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Arkivsaksnr.: 19/3371-11   Arkiv: 140 D11  

 

Kommunedelplan for idrettsanlegg  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

23/20 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 19.08.2020 

/ Strategi og plan  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Forslag til Kommunedelplan for idrettsanlegg i Ringerike kommune for perioden 2020-2023 

sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 

og 11-14. 

 

  

 

Sammendrag 

Kommunedelplan for idrettsanlegg 2020-2023 skal være et overordnet kommunalt 

styringsverktøy for å nå vedtatte mål innenfor nevnte temaområde. Planen erstatter 

Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg 2014-2026. 

Målet med planarbeidet er å evaluere gjeldende kommunedelplan og sikre en grundig 

gjennomgang av nåværende status for anlegg og arealer for idrett og fysisk aktivitet i 

kommunen. Planarbeidet vil også legge grunnlag for en god strategi og helhet i det videre 

arbeidet på feltet, samt se på potensialet for det videre samarbeidet med det frivillige. 

Rådmannen anbefaler at planen legges ut på høring og offentlig ettersyn. 

 

Bakgrunn 

For nærmere beskrivelse av saken, se saksframlegg fra oppstartsaken. Videre i dette 

saksframlegget omtales forhold som har betydning for fastsetting av planprogrammet. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunestyret vedtok oppstart av planarbeidet den 05.09.2019, sak 133/19, samt å sende 

forslag til planprogram på høring og legge det ut til offentlig ettersyn. 

 

Planprogrammet ble endelig vedtatt i formannskapet den 22.04.20 i sak 61/20. 

 

Beskrivelse av saken 

Plantype 

Planen fremmes som en kommunedelplan. 
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Uttalelser til planoppstart 

Ringerike kommune varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 11-12, oppstart av 

planarbeidet og kunngjorde det i Ringerikes Blad 28.09.2019, samt på kommunens nettsider. 

Det kom inn totalt 2 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og 

kommentert under. 

 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Viken 

 

Forslagstillers kommentar: 

Fylkesmannen viser til at tilrettelegging for idrett og fysisk aktivitet bygger opp under en 

rekke nasjonale mål. Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens 

helseutfordringer, å bidre til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevne 

sosiale helseforskjeller. En ambisjon er at alle byer og tettsteder skal ha maksimalt 500 metr 

fra bosted til et sammenhengende nettverk av ferdselsårer. De viktigste målgruppene i den 

nasjonale strategien er barn og unge, personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt 

funksjonsevne de de som er lite fysisk aktive. 

Rådmannens kommentar: Merknader er tatt til følge og innarbeidet i planforslaget. Mye av det 

fylkesmannen refererer til blir ivaretatt ved utarbeidelse av plan for friluftsområder og anlegg i 

Ringerike kommune. 

 

Uttalelse fra Oslo kommune, byrådsavdeling for byutvikling 

 

Forslagstillers kommentar: 

Planen er viktig for både folkehelse og stedsutvikling. Oslo kommunes uttalelse som 

nabokommune tar utgangspunkt i at Oslo og Ringerike har felles interesser i det store 

skogsområdet i Nordmarka. Oslo kommune vil understreke viktigheten av at tilrettelegging 

for idrett og friluftsliv gjøres på en skånsom måte, som tar hensyn til bevaring av natur og 

naturmangfold. 

Rådmannens kommentar: Tas med i planarbeidet vedrørende nye områder for idrettsanlegg i 

Ringerike kommune. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel for Ringerike kommune 2015- 2030 

Ringerike kommunes slagord er «Nærmest det meste» og skal være det mest spennende 

vekstområdet på Østlandet. Målet er helse i alt vi gjør og aktivitet for alle i Ringerike. Å alltid 

vurdere mulighetene for universell utforming av leke - og møteplasser, gang - og sykkelveier, 

turstier, bynære friluftsområder, bade - og fiskeplasser. 

Kommuneplanens arealdel for Ringerike kommune 2019- 2030 

Formålet omfatter større anlegg og det er viktig at det ikke tillates tiltak i disse områdene som 

vil være til hinder for idrettsutøvelsen. Idrettsanleggene er en viktig del av tilbudet som 

stimulerer til aktivitet hos befolkningen, og en videre utvikling av idrettsanleggene vil være et 

positivt folkehelsetiltak. 
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Rådmannens vurdering 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på høring 

og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.06.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

saksbehandler: Kari Gustavson 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  24/20 

Side 5 av 17   

 

 
Arkivsaksnr.: 20/3078-1   Arkiv: B00  

 

Ringerike kommune støtter forslaget til ny opplæringslov  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

24/20 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 19.08.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur tar kommunens uttalelse til ny opplæringslov til 

orientering. 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Kunnskapsdepartementet nedsatte i 2017 et utvalg med mandat å utarbeide forslag til ny 

opplæringslov – opplæringslovutvalget.  

Opplæringslovutvalget leverte en omfattende rapport, med forslag til ny opplæringslov, i 

desember 2019, - NOU 2019-23.  

Denne rapporten ble sendt ut på høring.  Hovedutvalget for oppvekst og kultur ble i sak 17/20 

orientert om dette. 

Høringsfrist var satt til 1. juli 2020.  

 

Kommunens skolelederne, og leder av spesialpedagogiske tjenester, ble tidlig informert og 

opplæringsutvalgets forslag til ny opplæringslov. Disse fikk en intern frist, 01.05.20, til å avgi 

uttalelser til kommuneadministrasjonen.  

Kommuneadministrasjonen mottok ingen uttalelser innen den satte fristen. Dette var midt i 

koronaperioden med nedstengte skoler.  

Det ble derfor sendt ut en påminning om mulighetene til å uttale seg innen en ny intern frist.  

På tross av dette uttalte ingen seg internt. 

 

Administrasjonen valgte derfor før 01.07.20 å avgi følgende uttalelse fra Ringerike kommune: 

 

 Ringerike kommune støtter høringsforslaget til ny opplæringslov. 
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Juridiske forhold  

Ny opplæringslov er ment å erstatte dagens opplæringslov. Det foreslås også prinsipper for 

regelstyringen, for å bidra til at loven og forskrifter til loven over tid, blir et godt og effektivt 

virkemiddel for styring avgrunnopplæringen. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur ble i sak 17/20 informert om at forslag til ny 

opplæringslov var ute på høring med høringsfrist 01.07.20. 

  

 

Behov for informasjon og høringer 

Ringerike kommune mottok opplæringslovutvalgets forslag til ny opplæringslov medio 

februar i år, med høringsfrist 01.07.20. Skoleledere og de spesialpedagogiske tjenestene har 

hatt anledning til å uttale seg. 

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Opplæringsloven beskriver bestemmelser om både rettigheter, innhold og vurdering, og faller 

rett inn under FNs bærekraftsmål; - god utdanning er en av de viktigste faktorene for å utjevne 

sosiale forskjeller i befolkningen. 

 

Rådmannens vurdering 

Opplæringsloven er styrende for både grunnopplæring, videregående opplæring og opplæring 

av voksne. Rådmannen ser behovet for en ny opplæringslov som enda bedre legger de 

juridiske føringene for opplæringen. Opplæringslovutvalget har gjort et omfattende arbeid, og 

rådmannen ser det som positivt at Ringerike kommune støtter dette forslaget. 

 

 

 Ringerike kommune, 27.07.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Arkivsaksnr.: 19/4756-4   Arkiv: 614 &31  

 

Oppdatert barnehage- og skolebehovsanalyse  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

25/20 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 19.08.2020 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Befolkningsprognose, med vekt på førskole- og elevtallsutvikling 2021 – 2034, legges til 

grunn i kommunens planleggingsarbeid for barnehager og grunnskoler. 

 

 Sammendrag 

Norconsult utarbeidet i 2016 en barnehage- og skolebehovsanalyse for Ringerike kommune. 

Analysen gav barnehage- og skoleeier et godt planleggingsverktøy for dimensjonering og 

utbygging av barnehager og skoler. Ringerike kommune ønsker å få oppdaterte analyser 

jevnlig, og i 2018 mottok kommunen en oppdatert analyse. 

Ved siste årsskifte bestilte Ringerike kommune en ny prognose, med vekt på førskole- og 

elevtallsutvikling. Denne analysen kom i juni 2020, og legges fram for politisk behandling 

gjennom denne saken. 

 

Innledning / bakgrunn 

Rapporten med prognosene for førskole- og elevtallsutvikling bygger på følgende: 

 

 Aldersfordelt befolkning pr. 01.01.19, - ferskere tall hadde ikke Statistisk Sentralbyrå 

(SSB) tilgjengelig før langt utpå vårparten i år. 

 Fruktbarhet og dødelighet som gjennomsnitt de siste 4 årene. 

 Flytting; aldersfordelt flyttemønster inn i, ut av og internt i kommunen de siste 4 årene. 

 Boligbygging; korrigert for forventet boligbygging i de ulike skoleområdene. 

Den faktiske befolknings- og elevtallsutviklingen kan bli annerledes enn prognosen, 

dersom planlagt boligbygging ikke blir realisert, eller forskjøvet i tid 

 Lokal endring av skolestruktur i Hønefoss der elevene fra Hønefoss skole fordeles på 

Ullerål skole og Benterud skole 
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Beskrivelse av saken 

Barnehagene 

I Ringerike kommune er det 11 kommunale barnehager, 13 ordinære private barnehager og 4 

private familiebarnehager. 

Prognosen viser at det vil være tilstrekkelig barnehagedekning fram til 2022/23. 

 

 Heggen barnehage ble vedtatt nedlagt i budsjettbehandlingen seinhøstes 2019. Saken 

om Heggen barnehage ble tatt opp igjen, og i juni 2020 vedtok kommunestyret at 

Heggen barnehage skal driftes videre. Fortsatt drift av Heggen barnehage er ikke 

hensyntatt av Norconsult i denne rapporten. Heggen barnehage har beregnet kapasitet 

til 60 barn. 

 

Grunnskolene 

Det forventes at antall barn i grunnskolealder vil øke fra ca. 3400 i år til ca. 3700 siste 

prognoseår. 

Av disse får ca. 3150 elever i år opplæring ved kommunale grunnskoler, de øvrige ved private 

skoler. 

 

Framtidsutsiktene til den enkelte grunnskole 

Benterud skole 

Skolen vil ha 350 – 360 elever de nærmeste årene, og ca. 450 elever mot slutten 

prognoseperioden.  Skolen ble bygget for å ha kapasitet til 550 elever. 

 

Veien skole 

Skolen kan få kapasitetsutfordringer mot slutten prognoseperioden. Dette er knyttet til 

planlagt boligbygging, blant annet ved meieritomta. 

 

Vang skole 

Skolen vil oppleves å være «full» i hele perioden, men det forventes en liten elevtallsnedgang 

utover i prognoseperioden. Skolen ser ikke ut til å trenge utbygging. 

 

Helgerud skole 

Skolen vil ha et stabilt elevtall i hele prognoseperioden, og har kapasitet til flere elever. 

 

Ullerål skole 

Skolen ser ut til å ha 575 elever de neste to årene, men etter det vil elevtallet gå svakt ned. 

 

Hallingby skole 

Skolen får en relativt stor elevtallsnedgang utover i prognoseperioden. 

 

Nes skole 

Det forventes elevtallsøkning ved Nes skole utover i prognoseperioden. Dette forutsetter økt 

boligbygging og tilflytting. 

 

Sokna skole 

Skolen får et jevnt elevtall i prognoseperioden, og har god elevkapasitet. 
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Tyristrand skole 

Skolen har passert elevtallstoppen, og får et synkende elevtall utover i prognoseperioden.  

 

Haugsbygd ungdomsskole 

Skolen vil få et stabilt elevtall i hele prognoseperioden, men en liten «topp» i 2023/24. 

 

Hov ungdomsskole 

Skolen holder nå til i paviljongløsning ved Ringerikshallen, men ny skole skal bygges. Ny 

skole bygges for å ha kapasitet til ca. 360 elever.  

Prognosen viser en progressiv vekst fram mot skoleåret 2025/26, for så å ha et stabilt elevtall 

på ca. 280 elever. 

 

Veienmarka ungdomsskole 

Skolen får et synkende elevtall de neste årene, så vil elevtallet være ganske stabilt, for å øke 

igjen mot slutten av prognoseperioden.  

Ved kapasitetsutfordringer ved Veienmarka, og god kapasitet ved Hov ungdomsskole, kan en 

justering av opptaksområdene bli aktuelt. 

 

Oppsummert 

Elevtallsøkningen ser ut til å være håndterbar det nærmeste tiåret. Det kan oppstå utfordringer 

ved Veien skole, men siden Helgerud skole har god kapasitet, kan en grensejustering 

aktualisere seg. 

Veienmarka ungdomsskole kan trenge en utbygging mot slutten av prognoseperioden, men en 

grensejustering mot Hov, der kapasiteten vil være god, kan da bli aktuelt 

 

Rapporten viser at antallet barnehageplasser må økes. Behovet for barnehageplasser er størst i 

og nær Hønefoss. 

 

Private grunnskoler i kommunen 

I Ringerike kommune er det tre private grunnskoler. Utdanningsdirektoratet har gitt tillatelse 

til at Discovery International skole får etablere seg i kommunen. 

For tiden er det skoledrift ved: 

Steinsfjorden Montessoriskole, Ringerike Montessoriskole og Ringerike Steinerskole. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Ringerike kommunestyre vedtok i sak 30/18: 

Rapport med befolknings- og elevtallsprognose 2018 – 2033 legges til grunn i kommunens 

planleggingsarbeid for barnehager og skoler. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

God utdanning er en av de viktigste faktorene for å utjevne forskjeller. 

Funksjonelle skoleanlegg som skaper lærelyst og trivsel er vesentlig FN`s bærekraftsmål om 

utdanning. 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser det som viktig å planlegge i forkant for å møte behovet for barnehageplasser 

og plasser i grunnskolen på en god måte. Den mottatte rapporten med prognoser for førskole- 

og elevtallsutvikling er et godt hjelpemiddel i dette arbeidet. 

Når Hov ungdomsskole er nybygd i 2022 vil behovet for elevplasser i grunnskolen være 

dekket på kort og mellomlang sikt, men etter 2030 er det trolig behov for at Veienmarka 

ungdomsskole bygges ut. 

Rådmannen vil følge utviklingen, og innhente oppdaterte befolknings- og elevtallprognoser 

jevnlig i årene som kommer. 

 

Vedlegg 

 Rapport 2020 – befolkningsprognose med vekst på førskole- og elevtallsutvikling 

2021 – 2034 

 Prognosetabell og forutsetninger 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.07.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Arkivsaksnr.: 20/1949-15   Arkiv: A20  

 

Dialogmøter med skolene våren 2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

26/20 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 19.08.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Oppsummeringen fra dialogmøtene tas til etterretning 

 

 

  

 

Sammendrag 

I tråd med kommunens kvalitetssystem for grunnskolen, får Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

informasjon fra de gjennomførte dialogmøtene ved skolene. Dialogmøter ved skolene 

gjennomføres slik at halvparten av skolene får et varslet besøk hvert år. Denne våren har vært 

preget av koronapandemien og tilhørende smitteverntiltak. Kommunalsjef valgte fysisk å besøke 

de aktuelle skolene – i samråd med rektorene. Dialogmøtene ble da organisert med deltakere på 

meet (digitalt) kombinert med fysisk tilstedeværende deltakere. Variasjon fra skole til skole. 

 

Våren 2020 ble det gjennomført dialogmøter ved følgende skoler:  

Ullerål skole, Veienmarka ungdomsskole, Haugsbygd ungdomsskole, Sokna skole, Veien skole  

og Nes skole.  

 

I dialogmøter med skolene, møter skoleadministrasjonen ulike representanter for skolen; elever, 

foreldre, politisk representant i skolens samarbeidsutvalg, ansatte og ledelse til en samtale preget 

av dialog. Dette gir skoleeier et bredt innsyn i driften av de skolene som får besøk.  

 

Vårens dialogmøter har tatt utgangspunkt i skolens innsendte tilstandsrapport og særlig vektlagt 

disse sentrale områdene:  

 

- Læringsmiljø  

- Læringsresultater 

- Skolens systematiske arbeid med intensiv opplæring (1.-4.) og tilpasset opplæring (5.-10.) 

- Utviklingsarbeid 
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Juridiske forhold  

Opplæringsloven stiller krav om at kommunen skal ha et forsvarlig system for vurdering av om 

kravene i opplæringsloven og forskriftene blir oppfylt.  

Kommunens kvalitetssystem for grunnskolen (10/175-69) beskriver hvordan disse kravene 

ivaretas i Ringerike.  

 

Fra opplæringsloven: 

§ 13-10. Ansvarsomfang  

Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 har ansvaret for at 

krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, under dette å stille til disposisjon 

dei ressursane som er nødvendige for at krava skal kunne oppfyllast.  

Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit 

forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir 

oppfylte. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit 

forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale 

kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i § 14-4. Som ein del av 

oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i 

grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og 

læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. kommunestyret, 

fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane.  

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

FNs 4. bærekraftmål er «God utdanning». Det skal sikre inkluderende, rettferdig og god 

utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle. 
 Dette bærekraftmålet konkretiseres blant annet i kommunens handlingsplan «Sammen for 
Ringeriksskolen» og i denne saken rapporteres de på status og måloppnåelse i grunnskolen. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen registrerer at elevene ved grunnskolene i Ringerike trives godt. Generelt bidrar både 

elever, foreldre og ansatte til at trivselen er god. Til tross for dette, er det for mange elever som 

sier at de blir mobbet. Resultatene på elevundersølelsen følges opp i skolene og understreker hvor 

viktig det er å fortsette med det systematiske arbeidet for et godt læringsmiljø i årene som 

kommer.  

Rådmannen vil og peke på viktigheten av det forebyggende arbeidet, og den fornyelsen av felles 

forebyggende program på dette området. 

Det er rådmannens vurdering at en de neste årene må ha sterkt fokus på læringsresultater. Det må 

jobbes for å forbedre både de grunnleggende ferdighetene og avgangselevenes sluttresultater. 

Resultatene har ligget nær landsgjennomsnittet, men det er for store variasjoner fra skole til skole. 

Elevenes resultater må etterspørres i det daglige arbeidet i skolene – særlig må det jobbes 

systematisk med den intensive opplæringen i grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter - 

slik at de elevene som begynner å henge etter får den hjelpen/veiledningen de trenger. I tide.  

«Rett medisin til riktig tid». 
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Vedlegg: 

 

 Tilbakemelding fra dialogmøtet ved:  

 Ullerål skole 

 Veienmarka ungdomsskole  

 Haugsbygd ungdomsskole  

 Sokna skole  

 Veien skole 

 Nes skole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.06.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Siri Strømmen 
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Arkivsaksnr.: 20/1840-2   Arkiv: 223  

 

Fritidskort  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

27/20 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 19.08.2020 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannens vurdering tas til orientering. 

 

 

Sammendarg  

Kommunestyret bestilte en sak om innføring av Fritidskort. Hensikten med Fritidkortet 

(Granavolden- plattformen) er at alle barn og unge i alderen 6-18 år skal få dekket 

deltageravgift på kr 800 – 1000 i halvåret. På årsbasis vil det for Ringerike kommune dreie 

seg om fra kr 7,1 million til kr 8,9 millioner. 

Kommunestyret bevileget i budsjett for 2020, kr 550 000,- til økt støtte til diverse 

idrettsformål, kulturaktiviteter og kulturmidler. Disse foreslås disponert til 

frititdsstipend/aktivitetskort for å få flere barn og unge med i fritidsaktiviteter. Ringerike 

kommune har vært i dialog med SpareBankstiftelsen Ringerike om en eventuell støtte.. 

 

Innledning / bakgrunn 

I forbindelse med arbeidet med Budsjett for 2020 og handlingsprogram 2020 – 2023 ble 

følgende verbalforslag fremmet: 

 

Det legges frem en sak om innføring av Aktivitetskort/fritidskort våren 2020. Vi mener dette er 

et svært godt tiltak for å få barn og unge til å delta i kultur og fritidsaktiviteter. Kortet vil 

være uavhengig av foreldrenes økonomi slik at det i tillegg vil ha en god sosial profil. 

 

Ringerike kommune søkte Bufdir om tilskudd til forsøk med Fritidskort 2020/21, men fikk 

avslag. Det var 193 kommuner som søkte og kun 12 fikk tildelt tilskudd. Regjeringen har satt 

av 60 millioner kr til forsøket. 

 

Hensikten med Fritidskortet er at det skal være universelt, og gjelde for alle barn i alderen 6 til 

fylte 18 år. 
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Beskrivelse av saken 

I henhold til Granavolden-plattformen ønsker regjeringen at fritidskortordningen på sikt skal 

kunne gjelde barn i målgruppen (6 til 18 år) i hele landet.  

Det står: «Regjeringen vil: Innføre et «fritidskort» for alle barn fra 6 til fylte 18 år som kan 

benyttes til å dekke deltakeravgift på fritidsaktiviteter etter mønster fra ordningen på Island. 

Ordningen skal være ubyråkratisk og det skal være mulig for kommunene å legge på en lokal 

andel.»  

Arbeidet med Fritidskortet skal sees i sammenheng med arbeidet med utviklingen av 

Fritidserklæringen som har som mål at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og 

økonomiske situasjon skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet 

sammen med andre barn. 

Fritidserklæringen bygger på artikkel 31 i FNs barnekonvensjon, som sier at alle barn har rett 

til fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv. Gjennom deltakelse i sosiale aktiviteter får 

barn og unge andre erfaringer og læringsbetingelser enn det som skjer på skolen eller i mer 

uformelle situasjoner. Ungdom i familier med god råd deltar oftere i organiserte 

fritidsaktiviteter enn ungdom i familier med dårlig råd. 

En pilotordning med fritidskort er i gang for å finne ut hvordan en fritidskortordning kan 

innrettes på en treffsikker og effektiv måte, slik at flere barn deltar i fritidsaktiviteter. 

Erfaringene fra pilotarbeidet skal senere benyttes som grunnlag for videre arbeid med en 

nasjonal fritidskortordning. Inneværende år har regjeringen satt av 60 milloner kr til forsøk. 

12 kommuner får bli med i forsøket i år. Ringerike kommune var en av 193 kommuner som 

søkte, men ble ikke plukket ut. 

Arendal og Vadsø kommuner har allerede hatt et års forsøk med ordningen. Tilbudet går ut til 

alle barn i alderen 6 – 18 år. Det deles ut kr 1000 pr halvår pr barn. Kortet er personlig, og kan 

ikke brukes av andre enn barnet. 

Midlene er øremerket fritidsaktiviteter og skal bidra til å dekke deltakeravgift til faste, 

jevnlige organiserte aktiviteter (minst 10 ganger pr halvår,) som gir mulighet for tilhørighet 

over tid.  

I Ringerike er det ved årskiftet (2020) 4 438 barn og unge i målgruppen. I henhold til 

befolknings og elevtallsprognose utarbeidet av Norconsult juni 2020, vil tallet være på ca 

4 450 i årene framover. 

Sammenligner vi hvor mye Ringerike kommune bruker på aktivitetstilbud for barn og unge 

med andre sammenlignbare kommuner, ser vi at kommunen ligger 74% lavere enn 

gjennomsnittet.  

KOSTRA- tall for 2019 viser at Ringerike bruker kr 52 pr innbygger, mens Gjøvik bruker kr 

159, Ringsaker kr 259 og Modum kr 218. Gjennomsnitt i kostragruppe 13 er kr 198. 

Foreløpige tall fra Ungdata undersøkelsen (2020), viser en positiv utvikling når det gjelder 

andel ungdom som driver med organisert fritid i Ringerike.  I 2017 var deltagelsen lavere enn 

resten av Buskerud og hele landet, nå ligger vi høyere enn landsgjennomsnittet. 
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  Organisert fritid (2017): Organisert fritid (2020) 

Ringerike 61% 68% 

Buskerud 64%   

Hele landet 65% 65% 

 

 

Folkehelseundersøkelsen viser at andelen som bor i husholdninger med lav inntekt, er høyere i 

Ringerike enn i landet som helhet. Lav husholdningsinntekt vil si at inntekten er under 60 

prosent av median husholdningsinntekt i Norge, og at brutto finanskapital er under 1G.  

Noen av våre nye landsmenn tilhører denne gruppa, og deltar ikke på organiserte 

fritidsaktiviteter. Deltagelse på organiserte fritidsaktiviteter kan ha stor betydning for 

integrering.   

Undersøkelsen viser også at barn og unge ligger over fylkes- og landsgjennomsnitt når det 

gjelder overvekt og fedme. 

Dersom alle i målruppa skal delta i en eller annen fritidsaktivitet, vil det kreves at det frivillige 

må kunne tåle en økning av deltagere på over 30%. Det vil være en utfordring for ulike lag og 

foreninger å kunne gi alle et godt tilbud. Det vil derfor være nødvendig med godt samarbeid 

med lag og foreninger i innføring av et fritidskort. 

