgerud og Veien skoler går ved avkjøringen til Oppen gård.
Ramsrudområdet tilhører Helgerud skole. Grensen mellom Helgerud skole og Tyristrand
skole p å Ask der Sandakerveien tar av fra RV 35. Grensen mellom Helgerud skole og Sokna
skole går ved Skotland og Møtteberg.

A.8 - Vang skole (ingen endringer)
Mot Benterud skole går grensen ved Puttenstøtta slik at beboere i Hadelandsveien 283 og
høyere tilhør er Vang skole.
Grensen mot Ullerål skole går øst for Vestern gård og rett nordover til Randselva, og ved
jernbaneundergangen ved Hvalsmoveien – Hval stasjon. Beboere i Thoen gata fra og med
Thoen gård og østover tilhører Vang skole.

A.9 - Tyristrand skole (justering mot Helgerud skole og Benterud skole)
Mot Benterud skole og Haugsbygd ungdomsskole går grensen ve d brua over Sogna på Ask .
Grensen mellom Helgerud skole og Tyristrand skole går på Ask i krysset der Sandakerveien
tar av fra RV 35.
I sør grenser opptaksområdet mot Modum kommune.

A.10 - Sokna skole (ingen endringer)
Grensen mellom Helgerud og Sokna skoler går ved Skotland og Møtteberg. I vest og nord
går grensen mot nabokommunene Krødsherad og Flå.

A.11 - Hov ungdomsskole (ingen endringer)
Uller ål skoles Elever i Hønefoss bosatt øst for Begna og Storelva samt hele Ullerål skoles
opptaksområdet tilhører Hov. Grensen mot Haugsbygd ungdomsskole går øst for Vestern
gård og rett nordover til Randselva, og ved jernbaneundergangen ved Hvalsmoveien – Hva l
stasjon. Beboere i Thoen gata fra og med Thoen gård og østover tilhører Haugsbygd
ungdomsskole.

A.12 - Veienmarka ungdomsskole (ingen endringer)
Elever som bor i opptaksområdet til Helgerud og Veien skoler tilhører Veienmarka
ungdomsskole. Grensen mot Haugsbygd ungdomsskole går slik at Trygstad, Tandberglia og
Monserud tilhører Veienmarka ungdomsskole.
Mot Tyristrand skole går grensen ved brua ove r Sogna på Ask.

A.13 - Haugsbygd ungdomsskole (ingen endringer)
Elever som bor i opptaksområdet til Vang skole tilhører Haugsbygd ungdomsskole.
Mot Tyristrand skole går grensen ved brua over Sogna på Ask.
Mot Veienmarka går grensen slik at bosatte i Ringåsen samt all bebyg gelse langs FV 156
Åsaveien fra krysset FV 156 – RV 241 til grensen mot Hole kommune tilhører Haugsbygd
ungdomsskole



Fra: Rune Kristiansen [Rune.Kristiansen@ringerike.kommune.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 25.10.2019 10:21:15 

Emne: Sak 19/2294 

Vedlegg:  

 
Høringsuttalelse til sak om opptaksområder grunnskolene i Ringerike. 
 
Utdanningsforbundet ved Haugsbygd ungdomsskole ønsker at elever som tidligere sognet til Vegård skole og Kirkeskolen fortsatt skal gå på Haugsbygd 
ungdomsskole. 
Det er viktig med god forutsigbarhet i forhold til antall elever. Prognoser har vist at skolen vil ha 8-9 klasser i årene som kommer, og dette er gunstig i 
forhold til å ha et godt læringsmiljø med bred og høy kompetanse i personalet. 
 
Haugsbygd 25/10-19 
 
Utdanningsforbundet ved Haugsbygd ungdomsskole 
v/Rune Kristiansen 
Plasstillitsvalgt 



Forslag til

Lokal forskrift om o pptaksområde r for grunnskolene
i Ringerike

Forskriften er hjemlet i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa § 8.1.

Forskriften gjelder fra 1. august 2020.