 

Økonomiske forhold  

Nasjonale retningslinjer sier at Fritidskortet skal dekke kr 800 – 1000 per barn per halvår. 

I Ringerike kommune er det ca ca 4450 barn og unge i alderen 6 til 18 år. 

 

Tar vi utgangspunkt i kr 1000 i halvåret, vil ordningen koste:  

2000 kr x 4 450 = 8 900 000 kr per år 

Tar vi utgangspunkt i kr 800 i halvåret, vil ordningen koste:     

1600 kr x 4 450 = 7 120 000 kr per år 

 
 

Alternative løsninger 

Kommunen har vært i kontakt med SpareBankstiftelsen Ringerike med tanke på å få en avtale 

om støtte til å innføre Fritidskortet eller et aktivitetskort. Administrasjonen i stiftelsen har sagt 

seg villig til å diskutere saken videre. Sparebankstiftelsen skal ha neste styremøte i september 

2020. Det er styret som avgjør eventuelle bevilgninger. Signalene fra administrasjonen er at 

det kan være mulig å se på alternative løsninger til Fritidskortet slik det er definert i 

Granavolden –plattformen. 

 

Gjennom HOLF-prosjektet (Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier), kan barn i familier 

som lever på sosialhjelp, få støtte fra NAV til blant annet kinobesøk, bading o.l. Det er også 

mulig å søke om å få dekket medlemskap/kontingent etter §19 i Lov om sosiale tjenetster i 

arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven). 

 

Det er mulig å lage et fritidsstipend uavhengig av Fritidskortet. Dette kan være behovsprøvd, 

slik at det er mulig å søke støtte til deltagelse i fritidaktiviteter. Ringerike kommune kan 

opprettet et slikt stipend etter samme modell som Bærum kommune: 

«For å sikre at barna får et fullverdig fritidstilbud har Bærum kommune opprettet et 
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fritidsstipend. Hvilke utgifter som ligger i et fullverdig fritidstilbud vil variere avhengig av 

aktivitet, men vil normalt være kontingenter, lisenser, cuper og lignende.  Hva foreldrene selv 

kan betale, og hva som organisasjonen kan bidra med, vil også være varierende, men 

hensikten er å lage et «spleiselag» mellom alle aktører for å gi barna et godt fritidstilbud.   

Foreldre som ikke klarer å dekke barnas utgifter til aktivitet, enten selv eller gjennom bistand 

fra NAV, kan be organisasjonene om å søke utgiftsdekning gjennom stipendet.» 

 

 

I forbindelse med budsjettbehandlingen 2020, ble det i kommunestyremøtet 12. desember 

2020 bevilget kr 550 000,- til økt støtte til diverse idrettsformål, kulturaktiviteter og 

kulturmidler. Disse skal fordeles etter søknad, av hovedutvalget for oppvekst og kultur. 

 

Det foreslås at disse midlene disponeres til fritidsstipend /aktivitetskort for å stimulere til å få 

flere barn og unge til å delta i fritidsaktiviteter, og å gi dem et fullverdig tilbud. 

De frivillige organisasjonene, klubbene søker støtte fra stipendet. Hensikten vil være at ingen 

skal bli stående utenfor fordi mamma eller pappa ikke har råd til å betale for aktiviteten. 

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

 

Mål nr 3 - God helse. God helse er sentralt i alt kommunen foretar seg. Kommunen skal 

arbeide for å forebygge levekårsutfordringer og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. 

 

Mål nr 17 – Samarbeid for å nå målene 

Samarbeid for å nå målene er viktig for å skape et godt og inkluderende samfunn. Kommunen 

ønsker å og ha et godt samarbeid med lag og foreninger. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen ser positivt på forslag om å få flere barn og unge til å delta i frivillge aktiviteter. 

Det er viktig både med tanke på integrering og folkehelse. 

Når det nå jobbes på nasjonalt nivå med å finne en løsning på dette, er det naturlig at 

Ringerike kommune slutter seg til den nasjonale løsningen. 

Inntil den er klar, kan ikke rådmannene se at det er mulig innenfor dagens ramme å innføre 

Fritidskort.  

Rådmannen mener derimot at den vedtatte økte støtten til organisasjoner, lag og foreninger 

kan disponeres til fritidsstipend/aktivitetskort. 

 

 Ringerike kommune, 26.06.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

saksbehandler: Nils Julius Olsen 
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Kommunedelplan for idrettsanlegg i Ringerike kommune for perioden 

2020-2023 – 1. gangsbehandling 

 

Forslag til vedtak: 

Forslag til Kommunedelplan for idrettsanlegg i Ringerike kommune for perioden 2020-2023 

sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 

og 11-14. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Kommunedelplan for idrettsanlegg 2020-2023 skal være et overordnet kommunalt 

styringsverktøy for å nå vedtatte mål innenfor nevnte temaområde. Planen erstatter 

Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg 2014-2026. 

Målet med planarbeidet er å evaluere gjeldende kommunedelplan og sikre en grundig 

gjennomgang av nåværende status for anlegg og arealer for idrett og fysisk aktivitet i 

kommunen. Planarbeidet vil også legge grunnlag for en god strategi og helhet i det videre 

arbeidet på feltet, samt se på potensialet for det videre samarbeidet med det frivillige. 

Rådmannen anbefaler at planen legges ut på høring og offentlig ettersyn. 

 

Bakgrunn 

For nærmere beskrivelse av saken, se saksframlegg fra oppstartsaken. Videre i dette 

saksframlegget omtales forhold som har betydning for fastsetting av planprogrammet. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunestyret vedtok oppstart av planarbeidet den 05.09.2019, sak 133/19, samt å sende 

forslag til planprogram på høring og legge det ut til offentlig ettersyn. 

 

Planprogrammet ble endelig vedtatt i formannskapet den 22.04.20 i sak 61/20. 

 



- 

Beskrivelse av saken 

Plantype 

Planen fremmes som en kommunedelplan. 

 

Uttalelser til planoppstart 

Ringerike kommune varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 11-12, oppstart av 

planarbeidet og kunngjorde det i Ringerikes Blad 28.09.2019, samt på kommunens nettsider. 

Det kom inn totalt 2 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og 

kommentert under. 

 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Viken 

Forslagstillers kommentar: 

Fylkesmannen viser til at tilrettelegging for idrett og fysisk aktivitet bygger opp under en rekke 

nasjonale mål. Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens 

helseutfordringer, å bidre til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevne 

sosiale helseforskjeller. En ambisjon er at alle byer og tettsteder skal ha maksimalt 500 metr fra 

bosted til et sammenhengende nettverk av ferdselsårer. De viktigste målgruppene i den 

nasjonale strategien er barn og unge, personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne 

de de som er lite fysisk aktive. 

Rådmannens kommentar: Merknader er tatt til følge og innarbeidet i planforslaget. Mye av det 

fylkesmannen refererer til blir ivaretatt ved utarbeidelse av plan for friluftsområder og anlegg i 

Ringerike kommune. 

 

Uttalelse fra Oslo kommune, byrådsavdeling for byutvikling 

Forslagstillers kommentar: 

Planen er viktig for både folkehelse og stedsutvikling. Oslo kommunes uttalelse som 

nabokommune tar utgangspunkt i at Oslo og Ringerike har felles interesser i det store 

skogsområdet i Nordmarka. Oslo kommune vil understreke viktigheten av at tilrettelegging for 

idrett og friluftsliv gjøres på en skånsom måte, som tar hensyn til bevaring av natur og 

naturmangfold. 

Rådmannens kommentar: Tas med i planarbeidet vedrørende nye områder for idrettsanlegg i 

Ringerike kommune. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel for Ringerike kommune 2015- 2030 

Ringerike kommunes slagord er «Nærmest det meste» og skal være det mest spennende 

vekstområdet på Østlandet. Målet er helse i alt vi gjør og aktivitet for alle i Ringerike. Å alltid 

vurdere mulighetene for universell utforming av leke - og møteplasser, gang - og sykkelveier, 

turstier, bynære friluftsområder, bade - og fiskeplasser. 

Kommuneplanens arealdel for Ringerike kommune 2019- 2030 

Formålet omfatter større anlegg og det er viktig at det ikke tillates tiltak i disse områdene som 

vil være til hinder for idrettsutøvelsen. Idrettsanleggene er en viktig del av tilbudet som 

stimulerer til aktivitet hos befolkningen, og en videre utvikling av idrettsanleggene vil være et 

positivt folkehelsetiltak. 

 

Rådmannens vurdering 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på høring 

og legges ut til offentlig ettersyn. 

 



- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.06.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

saksbehandler: Kari Gustavson 
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Bakgrunn 

Kommunedelplan for idrettsanlegg tar for seg hvordan kommunen, i samhandling med andre 

samfunnsaktører, kan legge til rette for fysisk aktivitet innenfor flere temaområder. Under mottoet 

«flere i fysisk aktivitet» og visjon om at «I Ringerike skal alle ha anledning til å drive allsidig fysisk 

aktivitet, og få opplevelser på et mangfold av arenaer», genereres et relativt høyt ambisjonsnivå. 

Det er et potensiale for en mer fysisk aktiv befolkning. I dette ligger det også egenmotivasjon for å 

kunne bli mer aktiv. Enkle grep for å komme seg i bedre form ligger hos hver enkelt av oss. Riktignok 

er anlegg virkemiddelet og aktivitet er målet, men mangfoldet av anlegg og natur i Ringerike tilsier at 

forholdene for utvikling ligger til rette. Det handler ofte om å ta eget initiativ og få med flere. 

Ringerike idrettsråd er en støttespiller for lokale idrettslag og et bindeledd til kommunen. 

I denne sammenheng må frivillig innsats innenfor foreningslivet synliggjøres. Tall hentet fra forskning 

viser at den frivillige innsatsen målt i antall årsverk utgjør ca 5-6% av antall personer i kommunen. 

For Ringerike sin del betyr dette ca 1650 årsverk. Det hevdes at for hver krone kommunene bruker 

på frivillige, får en omtrent 8 kroner tilbake i form av frivillig innsats. I et folkehelseperspektiv vil 

menneskelige ressurser være nøkkelen til å kunne realisere mange av målene som er satt i denne 

planen. Frivillig innsats vil derfor fortsatt være et viktig innsatsområde i tiden framover. 

Arbeidsgruppa som har utarbeidet planen tror at Kommunedelplanen for idrettsanlegg 2020-2023 vil 

være et godt styringsdokument for alle som arbeider med planfeltet i Ringerike kommune. 

I forarbeidet med planen har det vært møter med idrettslag og andre enheter i kommunen. Det har 

vært åpnet for innspill fra allmenheten og det har vært annonsert på sosiale medier, i lokalavisen og 

på kommunens nettside. En stor takk til de som har engasjert seg i arbeidet og en spesiell takk til 

Ringerike idrettsråd som har vært med under hele prosessen. 

For arbeidsgruppa 

Kari Gustavson 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 



3 
 

1 Sammendrag 

Kommunedelplan for idrettsanlegg 2020-2023 omhandler innledningsvis formål, hensikt og 

planprosess. Formålet er å ha en politisk vedtatt og langsiktig plan for å fremme fysisk 

aktivitet og idrettsliv. Hensikten er tilrettelegging av og tilgjengelighet til idrettsanlegg, 

aktivitetsarenaer og aktivitetstilbud for ulike grupper som en vesentlig del av kommunens 

helsefremmende og forebyggende folkehelsearbeid. 

Planprosessen beskriver organisering og planarbeidet. Hovedfokuset har vært å ha en 

bredest mulig sammensatt arbeidsgruppe og involvere sentrale ressurspersoner slik at en 

sterk brukermedvirkning ble ivaretatt. Sentrale, regionale og kommunale føringer er lagt til 

grunn og har med det tydeliggjort ambisjonsnivået om «flere i fysisk aktivitet». 

Utviklingstrekk viser at Ringerike ikke skiller seg vesentlig fra nasjonale trekk. Det er en 

kjensgjerning at fysisk aktivitet har en positiv innvirkning på folkehelsa, og det er derfor 

viktig å tilrettelegge mer for de som er aktive i dag, samtidig som det fokuseres på å få de 

inaktive i aktivitet. Befolkningen opplever ikke svært sterke barrierer for fysisk aktivitet. 

Problemene ligger snarere på motivasjonssiden samt organisering og tilgjengelighet til utstyr 

og anlegg. 

Medlemsutvikling av idrett og friluftslivet viser at den lokale organiserte idretten opplever 

en stagnasjon, mens det organiserte friluftslivet har hatt en liten oppgang. Ut over de 

organiserte idretts- og friluftsaktivitetene er egenaktivitet, som å trene på treningssenter, gå 

turer, sykkelturer og gå på ski mest populært. 

2 Visjon og mål for idretten på Ringerike 

Visjon: Idrettsglede for alle 

Målsetning: Alle skal ha mulighet til å oppleve aktivitetsglede 

Ringerike skal ha et allsidig, synlig og inkluderende aktivitetstilbud, alt fra 

toppidrettsutøvelse til lavterskelaktivitet, sommer som vinter. Å synliggjøre tilbudene er et 

klart mål for å øke aktiviteten. Et variert og tilgjengelig aktivitetstilbud skal bidra til at flere 

kommer seg i aktivitet - hele året. Attraktive areal og anlegg for hele befolkningen, måten 

befolkningen er i aktivitet på endres stadig. Det må hele tiden jobbes for at friluftsarealer og 

anlegg for idrett og fysisk aktivitet innbyr til aktivitet for å være så attraktive og tilgjengelige 

som mulig. Økt kunnskap gjennom dialog og erfaringsutveksling er viktig. Utvikling av 

idretten i Ringerike er avhengig av høy kompetanse, gode møteplasser som legger opp til 

dialog på tvers av fagområder, kommunegrenser og aktiviteter som bidrar til at fremtidens 

idrettstilbud i vår region skapes. 
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Styrke frivillige organisasjoner 

De frivillige organisasjonene er sentrale for å realisere en slik strategi. De arbeider for å 

skape aktivitet og sikre gode rammebetingelser for sine medlemmer og skal støttes med 

grunnlag i deres egen kjernevirksomhet. 

Strategier for å oppnå mål 

Sikre areal til idrettsformål i nærheten av sentrum, tettsteder og nær der folk bor og 

oppholder seg. Satse på innovative og nyskapende løsninger innenfor utvikling av anlegg for 

idrett. 

Satsninger innen idrett 

  Idrettsanlegg 

 Nærmiljøanlegg i tilknytning til skoler 

 Anlegg som følger trendene i aktivitetsbildet 

 Idrettsanlegg med stort brukspotensial 

 

I Buskerud idrettskrets sin strategiplan støtter idretten i Ringerike dette satsningsområde 

 

Idrettens samfunnsbidrag 

 Videreutvikle samhandlingsmodeller mellom frivillighet og skole 

 Være en pådriver for fysisk aktivitet i samfunnet 

 En aktiv start med fokus på grunnleggende bevegelsesglede i barneskolealder 

 Ungdomsidrett på ungdoms premisser med fokus på sosiale fellesskap 

 Mål om å utvikle lokalsamfunn med aktivitet på tvers av generasjoner 

Idrettskretsen vil samarbeide med særidretter, fylkeskommunen, kommuner, 

utdanningsinstitusjoner, stiftelser, frivillige organisasjoner og idrettslag for å påvirke og 

utvikle idrettspolitikk på alle nivåer. 
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2 Innledning 

Under mottoet «flere i fysisk aktivitet» er tematikken i planen bygd opp rundt to 

fokusområder: 

1. Idrettsanlegg og aktivitet 

2. Barnehage og skole som nærmiljøanlegg og aktivitetsområde i skoletid. 

 

Kommunedelplan for idrettsanlegg 2020-2023 skal være et overordnet kommunalt 

styringsdokument for å nå vedtatte mål innenfor nevnte temaområder. Planen erstatter 

Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg 2014-2026. Den har endret navn fra 

«Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg» til «Kommunedelplan for idrettsanlegg» da 

det skal lages en egen plan for friluftsliv og –anlegg i kommunen. 

Planen skal gi langsiktige føringer i kommuneplanens samfunnsdel og samtidig gi 

anbefalinger om arealdisponeringer til kommuneplanens arealdel. Planen inneholder 

overordnede hovedtemaer som berører flere enheter i kommunen, og beskriver viktige 

kommunale innsatsområder for å møte fremtidige utviklingstrekk og behov i Ringerike 

kommune. 
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Kulturdepartementets kriterier til kommunedelplan for idrettsanlegg har være veiledende i 

utarbeidelsen av denne planen. Det er et statlig vilkår for tildeling av spillemidler til alle 

lokale søkere at kommunen har plan for utbygging av anlegg. 

Oppdragsgiver og bestiller var rådmann ved kommunalsjef for skole og kultur. 

Idrettskonsulent har vært prosjektleder. Det har vært et nært samarbeid med Ringerike 

idrettsråd. Det har vært avholdt møter med idrettslag og skjema ble sendt ut til alle klubber 

og turistforeningen for innmelding av anlegg. 

 

3 Føringer for planarbeidet 

3.1. Statlige føringer 

Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) er idrettens øverste 

organ. NIF har som formål: «NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve 

idrett ut fra sine ønsker og behov. Organisasjonen skal være en positiv verdiskaper for 

individ og samfunn og dermed styrke sin posisjon som folkebevegelse og drivkraft i 

samfunnet. Organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. 

All idrettslig aktivitet skal bygges på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og 

ærlighet.» 

NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve sin idrett ut fra sine ønsker og 

behov, uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.  

3.2 Regionale føringer 

Strategiplan for idrett og friluftsliv i Buskerud. Strategiens visjon er at alle skal ha mulighet til 

å oppleve aktivitetsglede og denne skal oppnås gjennom følgende hovedmål 

 Et allsidig, synlig og inkluderende aktivitetstilbud 

 Attraktive areal og anlegg for hele befolkningen 

 Økt kunnskap gjennom dialog og erfaringsutveksling 

 Styrke frivillige organisasjoner 

 Knytte Buskerud opp mot prosjekter som bidrar til økt aktivitet 

Idrettens samfunnsbidrag 

 Videreutvikle samhandlingsmodeller mellom frivillighet og skole 

 Være en pådriver for fysisk aktivitet i samfunnet 

 En aktiv start med fokus på grunnleggende bevegelsesglede i barneskolealder 

 Ungdomsidrett på ungdoms premisser med fokus på sosiale fellesskap 

 Mål om å utvikle lokalsamfunn med aktivitet på tvers av generasjoner 

 Idrettskretsen vil samarbeide med særidretter, fylkeskommunen, kommuner, 

utdanningsinstitusjoner, stiftelser, frivillige organisasjoner og banebrytende 

idrettslag for å påvirke og utvikle idrettspolitikk på alle nivåer 
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3.3. Lokale planer og utredninger 

Kommunens planområder omhandler flere elementer som påvirker innsatsområdene i 

denne planen.  

Kommuneplanens arealdel for Ringerike kommune 2019-2030 

Formålet omfatter større anlegg og det er viktig at det ikke tillates tiltak i disse områdene 

som vil være til hinder for idrettsutøvelsen. Idrettsanleggene er en viktig del av tilbudet som 

stimulerer til aktivitet hos befolkningen, og en videreutvikling av idrettsanleggene vil være et 

positivt folkehelsetiltak. 

Kommuneplanens samfunnsdel for Ringerike kommune 2015-2030 

Ringerike kommunes slagord er «Nærmest det meste» og skal være det mest spennende 

vekstområdet på Østlandet. Målet er helse i alt vi gjør og aktivitet for alle i Ringerike. Å alltid 

vurdere mulighetene for universell utforming av leke- og møteplasser, gang- og sykkelveier, 

turstier, bynære friluftsområder, bade- og fiskeplasser. 

4 Utviklingstrekk 

4.1 Nasjonalt – Fysisk aktivitet og sosial ulikhet 

Nasjonalt råd for fysisk aktivitet er en av flere aktører som står bak rapporten «Fysisk 

aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet». I rapporten hevdes det at både kvinner 

og eldre er blitt mer aktive, men fremdeles er en fjerdedel av befolkningen inaktiv. Litt over 

en fjerdedel tilfredsstiller et helsemessig minimumskrav til fysisk aktivitet. De med høy 

utdannelse og høy inntekt er overrepresentert blant de aktive. De mest populære 

aktivitetsformer er friluftslivsaktiviteter og egenorganisert utholdenhets- og styrketrening. 

Deltakelsen i aktiviteter som styrketrening, jogging, langrenn og sykling har økt sterkt de 

senere årene og bidrar til en positiv utvikling i forhold til helsekrav. Mens de private 

treningssentrene har hatt en sterk vekst, har trening i idrettslagene stagnert. En tredjedel av 

befolkningen trener nå på private treningssentre, mer enn dobbelt så mange som i 

idrettslagene. Flere kvinner enn menn trener på treningssentre, men de lavere sosiale lag er 

dårligere representert enn de høyere sosiale lag.  

4.2 Lokalt - Folkehelse 

Ifølge Folkehelseloven har kommunen et ansvar for å legge til rette for god folkehelse for 

sine innbyggere, jfr. Folkehelseloven. Kommunens folkehelseprofil peker på et stort behov 

for tiltak som kan bekjempe livsstilssykdommer og fremme sunnere levevaner blant 

innbyggerne. Statistikken fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir, 2016) viser at 

618 barn (12,3%) i kommunen lever under fattigdomsgrensen, noe som tilsvarer to fulle 

skoler.  Det vil være viktig å arbeide med å etablere gode møteplasser som fremmer sosial 

tilhørighet, aktivitet og fellesskap, da det har stor betydning for barn og unges trivsel og 

psykiske helse.  

Det bør finnes lavterskelaktivitet i sentrum av Hønefoss og at flere områder er gratis som 

alle i kommunen kan bruke til friluftsliv, lek og rekreasjon. Det bør tilrettelegges for 
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tilknytning mellom Petersøya og Søndre Park og videre mot idrettsanleggene og turstien ved 

Schjongslunden. Dette er fine sentrumsområder med stort potensiale som kan bli enda mer 

brukt ved små grep som bedre skilting, benker og gatebelysning.  

Ringerike kommune har en egen folkehelsemelding: Folkehelsemeldingen 2012-2030 «Helse 

i alt vi gjør» som legger føringene for folkehelsearbeidet i kommunen frem mot 2030. 

 

4.3 Befolkningsutvikling 

 

Det er registrert totalt 30.641 innbyggere i Ringerike kommune pr januar 2020. 
Befolkningsveksten var 0,65% fra 2019.  

 

 

 
Kilde: SSB 

 

 

4.4 Idrett 

I Ringerike er det et mangfoldig og aktivt idrettsliv. Innenfor den organiserte idretten som er 
tilsluttet Norges idrettsforbund og den olympiske og paralympiske komite (NIF), viser 
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idrettsregistreringen følgende aldersfordeling pr 31.12.2018

 

Kilde: Ringerike idrettsråd 

 

Alder Kvinner Menn 

6 - 12 952 1218 

13 - 19 747 1012 

20 - 25 252 406 

> 26 1456 2730 

Sum 3407 5366 

 

Kilde: Ringerike idrettsråd 

 

Ringeriksidretten har utøvere i 30 av 54 nasjonale 
særidrettsforbundene 
Tabellen viser antall aktive i forskjellige idrettsgrener pr. 31.12.2018 

Antall klubber Idrett 
Antall registrerte 

aktive  

8 Fotball  1463 

13 Langrenn 966 

5 Håndball 766 

1 Turn 400 

1 Ishockey 379 

1 Klatring 345 

4 Beachhåndball 325 

1 Ridning 316 

3 Skyting tilknyttet NIF 312 

2 Sykling 235 

2 Taekwon-do 206 
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1 Friidrett 201 

1 Golf 181 

5 Luftsport 163 

1 Basketball 155 

1 Karate 149 

3 Orientering 133 

1 Svømming 130 

3 Futsal 115 

1 Freestyle og Snowboard 94 

1 Tennis 72 

2 Bowling 72 

1 Volleyball 69 

1 Freestyle og Snowboard 52 

1 RC Motorsport 44 

1 Skiskyting 43 

1 Fleridrettsforbundet 42 

1 Hundekjøring 34 

1 Bueskyting 29 

1 Boksing 27 

1 Sandvolleyball 23 

1 Judo 20 

1 Amerikanske idretter - Frisbee 14 

 

 

5 Anleggsoversikt 

5.1 Anleggsstatus pr 1.6.2020 i Ringerike kommune 

Data til tabellen er hentet fra www.idrettsanlegg.no og er anlegg som er tildelt spillemidler. 

Hvis anlegget ikke er registrert i anleggsregisteret kan det være at anlegget ikke nevnes i 

tabellen 

Anleggsnavn 2020 Merknader 

Aktivitetsanlegg ute   

Aktivitetspark 2 Søndre Park 

Ballbinger 6 Nes skole, Ullerål skole, Eikli skole(skole nedlagt, 

ballbinge i drift), Helgerud skole, Soknedalen IL, Vang 

skole 

Beachhåndballbaner 5 Hallingby, Tyristrand, Schjongslunden 3 

Footgolf 1 Ringmoen 

Rulleskitrasé 2 Hovsmarka, Tyristrand 
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Sandvolleybaner 7 Holtangen, Tyristrand, Veme, Schjongslunden 4 

Skileikeland 2 Ringkollen, Ringmoen 

Ulike småanlegg, f.eks. 

klatrestativ, husker 

14  

Aktivitetssaler   

Gymnastikksaler 10 Haugsbygd, Helgerud, Hov, Hønefoss, Nes, Sokna, 

Vang, Veien, Veienmarka og Heggen 

Kampsportsaler 5 Ringerikshallen 4 og Ringerike Taekwondo 

kampsporthall 

Squashbaner 0 Ringerikshallen (midlertidig stengt) 

Turnhall 1 Hønefoss Arena 

Bade- og svømmeanlegg   

Skolebasseng 0  

Svømmehaller 1 Ringeriksbadet. Helgelandsmoen. Interkommunalt  

Flerbrukshaller   

Interkommunal storhall 1 Hønefoss Arena 3 hallflater 

Kommunale normalhaller 4 Ringerikshallen, Tyristrandhallen, Benterudhallen, 

Ullerålhallen 

Kommunale småhaller 1 Hallingby 

Fotballanlegg   

Ballsletter 3 Hengsle, Vesterntangen og Storløkka 

Kunstgress 11’er bane 4 Schjongslunden, Heradsbygda, Ådal, Tyristrand 

Kunstgress 7’er bane 2 Schjongslunden, Tyristrand,  

Kunstgress 5’er bane 2 Ådal, Ullerål 

Naturgress 11’er bane 7 Schjongslunden 2, Nes, Tolpinrud, Trøgstad, Veme, 

Åsbygda 

Naturgress 7’er bane 11 Hallingby 5, Schjongslunden 2, Sokna 2, Vang, 

Tolpinrud 

Friidrettsanlegg   

Kunstdekke 1 Schjongslunden 

Hestesport   

Ridehaller 4 Bæringsletta, Monserud 



12 
 

Stall 3 Bæringsletta 

Ridebane/ridesti 6 Bæringsletta 

Travbane 1 Mælingen 

Isanlegg   

Innendørs Ishockey 1 Schjongshallen  

Utendørs    kunstisbane 1 Jevnaker stadion Interkommunalt 

Klatreanlegg   

Klatrevegg 1 Hønefoss Arena 

Skianlegg   

Alpinbakker 3 Ringkollen, Sokna, Vikerfjell 

Hoppbakker 5 Ringkollen, K5, K10, K17;K27, K40 

Skiløyper   Div. steder i kommunen 

Skiløyper m/lys 8 Hallingby nord, Hallingby syd, Ringmoen, Åsbygda, 

Ringkollen, Sokna, Hovsmarka, Heradsbygda 

Skiløyper m/kunstsnø 1 Ringkollen (planlagt ferdig sesongen 20/21) 

Skyteanlegg   

Skiskytteranlegg 1 Hovsmarka 

Innendørs 3 Ringerikshallen, Nakkerud, Hallingby 

Utendørs 14 Div. steder 

Tennisanlegg   

Innendørs 3 Hønefoss Tennisklubb, Hovsmarka 

Utendørs 4 Hønefoss Tennisklubb, Hovsmarka 

Diverse   

Bowlinghall 1 Hønefoss Bowlingsenter 16 baner 

Bueskytteranlegg 1 Hovsmarka 

Golfbane 1 Ringmoen 9 hull 

Motorsportanlegg   

Rallycrossbane 1 Eriksplassen 

Go-cart bane 1 Eggemoen 
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5.2 Anleggsoversikt – friområder 

Et friområde er et område som eies av det offentlige og er tilgjengelig for allmenheten. Alle 

friområdene er tatt inn i kommuneplanens arealdel som er tilgjengelig på kommunens 

hjemmeside; 

https://kart.ringerike.kommune.no/webinnsyn/Content/Main.asp?layout=ringerike&time=1

550675306&vwr=asv 

5.3 Anleggsoversikt – skoler 

På Ringerike har vi 16 skoler, 3 av disse er private. Alle skolene har nærmiljøanlegg tilknyttet 

skolens uteareal. Alle skoler har enten flerbrukshall eller gymsal. Veienmarka u-skole, 

Steinsfjorden Montessoriskole, Helgerud skole, Tyristrand skole og Sokna skole har 

nærmiljøkart. 

5.4 Interkommunale anlegg 

I Buskerud er det tre interkommunale anlegg. Ringeriksregionen har to av disse. I tillegg er 

Ringerike også med et tredje anlegg. 

Disse er: 

 Ringeriksbadet i Hole kommune 

 Hønefoss Arena. Gjennom egen driftsavtale gis det støtte fra Buskerud 

fylkeskommune da to videregående skoler benytter banene til kroppsøving på dagtid 

 Jevnaker stadion – Kunstisbane 

Ringeriksbadet eies av Hole og Ringerike kommuner med 50% hver. Driftsstøtten i 2019 er ca 

1,8 millioner kroner. Summen er avtalt og indeksregulert og er det Ringerike kommune 

betaler for å disponere badet til skolesvømming. 

Ringerike kommune er deleier i Jevnaker kunstisbane og Jevnaker kommune er deleier i 

Hønefoss Arena. Disse to eierandelen har tilnærmet lik verdi og likt driftstilskudd. Det 

overføres derfor ikke penger mellom kommunene til drift av disse anleggene. 

Hønefoss Arena er i tillegg et OFPS (Offentlig/privat samarbeid) prosjekt. 

6 Økonomiske virkemidler 

Det gis ingen tilskudd til drift av anlegg eid av idrettslag. Fra 1.1.2020 er det gratis trening i 
kommunale haller for barn og unge opp til 19 år. 
 
Kommunestyret vedtok 03.03.2020 i sak 27/20 Retningslinjer for kommunale garantier til 
anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Retningslinjene skal bidra til at kommunen yter velvillig 
støtte ved å gi garanti for spillemidler og garanti for banklån for forskuttering av spillemidler 
og investeringstilskudd, samt garanti for banklån til søkers egenfinansiering av 
investeringsprosjekter. På denne måten inngås gode betingelser, som igjen bidrar til økt 
aktivitet blant kommunens innbyggere. 
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Retningslinjene er som følger: 
1. I tråd med retningslinjer fra kulturdepartementet må kommunen (der anlegget 

ligger) garantere for søknader om spillemidler, når andre enn kommunen står som 
søker. Kommunen må da garantere for tilbakebetaling av tildelte og utbetalte 
spillemidler ved tilskuddsmottakers eventuelle mislighold. 

2. Garantien nevnt i punkt 1 gjelder når samlet tilskudd til nybygg og/eller rehabilitering 
av anlegg overstiger 5 millioner kroner. Med samlet tilskudd menes alle tilskudd med 
unntak av programsatsningsmidler og særskilte tilskudd (for eksempel tilskudd ved 
større interkommunale idrettsanlegg). Dersom anlegget tidligere har mottatt 
spillemidler så medtas tildelte tilskuddsbeløp i løpet av de neste 5 årene i 
beregningsgrunnlaget for samlet tilskudd. 

3. Kravet om kommunal garanti gjelder kun for anleggstyper som er nevnt i 
«bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet» fra 
kulturdepartementet. 

4. Garantien gis som selvskyldnerkausjon. 
5. Garantiens varighet er 20 år. 
6. Garantien skal være stillet ved søknad om tilskudd og utskrift av garantien skal følge 

søknaden. 
7. Garantiansvar for spillemidler skal godkjennes av Fylkesmannen. 

 
 
Kommunen må legge langsiktige budsjett for å imøtekomme bygging av idrettsanlegg og ta 
økonomisk stilling til hvordan den vil bidra til utbygging og drift av idrettsanlegg. Tabellen 
viser en prioritert liste over bygging av idrettsanlegg de neste årene. Tabellen kan rulleres 
hvert annet år. 

RINGERIKE IDRETTSRÅD – PRIORITERING AV ANLEGG 2019 

Pri Sted Type anlegg År Utbygger 

1 Ringkollen Kunstsnøanlegg 2019 Skiforeningen 

2 Heradsbygda Fotballhall med 7-bane 2019 Heradsbygda IL 

3 Haugsbygd Flerbrukshall 2019 Haugsbygd IF 

4 Schjongslunden Kunstgressbane 9’er 2019 Hønefoss Arena AS 

5 Hensmoen Bane for RC-klubben 2019-20 RC-klubben 

6 Schjongslunden Kunstgress på gammel 11’er bane 2019 Ringerike kommune 

7 Tolpinrud 3 Kunstgress fotballbaner 2019-20 Hønefoss sportsklubb 

8 Hovsmarka 1 ny grusbane 2019-20 Hønefoss tennisklubb 

9 Ådal Bytte lys for lysløyper 2019-20 Ådal IL 

10 Hovsmarka Utvikle område til idrettsanlegg 2021 Ringerike kommune 

11 Hensmoen Nytt utendørs skytteranlegg 2023 Ringerike skytterlag 

12 Hensmoen Nytt innendørs skytteranlegg 2024 Ringerike skytterlag 

Når det gjelder prioritering på gjennomføring av utbygging er det kun idrettslagene som kan 
gi innspill på utsetting eller at anlegget utgår. 

Idrettens prioriteringer er viktige og ønskelige og er tatt med som et vedlegg i kommunens 

handlingsprogram for 2019-2022 De tre øverst prioriterte anleggene er omtalt i 

handlingsprogrammet. 



15 
 

Idrettens prioriteringer er viktige innspill når kommunen behandler søknader fra idretten 

eller fremmer saker som gjelder utvikling av nye idrettsanlegg. 

6.1 Økonomi – totalt og opp mot andre kommuner 

Tabellen viser hva Ringerike kommune bruker av netto driftsutgifter til idrett pr innbygger 

sammenlignet med kostraguppe 13 fra Statistisk Sentralbyrå. Kostragruppe 13 består av alle 

norske kommuner med mer en tjue tusen innbygger, men unntak av de fire største byene, 

Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Tallene viser at Ringerike kommune bruker mindre pr 

innbygger enn sammenlignbare kommuner. 

 

 

 

6.2 Kommunalt tilskudd 

Det er mulig for idrettslag å søke om støtte til drift fra de årlige kulturmidlene som er et 
tilskudd til drift av idretts- og kulturlag i Ringerike. Idrettslaget må være registrert i 
Frivillighetsregisteret, Brønnøysundregisteret. 
Kriterier og vilkår for å søke er: 

 Laget/foreningen må ha medlemmer som betaler medlemskontingent. 
 Offentlige instanser, kommersielle foretak og privatpersoner kan ikke søke tilskudd. 
 Organisasjoner og andre som allerede mottar fast driftsstøtte er ikke 

søknadsberettiget, unntaksvis kan det gis arrangementsstøtte (annen ordning) til 
ekstraordinære arrangementer som ellers fyller vilkårene for tilskudd, og ikke regnes 
som ordinær drift. 

 Elektronisk søknadsskjema skal benyttes. 
 Kulturmidlene fordeles mellom tilskudd lag og foreninger, barn og unge og andre 

kulturformål etter fordelingsnøkkel 70/30. 

Det må brukes elektronisk søknadsskjema, det finnes her 
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https://skjema.kf.no/FormsEngine/Home/FrontPage?wizardid=2543&resultsetindex=1&externalid=0605&l

anguagecode=nb 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur fordeler midlene i februar hvert år. 

 
Andre tilskudd – løypekjøring 

Skiforeningen får årlig støtte. Andre idrettslag deler en pott som fordeles etter visse 

kriterier. 

6.3 Statlige ordninger 

Spillemidler 

Tabellene nedenfor viser hvor mye Ringerike kommune har mottatt i spillemidler de siste 

årene. 

Spillemiddelsøknader og tildeling for ordinære anlegg fra Ringerike 

År Søknader Tildeling Totalt Viken % av Viken 

2019 41.292.000 10.000.000 305.767.000 3,37% 

   År    Søknader Tildeling Totalt Buskerud % av Buskerud 

2018 35.073.000 10.262.000 82.832.000 12,39% 

2017 45.600.000 10.850.000 69.287.000 15,66% 

2016 43.215.000 2.103.000 71.072.000 2,96% 

 

Spillemiddelsøknader og tildeling for nærmiljøanlegg 

År Søknader Tildeling Totalt Viken % av Viken 

2019 1.612.500 300.000 29.103.000 1.03% 

År Søknader Tildeling Totalt Buskerud % av Buskerud 

2018 900.000 600.000 6.019.000 9,97% 

2017 713.000 113.000 6.860.000 1,65% 

2016 878.000 667.000 16.467.000 4.05% 

 

Lokale aktivitetsmidler – LAM 

LAM er en tilskuddsordning spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og 

fysisk aktivitet for barn og ungdom og som er tilsluttet Norges Idrettsforbund. Idrettslagene i 

Ringerike mottok i perioden 2016-2019 følgende beløp: 

 2019 1.958.584 

 2018 1.942.924 

 2017 1.767.149 

 2016 1.646.313 
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Grasrotandelen – Norsk Tipping 

Grasrotandelen er en ordning gjennom Norske Tipping (Lotto, Joker m.fl.) der andelen på 7% 
av spillerinnsatsen tilfaller lag og foreninger som er registrert i Frivillighetsregisteret og er 
godkjent som grasrotmottaker. Å være grasrotgiver koster ingenting, men det kan bety svært mye 
for organisasjonen man velger. Tusenvis av norske lag og foreninger får flere hundre millioner kroner 

årlig gjennom ordningen.  Det er som kunde i Norsk Tipping at man selv bestemmer hvem som 
skal få disse pengene. Det er gratis og bli grasrotgiver, og det går ikke utover spillinnsats eller 
vinnersjanser. Man kan også når som helst endre grasrotmottaker. For mer informasjon og 
statistikk henvises til https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/ 

Momskompensasjon 

Bygging/rehabilitering av idrettsanlegg 

Ordningen med momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg omfatter anlegg som blant annet 
oppfyller vilkårene for å få tilskudd fra spillemidlene for bygging/rehabilitering av idrettsanlegg. For å 
søke om momskompensasjon må søknaden om spillemiddeltilskudd være godkjent. I tillegg må 
anlegget og anleggsregnskapet være ferdigstilt og revidert av kommunens revisor. Man trenger ikke 
å ha mottatt spillemiddeltilskuddet for å søke om momskompensasjon. 

For å søke om momskompensasjon må det være minimum 15 000 kroner i 
søknadsberettigede merverdiavgiftskostnader. 

Utstyr og tjenester 

Denne momskompensasjonsordningen skal kompensere for kostnader som frivillige 
organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester etter enkelte fradrag.  

7 Handlingsplan 2020-2023 

Hovedfokuset i Kommunedelplanen for idrettsanlegg 2020-2023 er å få flere i fysisk aktivitet 
i alle aldre uansett livssituasjon.   

Nasjonalt satsningsområde for skolene er en time fysisk aktivitet for elevene hver dag. 

Dersom en skal utvide til f.eks. en time fysisk aktivitet, så kan det nevnes to faktorer som kan 

påvirke dette i Ringerike, skoleskyss og bemanning. 

Andre veier å gå er å se på arbeidsmåtene i fagene og om en kan arbeide med målene 

samtidig som en er fysisk aktiv, slik en gjør i uteskolen på småskoletrinnet. 

Flere av skolene i Ringerike har utendørsanlegg som kan benyttes av alle i nærområdet til 

egenaktiviteter. Ved Benterud og Ullerål skole har man gjort plass til flotte uteanlegg. På 

Benterud skole har man hinderløype, multifunksjonsbane, basket-flerbruksbane, 

skibakke/akebakke, klatrestativ og streetbasket. 

På Ullerål skole kommer multibane for håndball og basket, islagt flate om vinteren, asfaltert 

sykkelbane, løpebane 60 m, klatrestativ og løpebane terrengløp ca 650 m. 
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Begge skolene har idrettshall som kan benyttes av lokale idrettslag og andre på kveldstid. 

Det planlegges ny Hov u-skole der det også blir muligheter for egenaktiviteter. 

I arbeidet med ny områdereguleringsplan (byplan) for Hønefoss gjennomførte Ringerike 
kommune et omfattende medvirkningsarbeid med barn og unge våren og sommeren 2018. 
Formålet var å kartlegge hva barn og unge synes om Hønefoss, hva de bruker sentrum til og 
hvilke ønsker de har for fremtiden. 

Flere er opptatt av at det burde være flere aktiviteter, både i grøntområdene og andre 

steder i byen, blant annet baner for ulike ballspill. Så langt har man fått til 

Streetbasketbaner, bordtennisbord og petanquebane på Livbanen og i Søndre Park har man 

Tufteparken. I tillegg har det kommet ønske om trampoliner i Søndre Park. Det er planlagt at 

streetbasketbanene kan islegges på vinteren slik at man får en skøytebane.  

Skatepark står høyt på listen blant de unge. Det er viktig at denne legges i eller nær sentrum. 

Petersøya har sentral beliggenhet og det er foreslått fotballbane, hinderløype, minigolf og 

lekeplass på området. 

I tillegg til fellesområder peker mange på at skolene de går på er områder de driver med 

aktivitet. Skal man peke ut områder for forbedring og tilrettelegging for aktivitet må det 

være på og rundt skolene, da disse da blir brukt større deler av dagen. 

Det skal utarbeides ny reguleringsplan for Schjongslunden. 

Ringerike idrettsråd 

Ringerike idrettsråd har laget en mulighetsstudie over utvidelse av området i Hovsmarka.  

Området ble regulert til idrettsformål da Ringerikshallen ble bygget. På grunn av økt 

tilflytting til nærområdet og byutvikling ønsker de å fremme forslag for et idrettsanlegg. I 

studien har man gått overordnet frem med plassering av anlegget. Det har likevel vært viktig 

å ta hensyn til eksisterende terreng og bebyggelse for å avgjøre hvor det er mest 

hensiktsmessig å plassere anlegget. Man har valgt å plassere den største bygningsmassen 

bak eksisterende næringsområde da dette arealet krever minst terrengutforming og ligger i 

tilknytning til eksisterende infrastruktur, Ringerikshallen og Tennishallen. 

Det er også sett på fremtidig utvidelse av anlegget med ny svømmehall. Denne er lagt i 

nærhet til eksisterende tennishall og Ringerikshallen, med kort avstand til parkeringsplass. 

Utendørs fotballbane, sandvolleyball (x3) og beachhåndball (x3) er plassert nordøst for 

bygningsmassen, og henvender seg mot marka. Disse har gangforbindelse fra 

parkeringsplassene og er utstyrt med egne tribuner. 

Kombinert skateanlegg og pumptrack er lagt sørøst for bygningsmassen i det slakeste partiet 

i eksisterende skråning. 

Løype for terrengsykling er vist i forbindelse med eksisterende løypenett nordøst for 

Ringerikshallen. 
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Eksisterende tennisanlegg er utvidet med to nye baner. 

Det er lagt opp til en felles plass i tilknytning til eksisterende gangsti. Det er tenkt at denne 

plassen skal dekke mange ulike funksjoner, eksempelvis idrettsarrangement eller andre 

tilstelninger. 

I henhold til ny reguleringsplan forsvinner deler av løypenettet i nord, hvilket betyr at 

skiskytterklubben mister deler av sitt løypenett. I planen er utgående løype markert med rød 

linje, og nye løyper med grønn linje. 

 

Følgende anlegg er tatt med i studien: 

 

INNENDØRS UTENDØRS 

Fotballhall Fotballbane 

Friidrettshall Sandvolleyballbane (3) 

Basishall for karate Beachhåndballbaner (3) 

Basishall for judo Skateanlegg og pumptrack 

Basishall for turn Løype for terrengsykling 

Futsal Utvidet tennisanlegg 

Mulighet for fremtidig svømmehall  

Garderober og kontorer  
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Kart mulighetsstudie Hovsmarka  
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Paraidrett  

«Idrett og fysisk aktivitet for funksjonshemmede i Ringeriksregionen» er et samarbeid mellom 

kommunene, idrettsrådene og idrettsklubber i regionen. Målet er å øke aktivitetstilbudet for 

mennesker med funksjonsnedsettelser gjennom idrettsklubber i Ringeriksregionen. Målgruppen er 

primært personer i alderen 7-18 år, men voksne er også velkomne til å delta på aktivitetene og 

klubbtreningene som tilbys.  Prosjektet skal få på plass et varig samarbeid mellom regionens klubber, 

kommuner og idrettsråd slik at paraidrett er en prioritert sak og at flere klubber enn nå vil kunne 

tilby paraidrett. Det kan leses mer om prosjektet på Ringerike idrettsråds hjemmeside: 

http://ringir.net/paraidrett/ 

8 Evaluering av handlingsplan 2014-2019  

Av anlegg som har fått tildelt spillemidler i perioden kan nevnes 

 Hønefoss Arena 

 Kunstgress, rulleskitrase og ballvegg på Tyristrand 

 Heradsbygda IL har bygd garasje/idrettshus 

 Ringerike O-lag og Fossekallen Il - flere kart 

 Ådal skytterlag har fått nytt klubbhus på Somma skytebane 

 På Nes skole har man fått motorikkbane og turløype/langrennsanlegg 

 Søndre Park Tufteparken 

 Livbanen, streetbasket, bordtennis og petanquebane 

 Nærmiljøanlegg Benterud skole 

9 Idrettsanlegg og aktivitet 

Fokuset framover for Ringerike må være å sikre fleksible, åpne og attraktive anlegg som er 
tilrettelagt for alle relevante utøvere. I tillegg må det fokuseres på bredde i aktivitetstilbudet 
både for å opprettholde antall aktive, og for å nå nye grupper. Videre bør fokuset være å 
tilrettelegge for at alle får lik mulighet til å utøve fysisk aktivitet uavhengig av sosial 
bakgrunn og praksis. Lavterskel aktivitetstilbud og utstyrssentral i kommunal regi er slike 
virkemidler. 

10. Spillemidler 

I spillemiddelordningen opererer man med følgende klassifisering av idrettsanlegg 

 Ordinære anlegg 

Anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet samt egenorganisert fysisk aktivitet, 

eksempel på ordinært anlegg er f.eks. Benterudhallen 

 Nærmiljøanlegg 

Utendørsanlegg for egenorganisert, fysisk aktivitet. Anlegget skal være fritt, allment 

tilgjengelig, først og fremst for barn og ungdom, men også for lokalbefolkningen for 

øvrig. Eksempel er ballbingene på skolene. 