1. Formål
Formålet med forskriften er å :

• angi hvilke områder i kommunen som sokner til de ulike skolene, også definert som
skolens opptaksområder eller skolekretser.

• sørge for faste grenser som bidrar til forutsigbare og likeverdige oppvekst - og
læringsmiljøer.

• sikre en forsvarlig kapasitetsutnyttelse ved de ulike skolene for å sikre alle elever
tilfredsstillende kvalitet i opplæringen.

• synliggjøre hvordan kommunen ivaretar nærskoleprinsippet og barnets beste

2. Opptaksområder

2.1. Nes skole
Grensen mellom Hallingby og Nes skoler går sør for Engerodden slik at Engerodden tilhører
Nes skole. Grensen forøvrig følger kommunegrensen mot Sør Aurdal, Søndre Land og Gran
kommuner.

2.2. Hallingby skole
Grensen mellom Hallingby og Nes skoler går sør for Engerodden slik at Engerodden tilhører
Nes skole mens Grøterud og vide re sørover tilhører Hallingby skole.

Grensen mellom Hallingby og Ullerål skoler går ved brua over Hensfossen. (Justering)

Hallingby

Ullerål

Veien

Grense fra og med 01.08.2020

Grense vedtatt 01.01.2019



2.3. Ullerål skole
Grensen mellom Hallingby og Ullerål skoler går ved brua over Hensfossen.

Almemoen, Vågård, Geiteryggen, Nybyen og Nymoen tilhører Ullerål skole.

Mot Vang skole går grensen der jernbanen krysser Hvalsmoveien. Videre går grensen øst for
Vestern gård. Vestern gård , Krakstad og b eboere i Thoen gata vest for Thoen gård tilhører
Ullerål skole.

Mot Benterud skole følger grensen Randselva fra Glatvedt til Overmannsund bru
(Vesterntangen) og videre til Hovsenga slik at området nord for Randselva tilhører Ulle rål
skole. Fra Overmannsund bru går grensen gjennom lyskrysset, langs Nygata/Parkgata til St.
Hanshaugen og over denne til Ankersgate. Grensen går mellom Ankersgate nr. 5 og 7 slik at
nr. 5 tilhører Benterud skole og nr. 7 Ullerål skole. Videre går grensen gjennom industri -
forretnings - området vestover til Randsfjordbanen, og følger denne til brua over Begna.

2.4. Benterud skole
Mot Ullerål skole følger grensen Randselva fra Glatvedt til Overmannsund bru
(Vesterntangen) og videre til Hovsenga slik at området sør for Randselva tilhører Benterud
skole. Fra Overmannsund bru går grensen gjennom lyskrysset, langs Nygata/Parkgata til St.
Hanshaugen og over denne til Ankersgate. Grensen går mellom Ankersgate nr. 5 og 7 slik at
nr. 5 tilhører Benterud skole og nr. 7 Ullerål skole. Videre går grensen gjennom industri -
forretnings - området vestover til Randsfjordbanen, og følger denne til brua over Begna. Hele
Vesterntangen fram til grensen mot V ang skole tilhører Benterud skole.

Grensen mot Veien skole går der Randsfjord banen krysser Soknedalsveien. Tolpinrud,
Helgeshaugen, Riperbakken, Teglverksveien, nedre del av Vinterroveien og Ringveien opp til
Veienmoen tilhører Benterud skole.

Grensen mot Tyristrand skole går ved E 16 og følger Storelva til Busund, slik at området øst
for Storelva hører til Benterud.

Grense fra og med
01.08.2020

Veien

Ullerål

Benterud

Vang



Mot Vang skole går grensen ved Puttenstøtta slik at beboere i Hadelandsveien 283 og
høyere tilhører Vang skole.

All bebyggelse langs FV 156 Åsaveien fra krysset FV 156 – RV 241 til grensen mot Hole
kommune ved Elvika tilhører Benterud skole.

2.5. Veien skole
Grensen mot Benterud skole går der jernbanen krysser Soknedalsveien. Furulundveien,
Veienkroken og flata på Veienmoen/Høyby tilhører Ve ien skole.