 Regionale anlegg 

Det inngås bindende skriftlig avtale mellom to eller flere kommuner vedrørende 

investering og drift av anlegget. Hønefoss Arene er et slikt anlegg. 
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11. Prioritert handlingsprogram for utbygging og rehabilitering av anlegg  

Formannskapet vedtok i møte 3. desember 2019 følgende prioritering av spillemiddelsøknader til 

ordinære anlegg og nærmiljøanlegg for 2020: 

Ordinære anlegg 

Pri Anl.eier Anlegg Sum kostn. Spillem.sum 

1 Ringerike kommune Hønefoss Arena 132.500.000 10.000.000 

2 Ringerike tae kwon do klubb Kampsporthall 2.872.137 820.000 

3 Tyristubben IF 7’ er kunstgressbane 2.700.000 700.000 

4 Heradsbygda IL Idettshus/garasje 1.113.975 370.000 

5 Buttentjern jaktsk.senter Riflebane 1.643.306 548.000 

6 Tyristubben IF 11’ er kunstgressbane 7.887.500 2.500.000 

7 Skiforeningen Ringkollen snøpr.anlegg 3.580.587 1.000.000 

8 Skiforeningen Løypetrase snøpr.anlegg 7.160.708 1.000.000 

9 Skiforeningen Lager/garasje/Ringkoll. 700.000 233.000 

10 Ringerike o-lag Rehab. O-kart Ringkoll. 274.675 92.000 

11 Ringerike kommune Benterud skole, hall 49.450.000 10.000.000 

12 Hønefoss og Ringerike rideklubb Rehab. nytt dekke rideh. 769.750 254.000 

13 Ringerike skytterlag Vågård skytebane 200m 7.180.690 2.400.000 

14 Ringerike skytterlag Vågård skytehall 6.122.500 2.050.000 

 

Nærmiljøanlegg 

Pri Anl.eier Anlegg Sum kostn. Spillem.sum 

1 Skiforeningen Skileikeland Ringkollen 3.580.356 300.000 

2 Ringerike komm., Benterud skole Hinderløype 150.000 75.000 

3 Ringerike komm., Benterud skole Multifunksjonsbane 2.075.000 300.000 

4 Ringerike komm., Benterud skole Basket-flerbruksbane 1.010.000 300.000 

5 Ringerike komm., Benterud skole Skibakke/akebakke 395.000 200.000 

6 Ringerike komm., Benterud skole Klatrestativ 9-18 år 225.000 112.500 

7 Ringerike komm., Benterud skole Streetbasket 50.000 25.000 

8 Ådal IL Kunstgress ballbane 1.125.000 300.000 

 

Innmeldte anlegg – det er ikke foretatt prioritering mellom disse anleggene 

Anlegg Sted Anleggseier O=ordinært/
N=nærmiljø 

Kunstgressbane 
5’er 

Møltemyra Ådal IL O 

Kunstgressbaner Tolpinrud Hønefoss sportsklubb O 

Kunstgressbane Idrettsparken Hønefoss ballklubb O 

Tribune, sekr., 
kiosk 

Ådal Ådal IL O 

Rehab. lys og 
stolper lysløyper 

 
Ådal  

 
Ådal IL 

 
O 

Tennisbaner 
ute/inne 

Hønefoss  Hønefoss Tennisklubb O 

Lysløype Vikefjell Ådal IL O 
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Kart Ringkollen Sør Ringerike O-lag O 

Kart Løvlia Ringerike O-lag O 

Flerbrukshall Ullerål skole Ringerike kommune O 

Storhall Friidrett Ringerike Ringerike Friidrettsklubb O 

Innendørs 
skytebane 

Somma skytebane, Ådal Ådal skytterlag O 

Flerbrukshall Heradsbygda/Helgerud 
skole 

Ringerike 
kommune/Heradsbygda IL 

O 

Skifte lysarmatur Lysløyper Ringerike Flere idrettslag N 

Flere 
Nærmiljøanlegg 

Ullerål skole  Ringerike kommune N 

Kart Ringkollen-Glisætra Ringerike O-lag O 

Kart Buttentjern Ringerike O-lag O 

Kart Mastedalen/Aklangen Fossekallen IL O 

Kart Vælsvann Øst/Buttentjern  
Fossekallen IL 

 
O 

Kart Hønefoss Nord Fossekallen IL O 

Kart Hensmoen/Valderstømoen Fossekallen IL O 

Kart Skamarka, Tyristrand Fossekallen IL O 

Kart Engelen, Holleia Fossekallen IL O 

Kart Aklangen Nordvest Fossekallen IL O 

Kart Aklangen Nord Fossekallen IL O 

 
Det er mulig å melde inn anlegg det skal søkes spillemidler til hvert annet år. Det legges eget 
skjema ut på kommunens og idrettsrådets hjemmeside. 

På kommunens hjemmeside,   https://www.ringerike.kommune.no/innhold/samfunn/kart/   og på 

Anleggsregisteret.no,  https://www.anleggsregisteret.no/finn-anlegg/  ,finnes kart over idrettsanlegg 

i Ringerike kommune. 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/3078-1   Arkiv:   

Ringerike kommune støtter forslaget til ny opplæringslov  

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur tar kommunens uttalelse til ny opplæringslov til 

orientering. 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Kunnskapsdepartementet nedsatte i 2017 et utvalg med mandat å utarbeide forslag til ny 

opplæringslov – opplæringslovutvalget.  

Opplæringslovutvalget leverte en omfattende rapport, med forslag til ny opplæringslov, i 

desember 2019, - NOU 2019-23.  

Denne rapporten ble sendt ut på høring.  Hovedutvalget for oppvekst og kultur ble i sak 17/20 

orientert om dette. 

Høringsfrist var satt til 1. juli 2020.  

 

Kommunens skolelederne, og leder av spesialpedagogiske tjenester, ble tidlig informert og 

opplæringsutvalgets forslag til ny opplæringslov. Disse fikk en intern frist, 01.05.20, til å avgi 

uttalelser til kommuneadministrasjonen.  

Kommuneadministrasjonen mottok ingen uttalelser innen den satte fristen. Dette var midt i 

koronaperioden med nedstengte skoler.  

Det ble derfor sendt ut en påminning om mulighetene til å uttale seg innen en ny intern frist.  

På tross av dette uttalte ingen seg internt. 

 

Administrasjonen valgte derfor før 01.07.20 å avgi følgende uttalelse fra Ringerike kommune: 

 

 Ringerike kommune støtter høringsforslaget til ny opplæringslov. 

 

 

 

 

Juridiske forhold  

Ny opplæringslov er ment å erstatte dagens opplæringslov. Det foreslås også prinsipper for 

regelstyringen, for å bidra til at loven og forskrifter til loven over tid, blir et godt og effektivt 

virkemiddel for styring avgrunnopplæringen. 



- 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur ble i sak 17/20 informert om at forslag til ny 

opplæringslov var ute på høring med høringsfrist 01.07.20. 

  

 

Behov for informasjon og høringer 

Ringerike kommune mottok opplæringslovutvalgets forslag til ny opplæringslov medio februar 

i år, med høringsfrist 01.07.20. Skoleledere og de spesialpedagogiske tjenestene har hatt 

anledning til å uttale seg. 

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Opplæringsloven beskriver bestemmelser om både rettigheter, innhold og vurdering, og faller 

rett inn under FNs bærekraftsmål; - god utdanning er en av de viktigste faktorene for å utjevne 

sosiale forskjeller i befolkningen. 

 

Rådmannens vurdering 

Opplæringsloven er styrende for både grunnopplæring, videregående opplæring og opplæring 

av voksne. Rådmannen ser behovet for en ny opplæringslov som enda bedre legger de juridiske 

føringene for opplæringen. Opplæringslovutvalget har gjort et omfattende arbeid, og 

rådmannen ser det som positivt at Ringerike kommune støtter dette forslaget. 

 

 

 Ringerike kommune, 27.07.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4756-4   Arkiv: 614 &31  

Oppdatert barnehage- og skolebehovsanalyse  
 

Forslag til vedtak: 

 

Befolkningsprognose, med vekt på førskole- og elevtallsutvikling 2021 – 2034, legges til 

grunn i kommunens planleggingsarbeid for barnehager og grunnskoler. 

 

 

 Sammendrag 

Norconsult utarbeidet i 2016 en barnehage- og skolebehovsanalyse for Ringerike kommune. 

Analysen gav barnehage- og skoleeier et godt planleggingsverktøy for dimensjonering og 

utbygging av barnehager og skoler. Ringerike kommune ønsker å få oppdaterte analyser 

jevnlig, og i 2018 mottok kommunen en oppdatert analyse. 

Ved siste årsskifte bestilte Ringerike kommune en ny prognose, med vekt på førskole- og 

elevtallsutvikling. Denne analysen kom i juni 2020, og legges fram for politisk behandling 

gjennom denne saken. 

 

Innledning / bakgrunn 

Rapporten med prognosene for førskole- og elevtallsutvikling bygger på følgende: 

 

 Aldersfordelt befolkning pr. 01.01.19, - ferskere tall hadde ikke Statistisk Sentralbyrå 

(SSB) tilgjengelig før langt utpå vårparten i år. 

 Fruktbarhet og dødelighet som gjennomsnitt de siste 4 årene. 

 Flytting; aldersfordelt flyttemønster inn i, ut av og internt i kommunen de siste 4 

årene. 

 Boligbygging; korrigert for forventet boligbygging i de ulike skoleområdene. 

Den faktiske befolknings- og elevtallsutviklingen kan bli annerledes enn prognosen, 

dersom planlagt boligbygging ikke blir realisert, eller forskjøvet i tid 

 Lokal endring av skolestruktur i Hønefoss der elevene fra Hønefoss skole fordeles på 

Ullerål skole og Benterud skole 

 

  



- 

 

Beskrivelse av saken 

Barnehagene 

I Ringerike kommune er det 11 kommunale barnehager, 13 ordinære private barnehager og 4 

private familiebarnehager. 

Prognosen viser at det vil være tilstrekkelig barnehagedekning fram til 2022/23. 

 

 Heggen barnehage ble vedtatt nedlagt i budsjettbehandlingen seinhøstes 2019. Saken 

om Heggen barnehage ble tatt opp igjen, og i juni 2020 vedtok kommunestyret at 

Heggen barnehage skal driftes videre. Fortsatt drift av Heggen barnehage er ikke 

hensyntatt av Norconsult i denne rapporten. Heggen barnehage har beregnet kapasitet 

til 60 barn. 

 

Grunnskolene 

Det forventes at antall barn i grunnskolealder vil øke fra ca. 3400 i år til ca. 3700 siste 

prognoseår. 

Av disse får ca. 3150 elever i år opplæring ved kommunale grunnskoler, de øvrige ved private 

skoler. 

 

Framtidsutsiktene til den enkelte grunnskole 

Benterud skole 

Skolen vil ha 350 – 360 elever de nærmeste årene, og ca. 450 elever mot slutten 

prognoseperioden.  Skolen ble bygget for å ha kapasitet til 550 elever. 

 

Veien skole 

Skolen kan få kapasitetsutfordringer mot slutten prognoseperioden. Dette er knyttet til 

planlagt boligbygging, blant annet ved meieritomta. 

 

Vang skole 

Skolen vil oppleves å være «full» i hele perioden, men det forventes en liten elevtallsnedgang 

utover i prognoseperioden. Skolen ser ikke ut til å trenge utbygging. 

 

Helgerud skole 

Skolen vil ha et stabilt elevtall i hele prognoseperioden, og har kapasitet til flere elever. 

 

Ullerål skole 

Skolen ser ut til å ha 575 elever de neste to årene, men etter det vil elevtallet gå svakt ned. 

 

Hallingby skole 

Skolen får en relativt stor elevtallsnedgang utover i prognoseperioden. 

 

Nes skole 

Det forventes elevtallsøkning ved Nes skole utover i prognoseperioden. Dette forutsetter økt 

boligbygging og tilflytting. 

 

Sokna skole 

Skolen får et jevnt elevtall i prognoseperioden, og har god elevkapasitet. 

  



- 

 

Tyristrand skole 

Skolen har passert elevtallstoppen, og får et synkende elevtall utover i prognoseperioden.  

 

Haugsbygd ungdomsskole 

Skolen vil få et stabilt elevtall i hele prognoseperioden, men en liten «topp» i 2023/24. 

 

Hov ungdomsskole 

Skolen holder nå til i paviljongløsning ved Ringerikshallen, men ny skole skal bygges. Ny 

skole bygges for å ha kapasitet til ca. 360 elever.  

Prognosen viser en progressiv vekst fram mot skoleåret 2025/26, for så å ha et stabilt elevtall 

på ca. 280 elever. 

 

Veienmarka ungdomsskole 

Skolen får et synkende elevtall de neste årene, så vil elevtallet være ganske stabilt, for å øke 

igjen mot slutten av prognoseperioden.  

Ved kapasitetsutfordringer ved Veienmarka, og god kapasitet ved Hov ungdomsskole, kan en 

justering av opptaksområdene bli aktuelt. 

 

Oppsummert 

Elevtallsøkningen ser ut til å være håndterbar det nærmeste tiåret. Det kan oppstå utfordringer 

ved Veien skole, men siden Helgerud skole har god kapasitet, kan en grensejustering 

aktualisere seg. 

Veienmarka ungdomsskole kan trenge en utbygging mot slutten av prognoseperioden, men en 

grensejustering mot Hov, der kapasiteten vil være god, kan da bli aktuelt 

 

Rapporten viser at antallet barnehageplasser må økes. Behovet for barnehageplasser er størst i 

og nær Hønefoss. 

 

Private grunnskoler i kommunen 

I Ringerike kommune er det tre private grunnskoler. Utdanningsdirektoratet har gitt tillatelse 

til at Discovery International skole får etablere seg i kommunen. 

For tiden er det skoledrift ved: 

Steinsfjorden Montessoriskole, Ringerike Montessoriskole og Ringerike Steinerskole. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Ringerike kommunestyre vedtok i sak 30/18: 

Rapport med befolknings- og elevtallsprognose 2018 – 2033 legges til grunn i kommunens 

planleggingsarbeid for barnehager og skoler. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

God utdanning er en av de viktigste faktorene for å utjevne forskjeller. 

Funksjonelle skoleanlegg som skaper lærelyst og trivsel er vesentlig FN`s bærekraftsmål om 

utdanning. 

  



- 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser det som viktig å planlegge i forkant for å møte behovet for barnehageplasser 

og plasser i grunnskolen på en god måte. Den mottatte rapporten med prognoser for førskole- 

og elevtallsutvikling er et godt hjelpemiddel i dette arbeidet. 

Når Hov ungdomsskole er nybygd i 2022 vil behovet for elevplasser i grunnskolen være 

dekket på kort og mellomlang sikt, men etter 2030 er det trolig behov for at Veienmarka 

ungdomsskole bygges ut. 

Rådmannen vil følge utviklingen, og innhente oppdaterte befolknings- og elevtallprognoser 

jevnlig i årene som kommer. 

 

Vedlegg 

 Rapport 2020 – befolkningsprognose med vekst på førskole- og elevtallsutvikling 

2021 – 2034 

 Prognosetabell og forutsetninger 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.07.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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1 Prognoseforutsetninger
Norconsult har på oppdrag av Ringerike kommune utarbeidet n y befolkningsprognose – med et særlig
søkelys på de nye vedtatte skolekretsene, førskolebarn og elevtallsutvikling. Samtidig kan prognosen brukes
av andre tjenesteområder enn skole og barnehage f.eks. innen pleie - og omsorgssektoren,
helse planlegging, mv.

Deler av dette kapittelet er utdrag fra metoderapporten , utarbeidet av senior skoleplanlegger Dan Lysne ,
som sammen med denne rapporten utgjør analysene i oppdraget. Metoderapporten gir mer detaljert
informasjon om metoder og forutsetninger for Norconsults befolkningsprognose.

Utgangspunkt og forutsetninger for prognoseberegningene:

• Utgangspunkt: aldersfordelt befolkning pr. 01.01.2019 (tall fra SSB på grunnkretsnivå). Tall pr.
01.01.2020, som skulle vært utgangspunktet, ble beregnet ut fra offisiell SSB - statistikk på
aldersfordelt befolkning i hele kommunen og antall registrert bosatte i hver grunnkrets pr.
01.01.2020, og forventede endringer i alderssammensetningen det siste året.

• Fruktbarhet og dødelighet: som gjennomsnittet for de siste 4 årene, men fr uktbarheten er utover i
perioden gradvis økt opp til å samsvare med hovedalternativet i SSB - framskrivingene fra 2018. De
nærmeste årene er fruktbarheten i prognosen satt litt lavere enn hovedalternativet til SSB, i tråd med
erfaringene fra de siste par åre ne.

• Flytting: aldersfordelte flyttemønster inn i, ut av og internt i kommunen som i årene 2016 - 2019, er
lagt til grunn for aldersfordelt flytting i årene framover (korrigert for endret boligbygging)

• Boligbygging: Prognosen er korrigert for forventet endrin g i boligbygging i de ulike skoleområdene.
Anslag på framtidig boligbygging som det er tatt høyde for i prognosen, er vist i tabellen nedenfor.

Nye boliger som det er tatt høyde for i prognosen 2020 - 2034:

Tallene i tabellen er utarbeidet i et samarbeid mellom Ringerike kommune v/bl.a. Reguleringsavdelingen og
Norconsult.

Prognoseberegningene tar høyde for hvilke boligtyper som har vært og forventes å være dominerende i de
ulike områdene.
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Det er viktig å h uske på at den faktiske befolknings - og elevtallsutviklingen vil kunne forventes å bli
annerledes enn prognosen viser dersom boligbyggingen som vises i tabellen ikke blir realisert, eller blir
forskjøvet i tid, spesielt i skoleområder med mye forventet bol igbygging.

Tilleggsforutsetninger for elevtallsprognosene:

• Anslag for elevtall på skolene høsten 2020, pr. mai 20 20 (tall fra kommunen).
• Elever som allerede går på en skole, fortsetter på denne skolen selv om skolekretsen er blitt endret.
• Elever på spesiel le tilbud som f.eks. Innføringstilbud for minoritetsspråklige er ikke med i

elevtallsprognosene.
• Forventet avgang til andre skoletilbud enn nærskolen er videreført omtrent med samme andel som i

dag ( Dette gjelder både elever som velger andre kommunale sko ler eller en av de andre
skoletilbudene i kommunen.

• Det er tatt høyde for at til sammen ca 190 elever på barnetrinnet og ca 75 elever på ungdomstrinnet
ikke vil gå på de ordinære offentlige skoletilbudene. Høsten 2020 antas tallene å være hhv. 207 og
63 (basert på antall registrerte bosatte og antall oppgitte elever fra kommunen). D e fleste av disse
elevene vil sannsynligvis gå på en av de tre ikke - kommunale skoletilbudene i kommunen , men noen
vil også gå på ulike spesielle kommunale tilbud som f.eks. innføringstilbudet på Veienmarka.

• NB! Befolkningsprognosen for barneskolekretsene viser forventet antall bosatte barn i
grunnskolealder i kretsen, mens elevtallsprognosen viser hvor mange som faktisk forventes å gå på
den kommunale skolen i kretsen.

• På grunn av ny forskrift om opptaksområder fra 1. august 2020 er ungdomsskoleprognosen for nye
elever på de 3 store ungdomsskolene basert på forventet bosatte elever i de nye opptaksområdene
og ikke elevtallet på de respektive barneskolene som skolene normalt skal motta elever fra. Dette
tror vi gir bedre prognoser etter noen år med mye byggeaktivitet og sannsynligvis litt unormale
skolevalg for elever på barne trinnet i sentrale deler av kommunen.

Ikke - kommunale grunnskoletilbud i kommunen:

Det er tre ikke - kommunale grunnskoletilbud i kommunen; Ringerike Montessoriskole, Steinsfjorden
Montessoriskole og Ringerike Steinerskole. Alle tre har tilbud til elever på 1 - 10 trinn, men ungdomstrinnene er
under oppbygging på de to montessoriskolene. I skoleåret 2020/21 vil det til sammen være ca 220 elever på
de tre skolene, hvorav ca 190 elever er bosatt i Ringerike kommune. Bare rundt 30 av de 220 elevene er elever
på un gdomstrinnet.

Merknader som følge av ny skolestruktur:

• NB! I og med at kommunen fra høsten 2020 har fått på plass ny barneskolestruktur, med to nye
barneskoler og ny skolekretsinndeling, kan det tenkes at søkningen til andre skoletilbud enn
nærskolen kan b li endret de nærmeste årene. Nye skoler og skolekretser kan både påvirke elevtall
på disse skolene, men også påvirke naboskoler og avgangen til ikke - kommunale skoletilbud.
Prognoser på skoler med ny kretsinndeling bør følges nøye de nærmeste årene for å fa nge opp
eventuelle nye trender.

• Benterud skole har eksempelvis hatt langt færre elever de siste årene og kommende skoleår enn det
antall elever som bor i den nye skolekretsen (opp mot 30 elever på hvert årskull i den nye kretsen
går kommende skoleår på and re skoler). I prognosen er det lagt til grunn at avgangen for nye årskull
vil halveres fra og med skoleåret 2021/22. Dette betyr likevel at opp mot 15 elever på hvert årstrinn,
som bor i Benterud sin nye skolekrets, forventes i prognosen å gå på andre komm unale eller ikke -
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kommunale skoler i årene framover. Hvis flere av disse velger Benterud, vil prognosen til Benterud
vise seg å være litt for lav.

• På Ullerål skole har det de siste to årene startet litt flere elever enn det som er bosatt i den nye
kretsen. I prognosen er det derfor ikke tatt høyde for en tilsvarende avgang som på Benterud.
Hvis dette likevel skjer, kan prognosen til Ullevål skole vise seg å være litt for høy.

• Kapasiteten til de tre ikke - kommunale skoletilbudene kan forventes å øke i årene framover, spesielt
på ungdomstrinnet. Hvis Steinsfjorden montessoriskole får innvilget søknad om godkjenning for flere
elever, vil de tre skolene på sikt til sammen kunne ha p lass til 70 - 80 flere elever på ungdomstrinnet
enn i dag. Dette vil på sikt kunne redusere presset på de kommunale ungdomsskoletilbudene.

• Veienmarka ungdomsskole har ifølge GSI hatt store endringer i årskullene fra ett år til det neste de
siste par årene. Opptaksområdene som nå er vedtatt vil kanskje sikre en mer stabil utvikling i årene
framover – og derfor har vi i prognosen tatt utgangspunkt i bosatte elever i de store ungdomsskolene
sine nye opptaksområder, framfor de elevene som i dag går på de ulike b arneskolene som leverer
elever til de ulike skolene.
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2 Tilbakeblikk – historisk utvikling
Den historiske utviklingen for 0 - åringer, førskolebarn 1 - 5 år, barnetrinnet 6 - 12 år og ungdomstrinnet 13 - 15
år viser noe vekslende utvikling i perioden 1989 – 2020 . I sum har det vært en ganske stabil utvikling i hele
perioden. Barnetrinnet vokste mye på midten av 90 - tallet med påfølgende vekst på ungdomstrinnet på
begynnelsen av 2000 - tallet.

Fødselstallet har hatt en liten synkende trend siden 90 - tallet.
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3 Befolkningsprognosen

3.1 Hele kommunen

Prognosebanen til Norconsult ligger tett opp til SSB`s hovedalternativ fra 2018. SSB kommer med nye
framskrivinger i august 2020. Det er ventet at tallene for de fleste kommuner vil bli lavere i de nye
framskrivingene, men det kan også være lokale forskjeller.

Norconsult forventer en noe mindre befolkningsvekst enn hovedalternativet på kort og mellomlang sikt , men
samsvarer godt med SSB`s hoveda lternativ på lang sikt. Da gir NO - prognosen grunnlag for en større
befolkningsutvikling.

I 2034 forventer prognosen at innbyggertallet i Ringerike kommune er ligger tett på 34 000 innbyggere. Dette
er en nedjustering fra NO - 2018 prognosen som lå på ca. 35 000 innbyggere i 2034.

Alle alternativer gir økt befolkningsvekst for Ringerike, men om kommunen skal vokse enda mer, må netto
innflytting øke og kommunen må ha et betydelig høyere netto fødselsoverskudd hvert år - enn de har vært
de siste seks årene.
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3.2 Befolkningsutvikling etter nye skolekretser

Flest innbyggere vil være bosatt i Benterud og Ullerål skolekretser. Videre vil Vang skolekrets ha mange
innbyggere. Til sammen vil det være ca. 20 000 innbyggere av 34 000 totalt sett i kommunen i disse tre
sk olekretsene i 2034.

Ellers er det Veien skolekrets som i prognosen som sammen med Benterud og Ullerål får den største
innbyggerveksten. Veien skolekrets vil ifølge prognosen bli kommunens fjerde største skolekrets med tanke
på antall innbyggere.

Hallingb y skolekrets er den eneste skolekretsen som i prognosen får en langsiktig svak nedgang i
innbyggertallet.

Ellers stabil befolkningsutvikling i de andre skolekretsene.
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3.3 Prognose førskolebarn

Historisk har det vært en nedgang i antall førskolebarn i perioden 2015 - 2020. N O - prognosen forventer at
inneværende år blir «bunnåret» med rett over 1 400 førskolebarn. Prognosen legger til grunn en vekst i
antall førskolebarn innover hele prognoseperioden . I den 15 årige perioden er det forventninger om en vekst
på over 270 førskolebarn.
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3.4 Førskoleprognosen – sammenholdt med SSB

Over sammenlignes Norconsult 2020 prognosen med ulike alternativer fra SSB og Norconsult 2018.

De to siste års utvikling tilsier en førskoleutvikling som ligger tett opp til SSB la v alternativet . I
prognoseforutsetningene til Norconsult - prognosen fra 2018 , var det et mer optimistisk boligbyggeprogram,
noe som gav økt tilflytting og flere fødsler lokalt .

I Norconsult 2020 - prognosene er boligbyggeprogrammet nedjustert - mer mot historisk utvikling de siste fire
årene, samt at profilen på utbyggingen er endr et noe .

A ntall fødsler ligger mellom SSB sitt hovedalternativ og SSB lav.

Dette er også en prognosebane som ligger noe under SSB sitt hovedalternativ (tidligere MMMM).
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3.5 Prognose førskolebarn 1 - 5 år etter skolekrets

Det forventes stabil utvikling av barn i førs kolealder 1 - 5 år i alle skolekretser utenom Benterud, Ullerål og på
noe sikt i Veien skolekrets.

Her er det vist årlig økning av antall førskolebarn.

I perioden 2020 - 2034 forventes det at det blir en økning på 100 førskolebarn i Benterud skolekrets. I sa mme
periode forventer at det blir 72 flere førskolebarn i Ullerål skolekrets, mens det i Veien skolekrets blir en
økning på 89 førskolebarn.

Isolert sett gir dette grunnlag for tre store barnehager i hver av skolekretsene.
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3.6 Dagens barnehagekapasitet ette r barnehagesoner (pr. mai 2020)

Justert for nedlagte barnehagetilbud (Heggen barnehage 60, Viul familiebarnehage 4 og Solstad
familiebarnehage 10) er det samlet 1 607 godkjente enheter / plasser i Ringerike kommune.

905 barnehageplasser eller 56% av bar nehagekapasiteten er i privat regi (44 av disse plassene er i
familiebarnehager)

702 barnehageplasser eller 44% av kapasiteten er i kommunal regi.

Hønefoss barnehage er den største barnehagen i kommunen med 129 godkjente plasser.
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3.7 Dagens barnehagekapasite t og prognose førskolebarn 1 - 5 år

I figuren over er den kommunale og private kapasiteten nedjustert tilsvarende 30 plasser i kommunal regi og
14 plasser i privat/familiebarnehage regi.

Dagens samlede barnehagekapasitet vil samsvare med behovene fram til 2022/23.

Etter disse årene forvent er prognosen en årlig økning i tallet på førskolebarn 1 - 5 år i kommunen – og det vil
være behov for å øke barnehagekapasiteten lokalt.

Fra og med august 2020 vil Heggen barnehage legges ned – noe som innebærer en reduksjon på 60
plasser. Figuren over har hensyntatt denne nedleggelsen.
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3.8 Utbygging av barnehagekapasiteten – forslag /eksempel på trinnvis utbygging av
kapasitet

I figuren over har Norconsult vist hvordan kommunal og privat utbygging kan sikre en balanse mellom tilbud
og etterspørsel etter barnehageplasser – basert på prognoseforutsetningene . Her er det vist en løsning med
tre utbygginger av kapasiteten.

Veksten av førskolebarna vil skje i boområdene til Benterud, Ullerål og Veien skolekretser. Dette kan også
være hensiktsmessige lokaliserin ger for nye barnehager – dersom kapasiteten skal realiseres i barnas
boområder.

Utbygging av økt barnehagekapasitet i tre byggetrinn:

2025: 80 nye plasser (ført som kommunal)

2028: 90 nye plasser (ført som privat)

2032: 80 nye plasser (ført som kommunal)
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3.9 Prognose elevtall med nye skolekretser og inntaksområder

Alle bosatte elever i Ringerike kommune

Alle bosatte grunnskoleelever i kommunale og private skoler forventes å ligge stabilt rundt 3 400 elever på
mellomlang sikt. På lengre sikt er det prolong ert en elevtallsvekst til ca. 3 700 elever i siste prognoseår
2034/35.
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Alle elever i kommunale grunnskoler

Når avgangen til private grunnskoler er hensyntatt, forventes elevtallsgrunnlaget på kommunale
grunnskoletilbud til å være stabilt rundt 3 150 på mellomlang sikt – og forventninger om en mindre vekst til
opp mot 3 400 elever på lang sikt.

Det er lagt til grunn at årstrinnene som begynner i 1. klasse ligger rundt 300 elever årlig. Dette er ganske likt
de historiske årene i prognosen. Tal lene for 2020/21 er kommunens e ne tall pr. juni 2020.
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Benterud sko le med kapasitetsvurdering

Benterud skole forventes en stabil elevtallsutvikling med 350 - 360 elever i de neste fem årene. Etter dette
kan kommunen regne med en større årlig elevtallsvekst ved Benterud skole. På lang sikt vil skolen ha
elevtallspotensiale til å vokse over 450 elever. Enkelte årstrinn vil ligge mellom 60 - 70 elever på noe sikt. I de
neste årene tilsier prognosen årstrinn under 50 elever. Økningen i elevmassen ved skolen vil ifølge
prognosen starte i skoleåret 2025/26.

Det er lagt til grunn en maksimal teoretisk skolekapasitet på 550 elever for Benterud skole med 75 - 78 elever
på trinnene. Skolen blir ikke utfordret på kapasitet i prognoseperioden.
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Vang skole med kapasitetsvurdering

Vang skole får et stabilt elevtall innover hele prognoseperioden og vil ha elever mellom 320 – 350, med et
grunnlag for 330 - 340 elever på lang sikt. Skolen kan også forvente noen forskjeller i størrelsen på
årstrinnene. Dette kan gi delingsproblematikk og kapasitetsutfordringer for skolen.

Vang skole drives helt opp mot og delvis over sin vurderte skolekapasitet. Særlig gjelder dette for
delingsproblematikk – og skolen kan forvente at flere av årstrinnene vil «sitte trangt» også de neste fire
skoleårene. En mindre elevtallsnedgang på mell omlang sikt gir mindre behov for deling, men Vang skole vil
være «full» i hele prognoseperioden.
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Helger u d skole med kapasitetsvurdering

Helgerud skole forventer et stabilt elevtall innover hele prognoseperioden med grunnlag for en liten
elevtallsvekst på lang sikt. Prognosen legger til grunn et elevtall mellom 225 - 250 fram til skoleåret 2034/35.

Helgerud skole har en vurdert maksimal teoretisk kapasitet på 360 elever. Skolen vil ha plass til flere elever i
perioden.
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Ullerål skole med kapasitetsvur dering

Ullerål skole forventes å ha et elevtall på 575 elever i de to neste skoleårene. Dette markerer «toppårene»
for denne skolen i årene som kommer. Dette forutsetter at elevfordelingen til naboskolene skjer i samsvar
med forutsetningene i prognosen. I prognosen forventes det en elevtallsnedgang på kort sikt – og skolen vil
få et elevtall mellom 51 0 - 550 elever årlig i prognosen.

I de to neste skoleårene vil skolen med totalt 575 elever drives opp mot sin maksimale vurderte
skolekapasitet på 600 elever. Det er lagt til grunn at trinnene har en dimensjonering som tilsier 86 - 90 elever.
Som figuren viser, vil enkelte trinn ved skolen være noe større enn 90 elever. Samtidig har skolen godt me d
fellesarealer, mye tilgjengelig grupperom og spesialrom som vil fordele elevene i bygget på en god måt e,
samt at det er store trinnareal – som øker fleksibiliteten til å håndtere årstrinn over 90 elever.
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Veien skole med kapasitetsvurdering

Prognosen viser at det på lengre sikt forventes økt boligbygging og tilflytting til Veien skolekrets. Dette gir
grunnlag for en større elevtallsvekst på mellomlang og lang sikt. Veksten er koblet til høy boligbygging og en
positiv forventning om at denne skolekretse n får tilflytting iht. kommunale areal - og utbyggingsplaner.

Med 13 klasserom, vil skolen ha god kapasitet i de neste sju skoleårene. Med stor elevtallsvekst vil skolen
kunne få delingsproblematikk når skolen overstiger rundt 210 elever. Dersom utbyggi ngen i skolekretsen
realiseres, kan det være grunnlag for en mindre utbygging av skolen på lang sikt.
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Hallingby med kapasitetsvurdering

Hallingby skole forventes stor elevtallsnedgang innover hele prognoseperioden. Delvis høy aldring i
befolkningen i d enne skolekretsen - i kombinasjon med lite fødsler og tilflytting / boligbygging, gir dette
grunnlag for færre elever inn i skolen i prognoseperioden.

Hallingby skole er en funksjonell skole – med et fysisk læringsmiljø som har plass til flere elever.
Elevtallsnedgangen ved skolen gjør at plasse



Befolkningsprognose
Med vekt på førskole - og elevtallsutvikling
Oppdragsnr.: 5161767 Dokumentnr. : 1 Versjon: 1

2020 - 06 - 24 | Side 24 av 39n: \ 516 \ 17 \ 5161767 \ 5 arbeidsdokumenter \ e02_prognoserevisjon 2020 \ rapport \ rapport 2020.docx

Nes skole med kapasitetsvurdering

For Nes skole forventer prognosen en stor prosentvis elevtallsvekst ved skolen med mer enn en dobling av
elevtallet i perioden. Neste skoleår forventes å være «bunnåret» for skolen med 19 elever. Elevtallsveksten
fordrer økt boligbygging og tilflytting til sk olekretsen i de kommende årene.

Nes skole blir ikke utfordret på skolekapasitet. Med tilgang til 6 klasserom, vil det være god plass i Nes skole
i prognoseperioden.
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Sokna skole med kapasitetsvurdering

Sokna skole får ifølge prognosen et jevnt og stabilt elevtall innover prognoseperiod en. Elevtallsgrunnlaget vil
være svært likt det historiske elevtallet ved skolen.

Kapasiteten ved skolen blir ikke utfordret i perioden. Det vil være mye ledig kapasitet ved Sokna skole.
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Tyristrand skole med kapasitetsvurdering

Tyristrand skole er i nne i en periode med synkende elevtall. Prognosen forventer at nedgangen stopper opp i
løpet av de neste skoleårene og vil få et elevtallsgrunnlag rundt 260 - 280 i perioden.

Færre elever gir en bedre kapasitetssituasjon ved skolen. I de historiske årene før prognosen lå skolen opp
mot sin teoretiske maksimale kapasitet med delingsproblematikk og lite plass generelt i skolen. Med ny
elevtallsprognose vil kapasiteten i skoleanlegget bli god.
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Haugsbygd ungdomsskole med kapasitetsvurdering

Haugsbygd ungdo msskole får et stabilt elevtall innover prognoseperioden. I skoleårene 2022/23 - 25 har
skolen et elevtallsgrunnlag som tilsier rundt 230 elever. Skolen må regne med at enkelte årstrinn blir godt
over 80 elever og at enkelte trinn blir under 60 elever.

Skolen vil bli svært godt utnyttet på skolekapasitet. Det er i vår analyse ikke registrert at skolen får
delingsproblematikk innover prognoseperioden. En tre - parallell struktur med 9 klasserom gir grunnlag for
god elevfordeling ved skolen.
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Hov ungdomssko le med kapasitetsvurdering

Ved Hov ungdomsskole gir prognosen progressiv elevtallsvekst fram mot skoleåret 2025/26. Etter dette
forventes det at elevtallet ligger mellom 260 - 290 elever årlig.

Hov ungdomsskole vil få kapasitetsutfordringer i de skoleårene skolen får et elevtall over 270 elever. Skolen
drives da opp mot og over sin maksimale teoretiske skolekapasitet. Skolen kan forvente flere år med
delingsproblematikk på mellomlang sikt.
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Ve ienmarka ungdomsskole med kapasitetsvurdering

Veienmarka ungdomsskole får et synkende elevtall i de neste tre skoleårene. Etter dette vil skolen ha et
elevtallsgrunnlag som tilsier rundt 300 elever i store deler av perioden. Mot slutten av prognosepe r iod en kan
det være potensiale for elevtallsvekst til over 350 elever. Det er kommunens egne tall som viser stor
nedgang for kullene på 9. og 10. trinn fra skoleåret 2019/20 til 2020/21. Vi lurer på om dette kanskje kan
skyldes ulik føring av elever på skolens innføringstilbud. I skoleåret 2020/21 er det fra kommunen anslått 21
elever på dette tilbudet. Di sse elevene er ikke med i prognosen, men er kanskje med i de historiske tallene
fra GSI?

Veienmarka ungdomsskole har i løpet av de siste tre årene hatt kapasitetsutfordringer. Når elevtallet
passerer 270 elever i prognosen, vil skolen igjen få utfordringer med plass og delingsproblematikk.

På lang sikt er det grunnlag for utbygging av en parallell til inkludert med personalareal.
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3.10 Prognose 80 år og eldre

Utviklingen over samsvarer også med Norconsults tidligere prognoser for denne aldersgruppen. Ringerike
kommune er på mange måter inne i sine siste «hvileår» før veksten i denne tjenesteintensive ald ersgruppen
vokser.

Det vil ikke være noen drastiske endringer de først kommende årene, men veksten vil kommer progressivt
og årlig – og det vil trolig være behov for en trinnvis utbygging av tilbudene innen heldøgns omsorg i
kommunen.

Behovene i demensoms orgen øker i samsvar med veksten i aldersgruppen 80+.
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3.11 Utviklingen av 80 år og eldre etter nye skolekretser

Veksten i aldersgruppen 80+ fordeler seg jevnt i alle skolekretsene. Flest bosatte 80+ kommer i Benterud og
Ullerål skolekretser.
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Tabeller
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Metode og forutsetninger

Norconsult Bergen har lage t prognosene i egenutviklede beregnings modeller basert på historiske
befolknings tall og boli gbyggetall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) , hist oriske elevtall fra
Grunnskolens I nformasjonssystem (GSI) og opplysninger fra Ringerike kommune om f orventet
boligbygging i prognoseperioden , skolekretser og skolestruktur , samt fra Ringerike kommune og de
i kke - kommunale grunnskolene i kommunen om f orventet elevtall på alle skolene høsten 2020. Vår
kontaktperson i kommunen har vært: Geir Sverre Svingheim

De ulike skoleområdene / barneskole kretsene i prognosen er satt sammen av følgende grunnkretser
(minste geografiske områder i offentlig statistikk):

Benterud: 0101 Sydsiden 1, 0102 Sydsiden 2, 0103 Sydsiden 3, 0106 Vesterntangen , 0302
Vestern , 0401 Nedre Eikli, 0402 Arnegård, 0403 Norderhov, 0404 Vegård, 0504
Stranden (30% ), 0505 Øvre Eikli og 0509 Busund .

Helgerud: 0502 Heggen , 0508 Veien 2 ( 3 0%) , 0510 Ve og 0511 Heradsbygda.
Hallingby: 0801 Skollerud, 0802 Somdalen, 0803 Hen ( 8 0%) , 0804 Semmen, 0805 Hallingby,

0901 Flaskerud, 0902 Viker og 0903 Nyhus.
Nes: 0904 Skagnes, 0 905 Østre Nes, 0906 Vestre Nes og 0907 Lindelia.
Sokna: 0501 Borglund , 0701 Havik, 0702 Strømsodd, 0703 Aker, 0704 Kirkemoen og 0705

Tranby.
Tyristrand: 0503 Sandaker, 0504 Stranden ( 7 0%), 0601 Stigsrud, 0602 Nakkerud, 0603 Pjåkerud

og 0604 Tyristrand.
Ullerål: 0104 Nordsiden 1, 0105 Nordsiden 2, 0201 Hengsle, 0203 Ullerål 2, 0204 Ullerål 1,

0205 Vågård, 0206 Ullerål 4, 0207 Ullerål 3 og 0803 Hen (20%).
Vang: 0301 Åsbygda, 0303 Nedre Haug, 0304 Hval, 0305 Øvre Haug og 0306 Viul.
Veie n: 0506 Høyby, 0507 Veien 1, 0508 Veien 2 (70%) og 0512 Follum .

På ungdomstrinnet gjelder følgende inndeling:

Haugsbygd ungdomsskole mottar elever fra Vang barneskolekrets og grunnkretsene 0403, 0404
og 0509 fra Benterud barneskolekrets.
Hov ungdomsskole m ottar elever fra Ullerål barneskolekrets og grunnkretsene 0106 og 0302 i
Benterud barneskolekrets.
Veienmarka ungdomsskole mottar elever fra Helgerud og Veien barneskolekretser , samt de
resterende grunnkretsene fra Benterud barneskolekrets.
Hallingby, Nes, Sokna og Tyristrand er 1 - 10 skoler med elever fra de samme skolekretsene som
på barnetrinnet.

Kilde: Ringerike kommune
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Utgangspunkt og forutsetninger for prognoseberegningene :

• Utgangspunkt: aldersfordelt b efolkning pr. 01.01.201 9 (tall fra SSB på grunnkretsnivå) . Tall pr.
01.01.2020, som skulle vært utgangspunktet, ble beregnet ut fra offisiell SSB - statistikk på
aldersfordelt befolkning i hele kommunen og antall registrert bosatte i hver grunnkrets pr.
01.01.2020, og forventede en dringer i alderssammensetningen i de enkelte grunnkretsene det
siste året.

• Fruktbarhet og dødelighet: s om gjennomsnittet for de siste 4 årene , men fruktbarheten er
utover i perioden gradvis økt opp til å samsvare med hoved alternativ et i SSB - framskrivingene
fra 201 8. De nærmeste årene er fruktbarheten i prognosen satt litt lavere enn hovedalternativet
til SSB , i tråd med erfaringene fra de siste par årene .

• Flytting: a ldersfordelte flyttemønster inn i, ut av og int ernt i kommunen som i årene 20 1 6 - 201 9 ,
er lagt til grunn for aldersfordelt flytting i årene framover (korriger t for endret boligbygging)

• Boligbygging: Prognosen er korrigert for forventet endring i boligbygging i de ulike
skoleområdene. Anslag på framtidig boligbygging som det er tatt høyde for i prognosen, er vist
i tabellen nede nfor .

Nye boliger som det er tatt høyde for i prognosen 2020 - 2034 :

Tallene i tabellen er utarbeidet i et samarbeid mellom Ringerike kommune v/bl.a.
Reguleringsavdelingen og Norconsult.

Prognoseberegningene tar høyde for hvilke boligtyper som har vært og forventes å være
dominerende i de ulike områdene.

Det er viktig å huske på at den fak tiske befolknings - og elevtallsutviklingen vil kunne forventes å bli
annerledes enn prognosen viser dersom boligbyggingen som vises i tabellen ikke blir realisert, eller
blir forskjøvet i tid, spesielt i skoleområder med mye forventet boligbygging.

Tille gg sforutsetninger for elevtallsprognosene:

• Anslag for e levtall på skolene høsten 2020, pr. mai 20 20 (tall fra kommunen).
• Elever som allerede går på en skole fortsetter på denne skolen selv om skolekretsen er blitt

endret.
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• Elever på spesielle tilbud som f.eks. Innføringstilbud for minoritetsspråklige er ikke med i
elevtallsprognosene .

• Forventet avgang til andre skoletilbud enn nærskolen er videreført omtrent med samme andel
som i dag ( Dette gjelder både elever som velger andre kommunale skoler eller en a v de andre
skoletilbudene i kommunen .

• Det er tatt høyde for at til sammen ca 190 elever på barnetrinnet og ca 75 elever på
ungdomstrinnet ikke vil gå på de ordinære offentlige skoletilbudene. Høsten 2020 antas tallene
å være hhv. 207 og 63. De fleste av disse elevene vil sannsynligvis gå på en av de tre ikke -
kommunale skoletilbudene i kommunen .

• NB! Befolkningspr ognosen for barneskolekretsene viser forventet antall bosatte barn i
grunnskolealder i kretsen, mens elevtallsprognosen viser hvor mange som faktisk forventes å
gå på den kommunale skolen i kretsen.

• På grunn av ny forskrift om opptaksområder fra 1. august 2020 er ungdomsskoleprognosen for
nye elever på de 3 store ungdomsskolene basert på forventet bosatte elever i de nye
opptaksområdene og ikke elevtallet på de respektive barneskolene som skolene normalt skal
motta elever fra. Dette tror vi gir bedre progno ser etter noen år med mye byggeaktivitet og
sannsynligvis litt unormale skolevalg for elever på barnetrinnet i sentrale deler av kommunen.

Ikke - kommunale grunnskole tilbud i kommunen:

Det er tre ikke - kommunale grunnskoletilbud i kommunen ; Ringerike Montess oriskole, Steinsfjorden
Montessoriskole og Ringerike Steinerskole . Alle tre har tilbud til elever på 1 - 1 0 trinn, men
ungdomstrinnene er under oppbygging på de to montessoriskolene . I skoleåret 2020/21 vil det til
sammen være ca 220 elever på de tre skolene, hvorav ca 190 elever er bosatt i Ringerike
kommune. Bare rundt 30 av de 220 elevene er elever på ungdomstrinnet.

Merknader som følge av ny skolestruktur:
• NB! I og med at kommunen fra høsten 2020 har fått på plass ny barnesko lestruktur, med to

nye barneskoler og ny skolekretsinndeling , kan det tenkes at søkningen til andre skoletilbud
enn nærskolen kan bli endret de nærmeste årene. Nye skoler og skolekretser kan både
påvirke elevtall på disse skolene, men også påvirke naboskol er og avgangen til ikke -
kommunale skoletilbud.
Prognose r på skole r med ny kretsinndeling bør følges nøye de nærmeste årene for å fange
opp eventuelle nye trender.

• Benterud skole har eksempelvis hatt langt færre elever de siste årene og kommende skoleår
enn det antall elever som bor i den nye skolekretsen ( opp mot 30 elever på hvert årskull i den
nye kretsen går kommende skoleår på andre skoler). I prognosen er det lagt til grunn at
avgangen for nye årskull vil halveres fra og med skoleåret 2021/22. Dette be tyr likevel at opp
mot 1 5 elever på hvert årstrinn, som bor i Benterud sin nye skolekrets, forventes i prognosen å
gå på andre kommunale eller ikke - kommunale skoler i årene framover. Hvis flere av disse
velger Benterud, vil p rognosen til Benterud vise seg å være litt for lav.

• På Ullerål skole har det de siste to årene startet litt flere elever enn det som er bosatt i den nye
kretsen. I prognosen er det derfor ikke tatt høyde for en tilsvarende avgang som på Benterud.
Hvis dette likevel skjer, kan prognosen til Ullevål skole vise seg å være litt for høy.

• Kapasiteten til de tre ikke - kommunale skoletilbudene kan forventes å øke i årene framover,
spesielt på ungdomstrinnet. Hvis Steinsfjorden montessoriskole får innvilget søknad om
godkjenning for flere elever , vil de tre skolene på sikt til sammen kunne ha plass til 70 - 80 flere
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elever på ungdomstrinnet enn i dag. Dette vil på sikt kunne redusere presset på de kommunale
ungdomsskoletilbudene.

• Veienmarka ungdomsskole har ifølge GSI hatt store endringer i årsku llene fra ett år til det
neste de siste par årene. Opptaksområdene som nå er vedtatt vil kanskje sikre en mer stabil
utvikling i årene framover – og derfor har vi i prognosen tatt utgangspunkt i bosatte elever i de
store ungdomsskolene sine nye opptaksområ der, framfor de elevene som i dag går på de ulike
barneskolene som leverer elever til de ulike skolene.
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Sammendrag 
I tråd med kommunens kvalitetssystem for grunnskolen, får Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

informasjon fra de gjennomførte dialogmøtene ved skolene. Dialogmøter ved skolene 

gjennomføres slik at halvparten av skolene får et varslet besøk hvert år. Denne våren har vært 

preget av koronapandemien og tilhørende smitteverntiltak. Kommunalsjef valgte fysisk å besøke 

de aktuelle skolene – i samråd med rektorene. Dialogmøtene ble da organisert med deltakere på 

meet (digitalt) kombinert med fysisk tilstedeværende deltakere. Variasjon fra skole til skole. 

 

Våren 2020 ble det gjennomført dialogmøter ved følgende skoler:  

Ullerål skole, Veienmarka ungdomsskole, Haugsbygd ungdomsskole, Sokna skole, Veien skole  

og Nes skole.  

 

I dialogmøter med skolene, møter skoleadministrasjonen ulike representanter for skolen; elever, 

foreldre, politisk representant i skolens samarbeidsutvalg, ansatte og ledelse til en samtale preget 

av dialog. Dette gir skoleeier et bredt innsyn i driften av de skolene som får besøk.  

 

Vårens dialogmøter har tatt utgangspunkt i skolens innsendte tilstandsrapport og særlig vektlagt 

disse sentrale områdene:  

 

- Læringsmiljø  

- Læringsresultater 

- Skolens systematiske arbeid med intensiv opplæring (1.-4.) og tilpasset opplæring (5.-10.) 

- Utviklingsarbeid 

 

 

 

 

 



- 

Juridiske forhold  
Opplæringsloven stiller krav om at kommunen skal ha et forsvarlig system for vurdering av om 

kravene i opplæringsloven og forskriftene blir oppfylt.  

Kommunens kvalitetssystem for grunnskolen (10/175-69) beskriver hvordan disse kravene 

ivaretas i Ringerike.  

 

Fra opplæringsloven: 

§ 13-10. Ansvarsomfang  

Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 har ansvaret for at 

krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, under dette å stille til disposisjon 

dei ressursane som er nødvendige for at krava skal kunne oppfyllast.  

Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit 

forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir 

oppfylte. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit 

forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale 

kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i § 14-4. Som ein del av 

oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i 

grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og 

læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. kommunestyret, 

fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane.  

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

FNs 4. bærekraftmål er «God utdanning». Det skal sikre inkluderende, rettferdig og god 

utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle. 
 Dette bærekraftmålet konkretiseres blant annet i kommunens handlingsplan «Sammen for 
Ringeriksskolen» og i denne saken rapporteres de på status og måloppnåelse i grunnskolen. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen registrerer at elevene ved grunnskolene i Ringerike trives godt. Generelt bidrar både 

elever, foreldre og ansatte til at trivselen er god. Til tross for dette, er det for mange elever som 

sier at de blir mobbet. Resultatene på elevundersølelsen følges opp i skolene og understreker hvor 

viktig det er å fortsette med det systematiske arbeidet for et godt læringsmiljø i årene som 

kommer.  

Rådmannen vil og peke på viktigheten av det forebyggende arbeidet, og den fornyelsen av felles 

forebyggende program på dette området. 