Grensen mellom H elgerud og Veien skoler går fra Ve - krysset og østover langs E16 .
Sørumsmarka og Hallumsdalen hører til Veien skole

2.6. Helgerud skole
Grensen mellom Helgerud skole og Veien skole går ved E16. Ramsrudområdet tilhører
Helgerud skole.

Grensen mellom Helgerud skole og Sokna skole går ved Skotland og Møtteberg.

Grensen mellom Helgerud skole og Tyristrand skole går v ed Heiern og følger elva Sogna
sørover til Sørumsmarka.

2.7. Tyristrand skole
( Grense juster t mot Helgerud skole og Benterud skole)

Mot Benterud skole og Haugsbygd ungdomsskole går grensen ved E 16 og følger Storelva til
Busund, slik at området vest for Storelv a hører til Tyristrand

Grensen mellom Helgerud skole og Tyristrand skole går v ed Heiern og følger elva Sogna
sørover til Sørumsmarka.

I sør grenser opptaksområdet mot Modum kommune.

Ny g rense fra og med
01.08.2020

Grense vedtatt
01.01.2019

Veien

Benterud
Tyristrand

Helgerud



2.8. Vang skole
Mot Benterud skole går grensen ved Puttenstøtta slik at beboe re i Hadelandsveien 283 og
høyere tilhører Vang skole.

Grensen mot Ullerål skole går øst for Vestern gård og rett nordover til Randselva, og ved
jernbaneundergangen ved Hvalsmoveien – Hval stasjon. Beboere i Thoen gata fra og med
Thoen gård og østover tilhører Vang skole.

2.9. Sokna skole
Grensen mellom Helgerud og Sokna skoler går ved Skotland og Møtteberg. I vest og nord
går grensen mot nabokommunene Krødsherad og Flå.

2.10. Hov ungdomsskole
Hele Ullerål skoles opptaksområdet tilhører Hov.

2.11. Veienmarka ungdo msskole
Elever som bor i opptaksområdet til Helgerud og Veien skoler tilhører Veienmarka
ungdomsskole. Elever i Benterud sk oles opptaksområde deles s lik bosatte på Eikli,
Arnegård, Trygstad og Tan berglia tilhører Veienmarka ungdomsskole.

2.12. Haugsbygd ungdom sskole
Elever som bor i opptaksområdet til Vang skole tilhører Haugsbygd ungdomsskole.

Mot T yristrand skole går grensen ved Storelva.

Mot Veienmarka går grensen slik at bosatte på Hvervenmoen, Monserud og i Ringåsen samt
all bebyg gelse langs FV 156 Åsaveien fra krysset FV 156 – RV 241 til grensen mot Hole
kommune tilhører Haugsbygd ungdomsskole

Grense fra og med 01.08.2020

Tyristrand

Veienmarka

Haugsbygd

Hov



3. Kommunes saksbehandling
Når kommunen skal ta stilling til hvilken skole som er nærmest for eleven tar en
utgangspunkt i geografiske forhold og opptaksområde, men også andre objektive hensyn
som er relevant som topografi og farlig skolevei. I tillegg kan det legges vekt på subjektive
forhold som at eleven har søsken på skolen. Skolen kapasitet kan vektlegges etter nærmere
vurdering. Enkeltvedtak etter denne forskrift fattes i tråd med nærmere fastsatte
retningslinjer.

4. Vedlikehold og endring av lokal forskrift
Rådmannen har ansvar for å foreta nødvendige og re gelmessige beregninger av forventet
elevtall, både kortsiktig og langsiktig gjennom fremskrevne prognoser, slik at eventuelle
kretsgrensejusteringer kan foretas så skånsomt som mulig.

Kommunestyret fatter vedtak om endring av forskriften.

5. Bestemmelse om i kraftsetting
Denne forskrift er gjeldende fra 01.08.2020 .

6. Klagebehandling
Vedtak etter denne forskrift kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Klageinstans er
Fylkesmannen i Viken.
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