Det er rådmannens vurdering at en de neste årene må ha sterkt fokus på læringsresultater. Det må 

jobbes for å forbedre både de grunnleggende ferdighetene og avgangselevenes sluttresultater. 

Resultatene har ligget nær landsgjennomsnittet, men det er for store variasjoner fra skole til skole. 

Elevenes resultater må etterspørres i det daglige arbeidet i skolene – særlig må det jobbes 

systematisk med den intensive opplæringen i grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter - 

slik at de elevene som begynner å henge etter får den hjelpen/veiledningen de trenger. I tide.  

«Rett medisin til riktig tid». 

 

 
 

 

Vedlegg: 

 

 Tilbakemelding fra dialogmøtet ved:  



- 

 Ullerål skole 

 Veienmarka ungdomsskole  

 Haugsbygd ungdomsskole  

 Sokna skole  

 Veien skole 

 Nes skole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.06.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Siri Strømmen 
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Utdanning og familie 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 
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Ullerål skole  

v/ Anne Cathrine Fjellvang, rektor 

v/ Ann-Christin Mykland, konst. rektor 
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Dialogmøte på Ullerål skole 4. mai 2020 

 

Tilstede fra skolen:  

Fra Ullerål skole: 

Ane Tinholt, (7. trinn) Leder av Elevrådet 

Victor William Endrerud Mathiesen ((7. trinn) nestleder i Elevrådet  

 Mette Bråthen Avd.leder 5.- 7. trinn  

(Disse tre over deltok via Meet) 

Ann-Christin Mykland, konstituert rektor 

Anne Cathrine Fjellvang, rektor 

Lillian Iren Søland, plasstillitsvalgt fra Utdanningsforbundet 

Fra kommunenivået: 

Marianne Mortensen, kommunalsjef Utdanning og Familie 

Siri Strømmen, rådgiver Utdanning og Familie 

Ikke tilstede: 

Repr. Fra FAU 

Politisk representant Tove Mette Pedersen 

 

Tilbakemelding fra dialogmøtet 

Rektor mottar denne rapporten og bes oversende kopi til møtedeltakerne samt informere de øvrige 

ansatte om innholdet. 
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1. Bakgrunn for møtet: 

Møtet ble varslet i mail av 6. februar og fulgt opp med brev i ESA av 270420. Dialogmøter med 

skolene gjennomføres annet hvert år som et ledd i skoleeiers kvalitetsarbeid og oppfølging av 

skolene. 

 

2. Gjennomføring av dialogmøtet 

Møtet ble gjennomført noe annerledes enn skissert i utsendt varsel. Dette grunnet 

smitteverntiltak knyttet til korona-pandemien i Norge vinter/vår 2020. Elevrådsreprensentanter 

og avd.leder 5.-7. trinn deltok i møtet digitalt via Meet. Møtet ble organisert i et stort rom hvor 

alle smitteverntiltak ble fulgt. 

Utgangspunktet for dialogen var skolens innsendte tilstandsrapport for 2019. Kommunalsjefen 

ledet møtet. 

 

3. Oppsummering av dialogmøtet 

Kommunalsjefen ønsket velkommen og innledet møtet. Understreket at dette primært skal være 

en dialogsamtale og ikke et tilsyn. Denne samtalen er ønskelig skal være et bidrag til skolens 

videre utvikling. 

 

3.1. Trivsel og læringsmiljø 

Resultatene fra Elevundersøkelsen 2019 på 7. trinn var en viktig del av skolens tilstandsrapport. 

Undersøkelsen for 7. trinn viste at elevene trives på skolen, men samtidig sier de noe om at de 

ikke opplever arbeidsro. For mange elever melder fra at de har blitt mobbet eller plaget. 

Elevrådet forteller om et læringsmiljø som preges av at flere/mange bråker og tuller i timene. Det 

har blitt litt bedre, men fortsatt er det vanskelig å lære så mye i timene. De forteller også at det er 

mange elever som kaller hverandre med stygge ord/begreper.  Elevrådet visste også at det var 

utfordringer med miljøet på 5. trinn. 

Avd.leder Mette redegjorde for at det hadde vært utfordringer med dette kullet (7. trinn) over 

flere år. Ulike tiltak har vært iverksatt – bl.a. at Konfliktrådet var koblet på noen av elever med 

foreldre, at PPT har vært inne med systemtiltak; pp-leder hadde samtaler med gutteforeldre og 

elever. Elevrådsleder sier at noen har forbedret seg. Men mange har ikke skjerpet seg i det hele 

tatt. Ett av tiltakene er samarbeid med Hov u-skole mtp overgangen til 8.trinn. Det er en fordel av 

Hov blir kjent elever og utfordringer slik at de kan sette sammen gode klasser. 

Kommunalsjefen spurte elevene hvis man skulle endre noe.. hva ville de foreslå: 

Elevrådsrepresentantene ønsker seg mere arbeidsro i timene.  

Siste tiltak på dette kullet (i det koronaen traff oss..): ekstra lærer på 7. trinn. 

Tiltak på 5. trinn: skolen jobber tett på med foreldregruppa. Ekstra assistent er satt inn på trinnet. 

Flere pågående læringsmiljøtiltak er listet opp i tilstandsrapporten. Skolen redegjorde bl.a. om 

kompetanseheving av hele personalet i forhold til traumebevisst omsorg. Ansatte på 4. trinn har 

deltat på kompetanseheving i Cirkle of Security (Trygghetssirkelen). Fem ansatte har deltatt på 

kurs i håndtering av utfordrende adferd i skolen. 
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Oppsummert har skolen iverksatt mange og ulike tiltak for å forbedre trivselen på skolen. 

Skolen skal jobbe videre med evaluering av tiltakene. Se hva som virker på sikt. Systematisere 

tiltak i skolens videre rutiner. Bruke verktøy som Elevundersøkelsen og Klassetrivsel som 

evalueringsverktøy. Klassetrivsel brukes som kartleggingsverktøy på alle trinn.  

FAU har gitt tilbakemelding om at samarbeidet med skolen er bra. De er fornøyd med de ulike 

tiltak som er iverksatt rundt 5. og 7. trinn.  

FAU har stilt spørsmål om skole i paviljonger påvirker det praktiske læringsmiljøet. 

Elevrådsrepresentanten Victor William svarer at de savner fotballbaner. 

 

 

3.2. Læringsresultater 

Motivasjon, arbeidsro og klasseledelse hanger sammen. 

Bra score på motivasjonsfaktor på Elevundersøkelsen og dette er skolen veldig fornøyd med.  

Skolen forteller at 7. trinn har gode relasjoner til lærerne sine. Elevrådsrepresentantene opplever 

at de får mye støtte fra lærerne sine.  

Kommunalsjefen spør elevene om hva som er bra på Ullerål skole. Elevrådet sier:  

- De voksne tar tak i mobbing og sånt. 

- Har hatt annerledes-uke; jenter kledde seg som gutter, og gutter kledde seg som jenter. Dette 

gjorde de også på u-skolen; lært av Hov. Fin uke! Sier Victor. 

- Elevrådet hadde planlagt Hei-uke, men så kom koronaen og stenging av skolen. Hei-uka skulle 

handle om hvordan man snakket til hverandre. Få bort det ufine språket. 

- Ane anbefaler nytt elevråd å gjennomføre Hei-uke. 

Får Elevrådet være med å påvirke – spør kommunalsjefen. Svar fra Elevrådet: noen ganger. 

FAU har gitt tilbakemelding på at de er fornøyde med skolen, selv om FAU ikke alltid er enige med 

skolen. Kommunalsjefen bekrefter godt samarbeid mellom skole og hjem. 

 FAU er bekymret mtp læringsmålene under korona-krisen. Om elevene har hatt dårligere 

læringsutbytte. Kan hende at flere elever har profitert på hjemmeskole.  

Når det gjelder vurdering, ligger skolen på landsgjennomsnittet i forhold til vurdering for læring, 

og over landsgjennomsnittet med hensyn til å vurdere eget arbeid. Tyder på stor grad av 

elevmedvirkning her. 

Resultater på nasjonale prøver:  

Skolen har innført systematisk arbeid med analyse og oppfølging av nasjonale prøver – 

oppgavesett til 5. og 8. trinn jobbes med i hele personalet i storteam. Årets resultater viser at 

skolen har for mange elever på mestringsnivå 1 – særlig i regning. Mål for videre arbeid er å få 

flere elever på 5. trinn opp til nivå 2 og 3.  Det samme gjelder resultatene etter 7. trinn.  

 

Utfordring til refleksjon: Kommunalsjefen utfordret skolen på å jobbe enda tettere med u-

skolen når det gjelder tilbakemelding på resultatene på nasjonale prøver 8. trinn. Hvordan 

bruke denne kunnskapen til å endre praksis på læringsarbeidet – hvis nødvendig – på 

mellomtrinnet? 
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3.3. Utviklingsområder 

Skolen føler de er godt rustet for høsten mtp sammenslåingen mellom Ullerål og Hønefoss skoler. 

Personalsituasjonen nå og til høsten viser at det er få mannlige ansatte. Fire lærere skal begynne 

på videreutdanning i engelsk. Mulig de bør prioritere ansatte med «gammel studiekompetanse i 

matte (15 st.p.) til videreutdanning i matematikk – når denne kommer. 

Har jobbet bra med Fagfornyelsen. Først nå det begynner å bli gøy; kommet til fagmodulen. Men: 

det er mye nytt i Fagfornyelsen. Kan nok hende at noen har tatt litt lett på Overordnet plan. 

Rektor Anne Cathrine gir uttrykk for at de har hatt felles fagmøter mellom skolene Ullerål og 

Hønefoss. Viktig å holde på Overordnet plan inn i arbeid med fagene. 

Skolen har jobbet jevnt og trutt med innføring av chromebook til alle elever. Disse ble levert ut 

august 2019. Elever og ansatte har prøvd ut smartbøker i utvalgte fag dette skoleåret. 

Annet utviklingsarbeid er tiltak i forbindelse med læringsmiljøarbeid – se punkt 3.1. 

 

3.4. Arbeid med tidlig innsats og tilpasset opplæring  

Samarbeider med barnehagene om overgangen til 1. trinn. Samarbeider også med u-skolen med 

overgangen til 8. trinn. Overgangsmøter bl.a.  

Hvordan organiseres tidlig innsats på 1. – 4. trinn? Konst. Rektor Ann-Christin forteller at dette 

tiltaket er timeplanfestet. Ikke systematisk arbeid, litt svevende. De gir uttrykk for økt bevissthet i 

forhold til hvordan jobbe intensivt med de som trenger denne støtten mest (ref. ordlyd i 

Opplæringsloven). 

Hvordan jobber skolen med tilpasset opplæring til gråsoneelevene 5. – 7. trinn: 

Ulike arbeidsplaner.  Bruker kartlegging til å nivådele for elevene. Ført til mer bevissthet hos 

lærerne. Stort trykk fra ledelsen på dette. Ikke prioritert ulike kurs til gråsoneelevene. Prioritert 

en ekstra kontaktlærer for å dele i tre små klasser. Tenker da å ivareta gråsoneelevene gjennom 

denne organiseringen. 

 Ledelsen har bevisst brukt ressurser til dette. Men de mener de må vurdere dette valget fra år til 

år. 

 

 

3.5. Annet 

Ledelsen: Påbegynt samarbeid med mobbeombudet skal tas opp igjen. 

Elevrådet: fokus på Hei-kampanjen/-dagen 

Ullerål skole har hatt hele virksomheten sin i paviljonger ved siden av Ringerikshallen. En 

utfordrende situasjon for både elever og voksne. Fra og med august 2020 skal skolen starte opp i 

nye skolebygg – sammen med Hønefoss skole. 
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Med hilsen   
    
Marianne Mortensen   
kommunalsjef   
  Siri Strømmen 

  Rådgiver 

  siri.strommen@ringerike.kommune.no 

    
    
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Utdanning og familie 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 

 
Veienmarka Ungdomsskole v/ Hege Steiro, rektor 
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Dialogmøte på Veienmarka ungdomsskole 4. mai 2020 

 

Tilstede fra skolen:  

Hege Steiro, rektor 

Stian Burheim Johnsrud, avd.leder 

Ida Solheim Remman, plasstillitsvalgt Utdanningsforbundet 

Dilissia Fawad Ali, nestleder i Elevrådet 

Jan Olav Langvandsbråten, FAU-leder 

Fra kommunenivået: 

Marianne Mortensen, kommunalsjef Utdanning og Familie 

Siri Strømmen, rådgiver Utdanning og Familie 

Ikke tilstede: 

Åse Meier, plasstillitsvalgt SL 

Politisk representant 

 

Tilbakemelding fra dialogmøtet 

Rektor mottar denne rapporten og bes oversende kopi til møtedeltakerne samt informere de øvrige 

ansatte om innholdet. 

 

1. Bakgrunnen for møtet: 

Møtet ble varslet i mail av 6. februar og fulgt opp med agenda i ESA 270420. Dialogmøter med 

skolene gjennomføres annet hvert år som et ledd i skoleeiers kvalitetsarbeid og oppfølging av 

skolene.   

2. Gjennomføring av dialogmøtet 
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Møtet ble gjennomført noe annerledes enn skissert i utsendt varsel. Dette grunnet 

smitteverntiltak knyttet til korona-pandemien i Norge vinter/vår 2020. Alle møtedeltakerene var 

fysisk tilstede. Møtet ble organisert i et stort rom hvor alle smittevernkrav ble fulgt. 

Utgangspunktet for dialogen var skolens innsendte tilstandsrapport for 2019. Kommunalsjefen 

ønsket velkommen til møtet og forklarte at dialogmøtet var en viktig del av kommunens 

kvalitetssystem for skolene. Fra Rådmannens side er det viktig å kunne nok om elevenes 

læringsmiljø, læringsprosess og læringsresultater. Møtet skal være en dialog mellom deltakerne. 

 

3. Oppsummering av dialogmøtet 

 

3.1. Trivsel og læringsmiljø 

Resultatene på Elevundersøkelsen 2019 viser at elevene trives på skolen; kurven viser en jevn 

oppgang: høyere trivsel og mindre mobbing. I personalet jobbes det hver uke systematisk med 

læringsmiljøet. Lærerne har fokus på enkeltelever – ikke bare klassen – både når det gjelder 

sosial og faglig utvikling. Rektor gir uttrykk for at det er godt samarbeid mellom du ulike aktørene 

i skolehverdagen. Dette bekrefter de andre representantene fra skolen. Skolen har miljøveileder i 

70% stilling, sosiallærer 100% stilling (inkl spes.undervisning/koordinatorfunksjon), 

helsesykepleier i 50% (hjertesukk: at en del av denne stillingsprosenten går med til møter i 

helsetjenesten). I tillegg har skolen rådgiver/karriereveileder. Tidligere hadde skolen 100% 

helsesøster og helsebror (delte stilling). Dette var veldig bra for elevene. Representanten fra 

Elevrådet bekreftet dette. Da kunne man i mye større grad kontakte helsesykepleier fordi en av 

de var tilstede hele tiden. 

Alle er enige om at det er bra med miljøveileder på skolen. Denne har god dialog med aktuelle 

elever og sørger for å få eleven tilbake i klasserommet. Da kan kontaktlærer bruke tiden sin også 

på de andre elevene, også. For en del elever må skolen bygge opp relasjonen på nytt. Dette betyr 

ukentlige møter med foresatte og elev. Her bidrar miljøveilederen samtidig som han avlaster 

kontaktlærer. 

Sammen med miljøveileder og sosiallærer har ledelsen ukentlige møter hvor læringsmiljø er 

tema. I tillegg har miljøveileder og sosiallærer jente- og guttemøter, samtaler med enkeltelever 

og forelde – sammen med kontaktlærere.  

FAU-leder bekrefter det skolen skisserer av praksis i forbindelse med elevenes læringsmiljø. 

Skolen jobber systematisk og bra; ikke noe annet som blir snakket om i foreldregruppene. I 

samråd med skolen hadde FAU planlagt en TEMA-kveld for elevene denne vinteren/våren. Så ble 

skolen stengt. 

Når det gjelder klasseledelse viser Elevundersøkelsen at 10. trinn opplever god støtte fra lærerne 

sine. Elevene gir også uttrykk for at motivasjonen er noe synkende, noe som ikke er uvanlig 

utvikling i u-skolen. Dette bekrefter også representanten fra Elevrådet. Både skoleledelsen og 

elevrådsrepresentanten gir uttrykk for at skolens praksis er tuftet på noe «gammeldagse» 

metoder/ måter å undervise på. Ikke så veldig motiverende; blir veldig teoretisk. Både 

skoleledelse og elevrådsrepresentant ønsker Fagfornyelsen velkommen i så måte. Blir bra med 

dybdelæring – noe som vil bidra til å fornye lærernes metoder. 

Til tross for mange vikarer gjennom året – grunnet ulike permisjoner i personalet – opplever 

elevene delvis arbeidsro og god støtte fra lærerne. Skolen utfordres i å bevisstgjøre – både lærere 
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og elever – på hva arbeidsro innebærer. Refleksjon rundt begrepet i forkant av 

Elevundersøkelsen. 

 

3.2. Læringsresultater 

Resultatene på nasjonale prøver viser i hvilken grad elevene har nådd kompetansemålene i de 

grunnleggende ferdighetene lesing, regning og faget engelsk. Resultatene på 8. trinn sier noe om 

kompetansen etter 7. trinn. Resultatene på 9. trinn (lesing og regning) sier noe om utviklingen fra 

8. til 9. trinn. Resultatene viser også hvor trinnene ligger i forhold til andre skoler i landet. 

Alle lærerne får tilgang til resultatene for sin klasse og bruker disse for å finne tiltak som løfter 

den enkelte elev til neste mestringsnivå. Skolen har ikke noe formelt samarbeid med 

barneskolene de mottar elever fra, og bruker dermed resultatene kun som et utgangspunkt for 

eleven/-e.  

Resultatene for 9. trinn viser god utvikling fra 8. klasse. Skolen er fornøyd med tiltakene de 

iverksatte for den enkelte elev. Grunnskolepoengene viser også at skolen utvikler seg i riktig 

retning. 

Når det gjelde elevenes score på vurdering for læring og egenvurdering, har skolen litt å jobbe 

med. Skoleledelsen gav uttrykk for at resultatene har blitt bedre, men er ikke gode nok. De har 

iverksatt mere systematisk jobbing med de nasjonale prøvene. Bruke resultatene mere som et 

arbeidsverktøy. Men det er en jobb som må planlegges rundt dette temaet. Både ledelsen og 

elevrådsrepresentanten gir uttrykk for at skolen ikke er gode nok på vurdering; «kanskje har vi 

ikke klart å beskrive/forklare hva begrepene betyr i praksis. Elevene må skjønne hva de gjør/skal 

gjøre nå de gjennomfører egenvurdering, el skal få en fremovermelding fra lærer». 

Skolen har ikke et felles system for kartleggingsprøver annet enn kapittelprøver og nasjonale 

prøver. De etterlyser «kartleggeren.no». dette er et verktøy som kan kjøpes inn.  

 

Utfordring til refleksjon: Hvordan kunne jobbe mye tettere på overgangen mellom barneskolen 

– u-skolen? Systematiske samtaler/refleksjon mellom ledelse b.trinn/u-trinn samt mellom 

avgivende og mottakende lærerteam. 

 

3.3. Utviklingsområder 

Jobbet med Fagfornyelsen; kompetansepakkene fra Udir. Fulgt anbefalinger herfra. Vanskelig å 

jobbe med skoleutvikling når bemanningssituasjonen i ledelsen var som den var. Skolen har 

prioritert å jobbe med «Standpunktvurdering 2020» denne våren. Rektor er klar på at arbeid med 

Fagfornyelsen må i gang igjen. 

Skolens ledelse har brukt tid på å få på plass rutiner og systemer. 

Alle lærere har chromebook og jobber digitalt. Arbeidet med de digitale kompetansepakkene ble 

utsatt grunnet bemanningssituasjonen i ledelsen. Fokus videre på hvordan kombinere utviklingen 

av praksis med fagfornyelsen og digitale klasserom. (og så kom koronaen og 

hjemmeundervisning. Da ble læringskurven bratt..) 
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Utfordring til refleksjon: Hvordan koble dere på Fagfornyelsen igjen – da med 

fokus/utgangspunkt på det elevene sier om lite motiverende undervisning; nye metoder i 

Fagfornyelsen. 

 

3.4. Arbeid med tidlig innsats og tilpasset opplæring  

Skolen gir uttrykk for at de jobber systematisk med elevenes læring og læringsutbytte ved hjelp 

av kartleggingsprøver og vurdering for læring. De definerer dette som en del av tilpasset 

opplæring for eleven. Lærerne lager også tilpassede arbeidsplaner til den enkelte elev – hvis 

behov. Lærerne har jevnlige samtaler med elevene om utbyttet av læringen sin og hva som skal til 

for å bli bedre. 

Skolen har jobbet med Elevstyrte utviklingssamtaler på 8. trinn. Dette blir det spennende å høre 

om senere. Hvilke erfaringer gjør lærerne seg. Hva fungerer bra og hva må vi endre på. 

Utfordring til refleksjon: lytt til elevstemmene. Her kan lærerne få mange gode og konkrete råd 

for hva som oppleves motiverende.  

 

3.5. Annet 

Hege rektor fortalte innledningsvis at det har vært et krevende år for ledergruppa. Rektor ble 

tilsatt 1. februar 2019. I løpet av 2019 sluttet hele forrige ledergruppe. En av avd.lederne var 

konstituert rektor i perioden 011118 – 310119. Begge avdelingslederne var relativt nye og begge 

har hatt pappa-permisjon i 2019/20. Med andre ord har ikke ledergruppa fått anledning til å 

«virke sammen» før nå. 

Hele personalgruppa har deltatt/kommentert i Tilstandsrapport 2019. Innholdet i punkt 9 er fra 

personalgruppa. 

Skoleledelsen – i samråd med FAU og Elevråd har jobbet og jobber fortsatt med 

ballbingeprosjekt. Dette har vært og er tidkrevende; byråkratisk. Ballbingen er fortsatt ikke på 

plass, og Elevrådet etterlyser denne.  

       Tilstandsrapporten er gjennomgått i SU, MBM og hele personalet. 

Veienmarka u-skole er en av Ringeriksskolene hvor Viken kommunerevisjon har 

forvaltningsrevisjonstilsyn på elevenes psykososiale læringsmiljø vinter/vår 2020. Dette innebærer 

gjennomgang av alle rutiner som kreves av Opplæringsloven §9a. 

 

 

Med hilsen   
    
Marianne Mortensen   
kommunalsjef   
  Siri Strømmen 

  Rådgiver 

  siri.strommen@ringerike.kommune.no 

    
    
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

20/1949-12 29738/20 A20  12.06.2020 

 
Dialogmøte på Haugsbygd ungdomsskole 6. mai 2020 

 
Tilstede:  

Kjersti Søberg, rektor 

Line Valderstøen, avdelingsleder 

Gro Rørvik, avdelingsleder 

Rune, plasstillitsvalgt Utdanningsforbundet 

Marte Bråten, Elevrådet 

Fra kommunenivået: 

Marianne Mortensen, kommunalsjef Utdanning og Familie 

Siri Strømmen, rådgiver Utdanning og Familie 

Ikke tilstede: 

Oscar Saastad, Elevrådet 

Leder/repr fra FAU  

Beate Hundhammer, Politisk representant i SU 

 

Tilbakemelding fra dialogmøtet 

Rektor mottar denne rapporten og bes oversende kopi til møtedeltakerne samt informere de øvrige 

ansatte om innholdet. 

 

1. Bakgrunn for møtet: 

Møtet ble varslet i mail av 6. februar og fulgt opp med brev i ESA av 270420. Dialogmøter med 

skolene gjennomføres annet hvert år som et ledd i skoleeiers kvalitetsarbeid og oppfølging av 

skolene. 

 

2. Gjennomføring av dialogmøtet 
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Møtet ble gjennomført noe annerledes enn skissert i utsendt varsel. Dette grunnet 

smitteverntiltak knyttet til korona-pandemien i Norge vinter/vår 2020. Alle møtedeltakerene var 

fysisk tilstede – med unntak av Elevrådsleder. Hun deltok via Meet. Møtet ble organisert i et stort 

rom hvor alle smittevernkrav ble fulgt. 

Utgangspunktet for dialogen var skolens innsendte tilstandsrapport for 2019. 

 

3. Oppsummering av dialogmøtet 

 

Kommunalsjefen ønsket velkommen og innledet møtet. Understreket at dette primært skal være 

en dialogsamtale og ikke et tilsyn. Denne samtalen er ønskelig skal være et bidrag til skolens 

videre utvikling. 

 

3.1. Trivsel og læringsmiljø 

Elevundersøkelsen er gjennomført på 9. og 10. trinn, men resultatene i rapporten /Skoleporten 

gjelder for 10. trinn.  

Elevene gir uttrykk for at de trives på skolen. De opplever god mestring og får faglige 

utfordringer. Elevene gjør seg også bemerket på andre arenaer enn typisk skole; Innovation Cup 

(via Ungt Entreprenørskap), i idrettsarrangementer som skistafetter og fotballcuper. I politikk og 

lokalt ungdomsråd. Miljøengasjement. 

Skolen jobber med aktiviteter som skal styrke det psykososiale miljøet ved skolen; 

friminuttaktiviteter, fadderordning. Tilsatt egen miljøveileder som er synlig både i undervisning 

og i friminutt. Annerledesdager. Trivselsuke var planlagt før påske, men ble avlyst grunnet 

korona. Marte fra Elevrådet gav uttrykk for at skolen er positive til ulike forslag fra Elevrådet. 

Marte forteller også at det er bra engasjement i elevgruppa og Elevrådet. 

Haugsbygd u-skole har forvaltningsrevisjonstilsyn på det psykososiale miljøet våren 2020, og har 

også gjennom dette arbeidet blitt bevisstgjort på systematisk arbeid i forbindelse med 

Opplæringslovens §9a-saker. 

Skolen har en utfordring med hensyn til elevenes motivasjon og elevenes 

egenvurdering/vurdering for læring. Elevrådsrepresentanten er klar på at det er (stor) forskjell fra 

lærer til lærer og fra fag til fag når det gjelder vurdering for læring og egenvurdering. Mange 

elever gir uttrykk for at de ikke skjønner hva de skal bruke det de lærer til.. Det er enklere når 

lærer – i starten av økta – forklarer hva som forventes. Også innen egenvurdering.  Skoleledelsen 

er enige i at det er ulik praksis blant lærerne her og at mange elever ikke skjønner når de jobber 

med egenvurdering. 

Når det gjelder klasseledelse, forteller skoleledelsen at de har jobbet systematisk med 

kontinuerlig fokus på struktur og rammer for elevene. Også fokus i personalet med lojalitet til 

regler og felles bestemmelser. Og at dette har gitt gode resultater. Elevrådsrepresentant Marte 

støtter disse utsagnene. Elevene får i stor grad den hjelpen de trenger, men det tar lenger tid når 

gruppene er for store. Arbeidsro – hvordan defineres dette. Det kan reflekteres rundt – sammen 

med elevene. Resultatene på Elevundersøkelsen viser at årets 10. trinn opplever at de har god 

nok arbeidsro. 
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Skoleledelsen er tydelig på at de er fornøyde med Fagfornyelsen. Her kommer det tydelighet på 

nye metoder og krav til tverrfaglighet, noe som kan bidra til høyere motivasjon hos elevene.  

 

Utfordring til refleksjon: felles refleksjon og felles praksis i personalgruppa i forhold til 

egenvurdering og vurdering for læring.  Lytt i større grad til elevstemmene. Bevisstgjør elever 

på når det jobber med egenvurdering. (kanskje noen lærere også..) Felles forståelse og praksis 

av de samme begrepene. Ingen tvil om at egenvurdering er på agendaen på Haugsbygd, men 

for mange elever skjønner ikke at de faktisk gjør det. 

 

 

3.2. Læringsresultater 

Haugsbygd u-skole får elever fra Vang skole og Benterud skole (Kirkeskole-kretsen). Rektor er 

tydelig på anerkjennelsen til arbeidet disse barneskolene gjør for elevenes læringsutbytte etter 7. 

trinn. Spesielt er årets leseresultater særs bra. Alle tre disipliner på nasjonale prøver ligger over 

kommune og landsgjennomsnitt.  

Skolen har også godt samarbeid med barneskolen i forbindelse med overgangen mellom 

barnetrinn og u-trinn. Samarbeidet har vært en del av overgangsplanen. Tilbakemelding og 

refleksjon rundt både faglig og sosial utvikling for både den enkelte elev og gruppa er satt på 

agendaen november/desember. Da møtes «avgivende lærere» på barnetrinnet og «de som har 

overtatt» på u-trinnet: Refleksjon også over undervisningspraksis og metoder samt faglige tips b-

trinnslærerne kan ta med seg tilbake og dele med kollegaer på mellomtrinnet. 

Læringsresultatene også på 9. trinn viser at skolen har stø kurs. Årets kull har vært preget av flere 

§9a-saker (særlig i fjor), så lærerne har hatt stort fokus på det sosiale. Dette kullet var et faglig 

sterkt kull etter 7. trinn, noe som nok har bidratt til fortsatt framgang faglig. 

Grunnskolepoeng etter 10. trinn: Skolen pleier å ligge høyt her – sammenlignet med resten av 

kommunen. 2019-kullet gikk allikevel noe ned sammenlignet med året før. Allikevel over 

kommune- og landsgjennomsnitt.  

 

Utfordring til refleksjon: Bruke systemet/kartlegging/ informasjon fra barneskolen om de ulike 

trinn/kull – allerede to år før overgangen. Vite tidlig hvilke utfordringer/styrker som kommer 

slik at man kan forberede seg/påvirke.  

 

3.3. Utviklingsområder 

Har jobbet godt med Fagfornyelsen dette skoleåret. Gjennomførte møte med hele personalet 

hver 14. dag i fellestiden. Var godt i gang med kompetansepakken fagfordypning med fokus på 

noen utvalgte fag. Har med to ressurslærere i dette utviklingsarbeidet. Disse to hadde også 

ansvaret i UiU-prosjektet (Ungdomstrinn i utvikling) og er gode (og interesserte) i å drive 

utviklingsarbeid. Godt for ledergruppa å ha disse med.  

Nå: Fagfornyelsen går sin gang. Ikke ferdig med alle kompetansepakker til august 2020, noe som 

heller ikke var meningen før koronaen. 
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3.4. Arbeid med tidlig innsats og tilpasset opplæring  

Hvordan jobber skolen med gråsoneelvene? Hvordan tilpasser skolen opplæring til den enkeltes 

behov – som ikke er spesialundervisning? Tilpassede arbeidsplaner, ulike kurs, ulike grupper. 

Skolen vurderer ulike innsatser mht hva elevene må få tilbud om. 

Utfordring til refleksjon: Hvordan tenker skolen inkludering i fellesskapet hvis undervisningen 

skjer «mye» i liten gruppe? Og på hvilken måte kartlegger dere elevene før de får tilpasset 

opplæring? 

 

3.5. Annet 

Misforståelse av fau-leder ikke deltok. Framkom ikke i invitasjon/agenda fra Utdanning og 

Familie. 

Fra plasstillitsvalgt Utdanningsforbundet: 

Skolebyggene begynner å bli slitne. Ønskelig med felles innkjøp av digitale læremidler i 

Ringeriksskolen. Noen må bare bestemme. 

Ønsker også at det blir likt i Ringeriksskolen mht at elevene får like fagtilbud i Ringeriksskolen. 

Les: at musikk f.eks er på alle trinn 8.-10. trinn i Ringeriksskolen. Ikke at en skole kun har på 8. og 

10. Blir feil for eleven dersom man flytter mellom skolene. 

Oppsummert: felles plattformer i Ringeriksskolen.  

Samarbeidet med FAU er veldig bra på Haugsbygd u-skole. Drar i felles retning. 

Denne rapporten er behandlet i alle utvalg; MBM, SU, FAU samt både i klubben og hele 

personalgruppa. 

 

 

 

 

Med hilsen   
    
Marianne Mortensen   
kommunalsjef   
  Siri Strømmen 

  Rådgiver 

  siri.strommen@ringerike.kommune.no 

    

  

 

 
 

  

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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RINGERIKE KOMMUNE 
Utdanning og familie 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 
 

Sokna skole v/ Kjerstin Haukedalen, rektor 

 
       

 

 

  

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
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Dialogmøte på Sokna skole 7. mai 2020 

 

Tilstede:  

Kjerstin Haukedalen, rektor 

Kristine Bråten, lærer og plasstillitsvalgt Utdanningsforbundet 

Sissel Bråten, Fau-leder  

Martin Eriksen, Elevrådsrepresentant 

Fra kommunenivået: 

Marianne Mortensen, kommunalsjef Utdanning og Familie 

Siri Strømmen, rådgiver Utdanning og Familie 

Ikke tilstede: 

Anders Bråten, politisk representant 

 

Tilbakemelding fra dialogmøtet 

Rektor mottar denne rapporten og bes oversende kopi til møtedeltakerne samt informere de øvrige 

ansatte om innholdet. 

1. Bakgrunn for møtet: 

Møtet ble varslet i mail av 6.  februar og fulgt opp med brev i ESA av 270420. Dialogmøter med 

skolene gjennomføres annet hvert år som et ledd i skoleeiers kvalitetsarbeid og oppfølging av 

skolene. 

 

2. Gjennomføring av dialogmøtet 

Møtet ble gjennomført noe annerledes enn skissert i utsendt varsel. Dette grunnet 

smitteverntiltak knyttet til korona-pandemien i Norge vinter/vår 2020. Rektor organiserte møtet i 
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et klasserom hvor alle deltakerne var plassert i tråd med aktuelle smitteverntiltak. 

Utgangspunktet for dialogen var skolens innsendte tilstandsrapport for 2019. 

 

3. Oppsummering av dialogmøtet 

Kommunalsjefen ønsket velkommen og innledet møtet. Understreket at dette primært skal være 

en dialogsamtale og ikke et tilsyn. Denne samtalen er ønskelig skal være et bidrag til skolens 

videre utvikling. 

 

 

3.1. Trivsel og læringsmiljø 

Resultatene på Elevundersøkelsen på 7. trinn viser at elevene har det bra.  

Elevrådsrepresentanten Martin (8. )  bekrefter at de trives godt – både i klassen og på skolen. 

Både rektor og lærer gir uttrykk for at de kan bli bedre på å gjennomgå spørsmålene på 

Elevundersøkelsen i forkant; forklare begreper slik at det blir enda klarere hva elevene faktisk 

svarer på. Martin tror de fleste elevene tar undersøkelsen på alvor. Han var usikker på om 

resultatene har vært drøftet i Elevrådet. Skoleledelsen husker heller ikke dette. FAU-leder husker 

at undersøkelsen og resultatene har vært sak i FAU og at det var bra. 

Utfordring til refleksjon: Elevmedvirkning før og etter gjennomføring av Elevundersøkelsen o.l.  

Rektor uttrykker at de har noe atferdsproblemer på mellomtrinnet. Dette har vært fulgt opp med 

ekstra foreldremøte samt systemtiltak fra PP-tjenesten. PPT fortsetter med oppfølging av 

elevgruppa til høsten. 

Skolen har utarbeidet to aktivitetsplaner i 2019. Rektor medgir at de har et forbedringspunkt her; 

flere elevsaker burde vært vurdert som §9a-sak. 

Utfordring til refleksjon: Følge opp elevsaker i tråd med Opplæringslovens §9a og Trivsel i 

Ringeriksskolen: Aktivitetsplaner – dokumentasjon. 

Elevene gir uttrykk for at motivasjonen for skole ikke er helt på topp. Mestringsfølelsen er også på 

vei ned, men faglige utfordringer opplever de at de får bra nok. Elevrådsrepresentanten Martin 

forteller at de i timene snakker om hva de skal lære og hvorfor de skal lære. Men det er mye 

kjedelig og de blir litt lei. Til tross for at lærerne er samkjørte og er flinke til å lage varierte 

undervisningsopplegg – også til den enkelte elev – ønsker lærerrepr. Kristine Fagfornyelsen 

velkommen. Den nye læreplanen tvinger lærerne til å tenke nytt; nye metoder, tverrfaglighet, 

fagdager.  

Rektor gir uttrykk for at lærerne er gode på klasseledelse. De har fokus på den enkelte elev; at 

alle skal bli sett. Felles rutiner for klasseledelse – f.eks at man hilser på den enkelte elev når 

skoledagen starter.  Elevene opplever at de har god støtte fra lærer. Blant annet får de være med 

på å velge læringsmetodikk i fag.  Resultatene på arbeidsro viser en synkende kurve, til tross for 

at alle klasser har egne klasseregler. Elevrådsrepresentanten Martin forteller at de snakker om 

hva arbeidsro er. Lærer sier gjerne: nå må det bli arbeidsro her! – og da er det ikke positivt.  

Utfordring til refleksjon: Hva skal til for at elevene opplever arbeidsro? Lærerne må bevisstgjøre 

seg selv mtp hva begrepet betyr – i ulike settinger; i jobbeøkter, i gjennomgangsøkter, ulike fag 

mm. Reflektere med elevene hva arbeidsro innebærer. 
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Utfordring til refleksjon: utvikling faglig og på læringsmiljø – ser dere resultatene over tid? Hva 

med å se til resultatene på 5. trinn. Hvilke utfordringer kunne dere forebygge – både faglig og 

sosialt? (overganger..?) 

Hvordan medvirker elevene til egenvurdering, valg av metoder? Elevrådsrepresentanten Martin 

forteller at medvirker til valg av metoder; f.eks. gruppearbeid som metode. I u-skolen velger vi 

hvem vi jobber sammen med. Hvis det ikke går, styrer lærer. I barneskolen velger bare lærer. 

Lærerrepresentanten Kristine gir uttrykk for at både lærer og elever bestemmer.  Tema kan 

bestemme gruppe i en situasjon. Loddtrekning kan være en annen måte å bestemme på. Rektor 

ser at det er ulik praksis mht vurdering og egenvurdering på u-skole vs barneskole. Martin fikk 

spørsmål om de snakket om egenvurdering i timene. De har elevstyrt utviklingssamtale – var 

svaret.  

 Kurven i undersøkelsen er ujevn fra år til år. Henger grad av «godkjent» vurderingspraksis for 

elevene sammen med hvilken lærer de har?  

Utfordring til refleksjon: Sokna skole framstår med god praksis på vurdering for læring – på 

ungdomsskolen. Hva med å bevisstgjøre lærerne på barnetrinnet på hva vurdering for læring 

innebærer – helt fra 1. trinn? Hvordan bevisstgjøre elevene på sin egen læringsprosess helt fra 

1. trinn? 

 

3.2. Læringsresultater 

Årets resultater på nasjonale prøver 5. trinn viser at skolen har en jobb å gjøre – ref teksten i 

tilstandsrapporten. Engelsk har vært dårlig over flere år, og her er planen å øke kompetansen hos 

ansatte som en del av tiltakene. Lesing og regning ha også forbedringspotensiale. Rektor gir 

uttrykk for at klassen har vært preget av en del uro. 5. og 6. har vært sammenslått, noe som har 

fungert dårlig i år.  

Skolen skriver selv i rapporten at de må ha økt fokus på opplæringen på småtrinnet. Sette høye 

nok krav til faglig fordyping og øving. Samt bevisstgjøre elevene på ulike prøveformer, 

oppgavetyper. 

Utfordring til refleksjon: Hvordan forholder lærerne på småtrinnet seg til nasjonale prøver? 

Hvordan bruker de kunnskapen om hva elevene skal kunne etter 4. trinn – i 

planleggingene/gjennomføringen av elevenes læringsløp fom 1. trinn? 

Overganger er viktig – selv om de er på egen skole.  

 

3.3. Utviklingsområder 

Har jobbet og jobber med Fagfornyelsen. Denne blir godt mottatt. Skolen ser at innholdet i 

Fagfornyelsen vil bidra til å jobbe mere systematisk med overgangene i hele 1.-10 årsløpet. Tenke 

mere tverrfaglig, få kunnskap om nye metoder og jobbe mere systemisk på alle disse områdene. 

 

 

3.4.  Arbeid med tidlig innsats og tilpasset opplæring  

Skolen organiserer 6 ukers kurs innen lesing, skriving, regning til de elevene som trenger det på 

1.-4. trinn. Teamet jobber tett rundt hvilke elever som skal motta intensiv opplæring. 
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Skolen har ikke satt i system hvordan de jobber med tilpasset opplæring for 5. – 10. trinn. Rektor 

er klar på at skolen har alt for mange elever med rettigheter til spesialundervisning.  Mangler 

systemisk tenking rundt kartlegging og organisering av tilpasset opplæring – ref Opplæringsloven. 

 

Utfordring til refleksjon: Hvordan kan skolen jobbe mere systemisk her; hvordan kartlegge og 

hvordan finne tiltak og hvorfor de tiltakene – når elevene begynner å henge etter? Tilpasset 

opplæring for de mange, spesialundervisning for de få.. 

 

3.5. Annet 

Tilstandsrapporten er godt skrevet og begrunnet. Rektor forklarer at rapporten er behandlet i 

skolens Medbestemmelsesmøte og i Samarbeidsutvalget. 

Rektor orienterte om at skolen tidligere har hatt utfordringer med omdømmet sitt. Skolen skulle 

feire 60 års-jubileum og bestemte seg tidlig for at de skulle ha en skikkelig feiring. 1. skoledag 

2019-20 var starten på feiringen. Dette ble en stor happening hvor alle dro i samme retning – i 

godt samarbeid med FAU.  

FAU-leder snakker særs positivt om samarbeidet skole – hjem. Før var det en kultur på Sokna at 

man skulle finne feil hos skolen. Tidligere var fau-møtene preget av «edder og galle». Nå: snakker 

mye om å skape et godt omdømme sammen. Fått ett godt klima i FAU; mye pågangsmot her. 

Samarbeider godt med skolen og er stolt av skolen sin. FAU-leder sitter også i RKFU. 

Dugnadsånden er stor på Sokna. 

FAU engasjerer seg aktivt i å lage et godt skolemiljø og bidrar stort i tilstelninger og aktiviteter 

skolen har.  Rektor og fau-leder samarbeider tett i forkant av formelle møter og oppfølging i 

etterkant. 

Politisk representant i SU hadde satt seg inn i tilstandsrapporten. Han var ikke tilstede i 

dialogmøtet. 

 

Sokna skole er en av Ringeriksskolene hvor Viken kommunerevisjon har forvaltningsrevisjonstilsyn på 

elevenes psykososiale læringsmiljø vinter/vår 2020. Dette innebærer gjennomgang av alle rutiner 

som kreves av Opplæringsloven §9a. 

 

 

Med hilsen 

  

    
Marianne Mortensen   
kommunalsjef   
  Siri Strømmen 

  Rådgiver 

  siri.strommen@ringerike.kommune.no 

    
    
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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RINGERIKE KOMMUNE 
Utdanning og familie 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 

 
Veien skole v/ Jarle Hjelmesæth Hildeskår, rektor 

 
       

 

 

  

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

20/1949-10 29726/20 A20  12.06.2020 

 
Dialogmøte med Veien skole 7. mai 2020 

 
Tilstede:  

Jarle Hjelmesæth Hildeskår, rektor 

Anne Kathrine Bolsø, avd.leder 1.- 4.trinn 

Astrid Hjeldnes, avd.leder 5.-7. trinn 

Asle Rinde, kontaktlærer (PTV?) 

Wilhelm Bergsund Kihle, Elevrådet 

Ida Koveland, Elevrådet 

Mons Ivar Mjelde, FAU 

Trine Sandum, politiker i SU 

Fra kommunenivået: 

Marianne Mortensen, kommunalsjef Utdanning og Familie 

Siri Strømmen, rådgiver Utdanning og Familie 

 

Tilbakemelding fra dialogmøte på Veien skole 7. mai 2020 

Rektor mottar denne rapporten og bes oversende kopi til møtedeltakerne samt informere de øvrige 

ansatte om innholdet. 

 

1. Bakgrunn for møtet: 

Møtet ble varslet i mail av 6. februar og fulgt opp med brev i ESA av 270420. Dialogmøter med 

skolene gjennomføres annet hvert år som et ledd i skoleeiers kvalitetsarbeid og oppfølging av 

skolene. 
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2. Gjennomføring av dialogmøtet 

Møtet ble gjennomført noe annerledes enn skissert i utsendt varsel. Dette grunnet 

smitteverntiltak knyttet til korona-pandemien i Norge vinter/vår 2020. Elevrådsrepresentantene, 

FAU- og politisk representant deltok i møtet via Meet. Resten av deltakerne var plassert i et rom i 

tråd med kravene til smittevern.  

Utgangspunktet for dialogen var skolens innsendte tilstandsrapport for 2019. 

 

 

3. Oppsummering av dialogmøtet 

 

Kommunalsjefen ønsket velkommen og innledet møtet. Understreket at dette primært skal være 

en dialogsamtale og ikke et tilsyn. Denne samtalen er ønskelig skal være et bidrag til skolens 

videre utvikling. 

 

3.1. Trivsel og læringsmiljø 

Elevene på 7. trinn gir uttrykk for at de trives godt på skolen. Det samme melder lærere og andre 

voksne på trinnet. Selv om elevene scorer høyt på trivsel, er det likevel noen som har opplevd 

mobbing. Veien skole er PALS-skole samt at de bruker undervisningsopplegg fra «Mitt Valg» som 

har fokus på styrking av sosial kompetanse og forebygging av uønsket adferd. Elevrådet (i 

rapporten) konkluderer med at PALS-verdiene blir tatt på alvor og har hatt stor betydning for den 

høye scoren skolen har innen trivsel og trygghet. Elevrådsrepresentantene i møtet – gir uttrykk 

for at det er godt miljø og at elevene stort sett trives på skolen. Rektor og 

elevrådsrepresentantene forteller også at de har kartlagt uteområdet på skolen da det framkom 

at noen områder var «skumle».  

Som oppfølging av resultatene på Elevundersøkelsen satte skolen i gang undersøkelser for å finne 

ut hvem og hva som gjorde at noen på 7. trinn følte seg mobbet. Dette klarte de å avdekke. 

Videre gjennomførte skolen en ny undersøkelsen for å sjekke ut om alle hadde det bra. Det ble 

bekreftet i nye resultater. 

Skolen planlegger å innføre kartlegging ca hver 14. dag for å ha jevnlig kontroll med hvordan 

elevene opplever læringsmiljøet sitt. Oppstart høsten 2020. De tenker å bruke Klassetrivsel.no. 

Når det gjelder antall aktivitetsplaner skolen har utarbeidet i 2019, er tallet 8.  Dette omfatter 

både enkeltelever og trinn. Skolen har fått veiledning av mobbeombud Bodil Houg i utarbeidelsen 

av mulige, konkrete tiltak; på individuelt nivå, gruppenivå og systemnivå. Systematisk opplæring 

og veiledning av ansatte gir holdningsendring og fører til høyere bevissthet rundt egen og skolens 

praksis. 

I tillegg er Veien skole en del av et Forvaltningsrevisjonstilsyn vinter/vår 2020 som omfatter 

skolens psykososiale miljø (Opplæringsloven §9a). Tilsynet gjennomføres i regi av Viken 

kommunerevisjon. Skolens arbeid i forbindelse med tilsynet bidrar til stor bevisstgjøring i 

personalet. Avd.lederne gir uttrykk for at gode systemer og rutiner skaper trygghet og 

forutsigbarhet både for ledelse og ansatte. 

FAU-representanten gir også uttrykk for at skolen jobber bra med læringsmiljøet. Men 

enkeltsaker/episoder kan fort gi rykter og snakk i foreldregrupper. Han foreslår at FAU og SU får 

mere innsikt i skolens rutiner og hvordan skolen jobber. 
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Når det gjelder elevenes motivasjon, mestring og faglige utfordringer har 7. trinnselevene gitt 

svar på dette. I samtale med elevene om hvorfor motivasjonen er dårlig, gir de uttrykk for at 

timene er monotone, gjentagende oppgaver, samme metode. Her har lærer god anledning til å 

endre noe på egen praksis. 

Elevene opplever høy grad av mestring, men litt for lite faglige utfordringer. Skolen ser at de godt 

kan ha litt høyere forventninger til elevene og gi de større utfordringer faglig. 

Elevrådsrepresentantene gir uttrykk for at det har blitt endringer i undervisningen etter at de har 

snakket med lærer. 

FAU-representanten uttrykker at type oppgaver, tekster og læremidler kan virke lite 

motiverende. Bevissthet rundt «riktige» lekser gir løft i motivasjon. 

 

Elevene på Veien opplever at de får god støtte fra lærerne. Når det gjelder arbeidsro har skolen 

dialog med elevene på hva dette innebærer. Kurven i undersøkelsen er stigende – sammenlignet 

med tidligere kull. Elevrådsrepresentantene blir utfordret i dialogmøtet på hva de tenker om 

arbeidsro. Det framkommer da at litt prating er ok, men det må være ganske stille. Det trodde at 

de hadde blitt enig med lærer at det skulle være stille. Men de kunne ha musikk på øret. 

Elevrådsrepresentantene forteller at de får medvirke til hvordan de sitter i klasserommet, 

organisering av grupper. Men det er også greit at lærer styrer hvem som sitter ved siden av 

hverandre så man unngår at noen ikke blir valgt. Noen like å sitte alene, også. 

Hvilke rolle elevene har i gruppa bli de enige om; ordstyrer, sekretær mm. Tydelig at elevene 

hadde jobbet med dette. 

 

Karlegging og vurdering: Resultatene viser at elevene vet hva de skal lære, hvorfor de skal lære og 

hvordan de skal gjøre det – ifølge skolen. 

Elevrådsrepresentantene ble utfordret på å fortelle om hvordan elevene jobber med vurdering av 

eget arbeid. Både Ida og Wilhelm gir uttrykk for at de jobber med egenvurdering. Særlig i 

matematikk. Begge var kjent med begrepet. «Kriterier» for måloppnåelse var ikke så kjent for 

elevene.  

Utfordring til refleksjon: Veien skole framstår med god praksis på vurdering for læring jfr 

resultatene på Elevundersøkelsen 7. trinn. Hvordan bevisstgjøre lærerne på hva vurdering for 

læring innebærer – helt fra 1. trinn? Hvordan bevisstgjøre elevene på sin egen læringsprosess – 

relatert til læringsresultater etter 4. trinn og etter 7.trinn? (NP) 

 

3.2. Læringsresultater 

Årets resultater på nasjonale prøver 5. trinn viser at skolen har en jobb å gjøre – ref teksten i 

tilstandsrapporten. Engelskresultatene har gått opp og ned siste årene.  Lesing og regning ha også 

forbedringspotensiale.  

Rektor uttrykker at skolen analyserer resultatene for å bruke disse som grunnlag for tilpasset 

opplæring for elevene. Dette gjøres i samråd; ledelse + kontaktlærere. I tillegg brukes ulike andre 

kartleggingsverktøy fra Udir. 

 

Utfordring til refleksjon: Hvordan forholder lærerne på småtrinnet seg til nasjonale prøver? 

Hvordan bruker de kunnskapen om hva elevene skal kunne etter 4. trinn – i 

planleggingene/gjennomføringen av elevenes læringsløp fom 1. trinn? 

Overganger er viktig – selv om de er på egen skole.  
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Skolen har ikke kommentert læringsresultatet på NP etter 7. trinn. 

Utfordring til refleksjon: Hvordan jobbes det med overgangen til ungdomsskolen – for 

«normalelevene»? Resultatene på nasjonale prøver på 8.trinn tilhører barneskolen. Hvordan 

kan dere ha dialog (systemisk) med u-skolen som har overtatt deres elever – med utgangspunkt 

i resultater på NP samt hvordan de oppfatter elevgruppa også sosialt? Kan dere hente ut 

informasjon her som bidrar til å endre praksis – ikke bare for en enkeltlærer, men også som 

skole?  

 

 

3.3. Utviklingsområder 

Skolen har hatt tre utviklingsområder/satsingsområder: 

- Fagfornyelsen,  

der de har brukt Udirs kompetansepakker i tråd med anbefaling fra veileder på USN. Modul 0; 

Introduksjon og modul 1; overordnet del – verdiløftet i praksis er gjennomført. Skolen har 

brukt tid på refleksjon i personalet; hva betyr dette for oss? Økt bevissthet rundt disse 

temaene. Skoleledelsen har senket skuldrene med hensyn til hvor rask framdriften skal være. 

Viktig at alle i personalet får eierskap til fagfornyelsen. At de blir bevisst på egen praksis. 

Gjennomføring av alle modulene i Udirs kompetansepakker blir ikke ferdig til august, men 

arbeidet med implementering fortsetter kommende skoleår. 

- Digital skolehverdag. Her brukes lokale ressurslærere. Stor kompetanse i digital bruk til 

opplæring av egne ansatte. 

- Læringsmiljø: Veien skole er PALS-skole og har hatt seks ansatte på PALS-konferanse høsten 

2019. Faste møter i PALS-teamet på skolen. 

 

 

3.4. Arbeid med tidlig innsats og tilpasset opplæring  

Skolens mål og holdning fra ledergruppa er å starte med intensiv opplæring/tilpasset opplæring 

så raskt som mulig. De ønsker å jobbe mest mulig systematisk. Skolen rapporterer at de har satt 

inn ekstra lærerressurs som tidlig innsats (1.-4. trinn). 1. trinn: Ressursen brukes til å jobbe ekstra 

med elever som skolen ser – ut fra kartlegginger og observasjon – kan bli hengende etter i lesing, 

skriving og regning. 2. og 4. trinn: her gjennomføres lesekurs for elevene ut fra 

kartleggingsprøver. Testes etter gjennomført kurs for å sjekke utvikling. 

Mellomtrinnselevene som trenger tilpasset opplæring får dette gjennom nivådeling av grupper 

(engelsk). I matematikk gjennomføres det tilpasninger på arbeidsplanen, skjevdeling av grupper 

og bruk av konkretiseringsmateriell. 

 

3.5. Annet 

Tilstandsrapporten beskriver Veien skole på en god måte. 

Rektor orienterte om at SU-møte ikke var gjennomført og at Elevrådet, FAU- og politisk 

representant derfor ikke hadde sett rapporten før dialogmøtet.  Resultatene fra 

Elevundersøkelsen og nasjonale prøver var derimot gjennomgått i SU tidligere. 

Veien skole har et stabilt personale. Bra kjønnsbalanse med en tredjedel menn av total 

lærerbemanning.  Rektor ble tilsatt 1. august 2019. 
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Utfordring til refleksjon: utvikling faglig og på læringsmiljø – ser dere resultatene over tid? Hva 

med å se til resultatene på 5. trinn. Hvilke utfordringer kunne dere forebygge – både faglig og 

sosialt? (overganger..?) 

 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen   
    
Marianne Mortensen   
kommunalsjef   
  Siri Strømmen 

  Rådgiver 

  siri.strommen@ringerike.kommune.no 

    

  

 

 

 
 

  

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Utdanning og familie 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 

 
 Nes skole v/ Ingunn Børresen, rektor      

 

 

  

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

20/1949-9 29718/20 A20  12.06.2020 

 
Dialogmøte på Nes skole 4. juni 2020 

 

Tilstede:  

Fra skolen: 

Ingunn Børresen, rektor 

Nina Åsli Henriksen, påtroppende rektor, nå kontaktlærer på småtrinnet 

Astri Braut, verneombud 

Laila Irene Haugen, plasstillitsvalgt Utdanningsforbundet 

Kenneth Amundfoss Bråten, repr. Fra Elevrådet (9. trinn) 
 
Elise Holte, Leder for Elevrådet (10. trinn).  
 
Anne Borghild L. Stugård , politisk representant til SMU/ SU 
 
Fra kommunenivået: 

Marianne Mortensen, kommunalsjef Utdanning og Familie 

Siri Strømmen, rådgiver Utdanning og Familie 

Ikke tilstede: 

Representant fra FAU 

Kommunalsjef Marianne Mortensen 

 

Tilbakemelding fra dialogmøte på Nes skole 4. juni 2020 

Rektor mottar denne rapporten og bes oversende kopi til møtedeltakerne samt informere de øvrige 

ansatte om innholdet. 

 

 

1. Bakgrunn for møtet: 
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Møtet ble varslet i mail av 6. februar og fulgt opp med brev i ESA av 270420. Dialogmøter med 

skolene gjennomføres annet hvert år som et ledd i skoleeiers kvalitetsarbeid og oppfølging av 

skolene. Denne gangen hadde ikke kommunalsjefen anledning til å være med. Rådgiver fra 

Utdanning og Familie gjennomførte møtet i samråd med rektor. 

 

 

2. Gjennomføring av dialogmøtet 

Møtet ble gjennomført noe annerledes enn skissert i utsendt varsel. Dette grunnet 

smitteverntiltak knyttet til korona-pandemien i Norge vinter/vår 2020.  

Utgangspunktet for dialogen var skolens innsendte tilstandsrapport for 2019. 

 

3. Oppsummering av dialogmøtet 

Rådgiver ønsket velkommen til møtet – sammen med rektor. Litt annerledes dette dialogmøtet 

da kommunalsjef ikke var tilstede. Som tidligere understreket skal møtet primært være en dialog 

mellom skolen og skoleeier og det legges vekt på at dialogen skal være et bidrag til skolens videre 

utvikling. 

Rektor informerte om at tilstandsrapporten ikke var lagt fram og gjennomgått i SU. 

 

3.1. Trivsel og læringsmiljø 

Nes skole er en liten fådelt skole 1.-10. trinn. Skolen har felles administrasjon med Nes 

Barnehage. Dette innebærer at rektor også er styrer i barnehagen. 

Rektor forteller om en skole med god kompetanse i lærergruppa, men etter kartlegging ser de at 

engelskfaget må styrkes. To lærere har søkt og kommet med på videreutdanning i engelsk neste 

skoleår. Rektor beskriver en framoverlent lærergruppe som ønsker å utvikle seg og bli gode 

sammen. Endringsvillige. Lærerne tilstede bekrefter dette. Praksis og kultur er at alle ansatte får 

den samme informasjonen til samme tid. Det meste tuftes på medbestemmelse, åpenhet og 

demokrati. 

Elevrepresentantene framsto som svært reflekterte og støttet rektor i slik hun beskrev skolen, 

stemte overens med deres opplevelser.  

Elevrepresentantene forteller at de alltid snakker om skolemiljøet på Elevrådsmøtene. Fast på 

agendaen. Skolemiljøet på Nes er jo ikke problemfritt. Det fortelles at jentemøter ble organisert 

etter at det framkom at ikke alle jentene hadde det greit på skolen. Lærer organiserte disse 

møtene. Resultatet av prosessen viste at tiltaket hadde god effekt på jentemiljøet. 

Et annet trivselstiltak Elevrådet har foreslått er at hele skolen går tur hver dag. Dette da som en 

del av det systematiske arbeidet med læringsmiljøet. Elevene gir uttrykk for at Nes-elevene er 

flinke til å varsle voksne dersom de ser at klassekamerater ikke har det bra. 

Elevrådet fikk gjennom «sosialt friminutt». Dette gjennomføres hver dag og gjelder for alle elever 

fra 1. -10. trinn. Tanken er at det er felles leik for hele skolen. Alle elever kan komme med forslag 

til aktivitet til Elevrådet, og Elevrådet bestemmer. Denne ideen kom som et alternativ til det å gå 

tur hver dag. 
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Elevrådet synes at de voksne på skolen er flinke til å lytte til elevers forslag i ulike saker. De 

opplever at elevene har medvirkning i saker som påvirker skolemiljøet på Nes. 

Elevrådet forteller at organiserte og inviterte til foreldremøte høsten 2019. Målet var at alle 

foreldrene skulle komme og lære om digital dømmekraft. Elevrådsrepresentantene gir uttrykk for 

at for få foreldre møtte opp. De ønsker å invitere til tilsvarende foreldremøte høsten 2020. 

Bakgrunnen for dette tiltaket/møtet var at Elevrådet hadde vært på kurs på Utøya og lært om 

digital dømmekraft. Her lærte de ulike leker som de igjen gjennomførte på elever på skolen fra 7.- 

10. trinn. Testet også de lekene ut på foreldre. 

Elevrådet er helt klare på at voksne/foreldre trenger opplæring i nettvett, ettersom de skriver 

mye «dritt» på sosiale medier. 

Resultatene på Elevundersøkelsen for 7. og 10. trinn viser at elevene har det bra på Nes – slik som 

Elevrådet gir uttrykk for. Kurven er noe synkende på trivsel. Trygt miljø opplever flertallet at de 

har og kurven for mobbing blant elever er nokså flat. Skolen uttrykker at de har skrevet to 

aktivitetsplaner jfr. kravet i Opplæringsloven §9A. 

Både lærere og Elevrådsrepresentanter gir uttrykk for at der er kjent med reglene for 

aktivitetsplaner. 

Utfordring til refleksjon: Bevisstgjøre hele personalet samt foreldregruppa på bestemmelsene i 

Opplæringsloven §9A. Hva er føringene for når aktivitetsplaner skal opprettes? Hva er det som 

evt tilsier at skolen bryter elevens rett til godt psykososialt læringsmiljø? 

 

Motivasjon, mestring og faglige utfordringer henger sammen. Resultatene viser at skolen har 

noen utfordringer her. Elevrepresentantene forteller om lærere som er flinke til å legge godt til 

rette i undervisningen – uansett hvilket nivå eleven befinner seg på. Høy lærertetthet bidrar til 

lærerens mulighet til å være tett på eleven og kunne dekke «akutte» veiledningsbehov.  

Skolen uttrykker at de jobber mye tverrfaglig, med prosjekter. Hvis undersøkelsen blir 

gjennomført etter mye teori; for lite som fenger – gir det utslag på motivasjon og mestring. 

Tverrfaglighet, relevans og sammenheng – uttrykker skolen har effekt på elevenes 

motivasjon/mestring – og kanskje resultatet på undersøkelsen. 

 

Utfordring til refleksjon: Hvordan forberedes elevene på å gjennomføre 

undersøkelser/Elevundersøkelsen? Hvordan kan dere som skole bruke resultater fra 

undersøkelsen/-e som kartlegging og som grunnlag for tilpasninger for den enkelte elev? 

 

Nes-elevene er klare på at de har god støtte fra lærerne, mens indikatoren arbeidsro får lav score. 

Elevene gir uttrykk for at det er dårlig med arbeidsro. Rektor uttrykker at arbeidsroen varierer i 

forhold til fagtype og arbeidsmetode. Kurven på denne indikatoren viser at opplevelsen av 

arbeidsro også tidligere har vært litt opp og ned. 
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Utfordring til refleksjon: Hvordan snakker dere om begrepet arbeidsro med elevene? Og i 

personalet? Hva innebærer arbeidsro i de ulike fagene og for den enkelte? Kanskje må elever 

bevisstgjøres på hva arbeidsro innebærer. Snakk med elever om dette.. 

Og hva sier voksne i aktuelle situasjoner: «Nå må det bli arbeidsro her!» «Her er det ikke 

arbeidsro!» 

 

Rektor uttrykker at elevene har lav score på egenvurdering – jfr. resultatene. Fjorårets resultat 

viser at de elevene var bevisst på hvordan de kunne vurdere eget arbeid. Kanskje er ikke årets 

elever bevisst på hvor de er i egen læringsprosess? Hva med de voksne? Bevisstgjøring av voksnes 

forhold til elevenes egenvurdering, deretter bevisstgjøre elevene. Elevgruppa gir uttrykk for at 

lærerne er gode på vurdering for læring; det å gi tilbakemeldinger som peker framover for eleven 

– slik at de vet hvordan forbedre seg i faget, ferdigheten. 

 

3.2. Læringsresultater 

 

Resultatene på nasjonale prøver spriker fra år til år. Veldig få elever gir store variasjoner. En elev 

med spesialundervisning knyttet til store behov kan gi store utslag. Det samme gjelder om skolen 

ett år har særs skoleflinke elever. Stort spenn. 

Utfordring til refleksjon: Hvordan bruke resultatene på nasjonale prøver til å jobbe systematisk 

med grunnleggende ferdigheter og faget engelsk – helt fra 1. klasse? Systematisk jobbing 

handler om kartlegge elevenes utvikling for  

1. videreutvikling av den enkelte elev ut fra sitt ståsted 

2. se på resultantene som helhet for faget/gruppa og finne ut hva og hvorfor man må endre 

praksis («lyse på egen praksis»/ikke fortsette på neste kull med noe som virker dårlig» 

3. Hvordan dele erfaringer/etterspørre på godt og «vondt». Handler om kvalitetsutvikling. 

 

 

3.3. Utviklingsområder 

Skolen er på god vei med opplæring av personalet med digitale kompetansepakker. Dyktig 

ressurslærer. 

Fagfornyelsen går sin gang. Gode diskusjoner om overordnet plan gir godt grunnlag for 

selvrefleksjon. Skolen er i gang med å jobbe tverrfaglig – ref. prosjektet Nes 2050. Koronaen har 

bidratt til at dette utviklingsarbeidet er satt litt på vent.  

 

3.4. Arbeid med tidlig innsats og tilpasset opplæring  

I følge Opplæringsloven skal skolen følge opp elever fra 1.- 4.trinn – som begynner å heng etter - 

med intensiv opplæring. Nes skole har 9 elever totalt på disse trinnene. Skolen rapporterer at de 

har etter oppstart splittet disse trinnene; 1. og 2. sammen, 3. og 4. trinn sammen, for å få lese- og 

skriveopplæringen på plass. Flere av elevene er utredet på PPT.  
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Utfordring til refleksjon: Intensiv opplæring (IO) kan beskrives som spesialundervisning «light». 

Dette tiltaket skal gis til de som begynner å henge etter slik at elevene får «litt ekstra medisin» 

og kommer innenfor kritisk grense. Hvordan kan skolen i enda større grad kartlegge disse 

elevenes behov og sette inn spesifikke tiltak for den enkelte? Hvordan jobbe systemisk med 

eleven innenfor normalundervisning – og dermed unngå veien inn i spesialundervisning? 

Handler om å jobbe systemisk fra og med 1. trinn. Utfordrer skolen til å kontakte skole (-er) som 

har jobbet på denne måten over tid og har utviklet «lærerspesialister» på området. 

 

Skolen redegjør i rapporten for hvordan de jobber med tilpasset opplæring på mellomtrinn og 

ungdomstrinn; tilpassede arbeidsplaner og tilbud om forsering (begynne i enkeltfag på 

videregående skole). 

 

3.5. Annet 

Nes 2050 – prosjektuke – jobbes med denne videre. 

Nes skole står foran store forandringer i skoleåret som kommer. Rektor Ingunn blir pensjonist og 

Nina overtar som rektor. Skolen skal renoveres og stor ombyggingsperiode står for døren. 

Alle ansatte kjenner hverandre godt og det beskrives at elevene har stor tillit til de voksne på 

skolen. Dette bekrefter Elevrådet. 

Korona og smittevern har preget dette halvåret, men skolen har god plass og få elever. Det har 

gjort det enklere med tilrettelegging for skoletilbud for alle elevene. 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen   
    
Marianne Mortensen   
kommunalsjef   
  Siri Strømmen 

  Rådgiver 

  siri.strommen@ringerike.kommune.no 

    
    
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Fritidskort  
 

Forslag til vedtak: 

Rådmannens vurdering tas til orientering. 

 

 

 

Sammendarg  

Kommunestyret bestilte en sak om innføring av Fritidskort. Hensikten med Fritidkortet 

(Granavolden- plattformen) er at alle barn og unge i alderen 6-18 år skal få dekket 

deltageravgift på kr 800 – 1000 i halvåret. På årsbasis vil det for Ringerike kommune dreie seg 

om fra kr 7,1 million til kr 8,9 millioner. 

Kommunestyret bevileget i budsjett for 2020, kr 550 000,- til økt støtte til diverse 

idrettsformål, kulturaktiviteter og kulturmidler. Disse foreslås disponert til 

frititdsstipend/aktivitetskort for å få flere barn og unge med i fritidsaktiviteter. Ringerike 

kommune har vært i dialog med SpareBankstiftelsen Ringerike om en eventuell støtte.. 

 

Innledning / bakgrunn 

I forbindelse med arbeidet med Budsjett for 2020 og handlingsprogram 2020 – 2023 ble 

følgende verbalforslag fremmet: 

 

Det legges frem en sak om innføring av Aktivitetskort/fritidskort våren 2020. Vi mener dette 

er et svært godt tiltak for å få barn og unge til å delta i kultur og fritidsaktiviteter. Kortet vil 

være uavhengig av foreldrenes økonomi slik at det i tillegg vil ha en god sosial profil. 

 

Ringerike kommune søkte Bufdir om tilskudd til forsøk med Fritidskort 2020/21, men fikk 

avslag. Det var 193 kommuner som søkte og kun 12 fikk tildelt tilskudd. Regjeringen har satt 

av 60 millioner kr til forsøket. 

 

Hensikten med Fritidskortet er at det skal være universelt, og gjelde for alle barn i alderen 6 til 

fylte 18 år. 

 

 

Beskrivelse av saken 



- 

I henhold til Granavolden-plattformen ønsker regjeringen at fritidskortordningen på sikt skal 

kunne gjelde barn i målgruppen (6 til 18 år) i hele landet.  

Det står: «Regjeringen vil: Innføre et «fritidskort» for alle barn fra 6 til fylte 18 år som kan 

benyttes til å dekke deltakeravgift på fritidsaktiviteter etter mønster fra ordningen på Island. 

Ordningen skal være ubyråkratisk og det skal være mulig for kommunene å legge på en lokal 

andel.»  

Arbeidet med Fritidskortet skal sees i sammenheng med arbeidet med utviklingen av 

Fritidserklæringen som har som mål at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og 

økonomiske situasjon skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet 

sammen med andre barn. 

Fritidserklæringen bygger på artikkel 31 i FNs barnekonvensjon, som sier at alle barn har rett 

til fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv. Gjennom deltakelse i sosiale aktiviteter får 

barn og unge andre erfaringer og læringsbetingelser enn det som skjer på skolen eller i mer 

uformelle situasjoner. Ungdom i familier med god råd deltar oftere i organiserte 

fritidsaktiviteter enn ungdom i familier med dårlig råd. 

En pilotordning med fritidskort er i gang for å finne ut hvordan en fritidskortordning kan 

innrettes på en treffsikker og effektiv måte, slik at flere barn deltar i fritidsaktiviteter. 

Erfaringene fra pilotarbeidet skal senere benyttes som grunnlag for videre arbeid med en 

nasjonal fritidskortordning. Inneværende år har regjeringen satt av 60 milloner kr til forsøk. 12 

kommuner får bli med i forsøket i år. Ringerike kommune var en av 193 kommuner som søkte, 

men ble ikke plukket ut. 

Arendal og Vadsø kommuner har allerede hatt et års forsøk med ordningen. Tilbudet går ut til 

alle barn i alderen 6 – 18 år. Det deles ut kr 1000 pr halvår pr barn. Kortet er personlig, og kan 

ikke brukes av andre enn barnet. 

Midlene er øremerket fritidsaktiviteter og skal bidra til å dekke deltakeravgift til faste, jevnlige 

organiserte aktiviteter (minst 10 ganger pr halvår,) som gir mulighet for tilhørighet over tid.  

I Ringerike er det ved årskiftet (2020) 4 438 barn og unge i målgruppen. I henhold til 

befolknings og elevtallsprognose utarbeidet av Norconsult juni 2020, vil tallet være på ca 

4 450 i årene framover. 

Sammenligner vi hvor mye Ringerike kommune bruker på aktivitetstilbud for barn og unge 

med andre sammenlignbare kommuner, ser vi at kommunen ligger 74% lavere enn 

gjennomsnittet.  

KOSTRA- tall for 2019 viser at Ringerike bruker kr 52 pr innbygger, mens Gjøvik bruker kr 

159, Ringsaker kr 259 og Modum kr 218. Gjennomsnitt i kostragruppe 13 er kr 198. 

Foreløpige tall fra Ungdata undersøkelsen (2020), viser en positiv utvikling når det gjelder 

andel ungdom som driver med organisert fritid i Ringerike.  I 2017 var deltagelsen lavere enn 

resten av Buskerud og hele landet, nå ligger vi høyere enn landsgjennomsnittet. 

 

 

 Organisert fritid (2017): Organisert fritid (2020) 

Ringerike 61% 68% 



- 

Buskerud 64%  

Hele landet 65% 65% 

 

 

Folkehelseundersøkelsen viser at andelen som bor i husholdninger med lav inntekt, er høyere i 

Ringerike enn i landet som helhet. Lav husholdningsinntekt vil si at inntekten er under 60 

prosent av median husholdningsinntekt i Norge, og at brutto finanskapital er under 1G.  

Noen av våre nye landsmenn tilhører denne gruppa, og deltar ikke på organiserte 

fritidsaktiviteter. Deltagelse på organiserte fritidsaktiviteter kan ha stor betydning for 

integrering.   

Undersøkelsen viser også at barn og unge ligger over fylkes- og landsgjennomsnitt når det 

gjelder overvekt og fedme. 

Dersom alle i målruppa skal delta i en eller annen fritidsaktivitet, vil det kreves at det frivillige 

må kunne tåle en økning av deltagere på over 30%. Det vil være en utfordring for ulike lag og 

foreninger å kunne gi alle et godt tilbud. Det vil derfor være nødvendig med godt samarbeid 

med lag og foreninger i innføring av et fritidskort. 

 

Økonomiske forhold  

Nasjonale retningslinjer sier at Fritidskortet skal dekke kr 800 – 1000 per barn per halvår. 

I Ringerike kommune er det ca ca 4450 barn og unge i alderen 6 til 18 år. 

 

Tar vi utgangspunkt i kr 1000 i halvåret, vil ordningen koste:  

2000 kr x 4 450 = 8 900 000 kr per år 

Tar vi utgangspunkt i kr 800 i halvåret, vil ordningen koste:     

1600 kr x 4 450 = 7 120 000 kr per år 

 
 

Alternative løsninger 

Kommunen har vært i kontakt med SpareBankstiftelsen Ringerike med tanke på å få en avtale 

om støtte til å innføre Fritidskortet eller et aktivitetskort. Administrasjonen i stiftelsen har sagt 

seg villig til å diskutere saken videre. Sparebankstiftelsen skal ha neste styremøte i september 

2020. Det er styret som avgjør eventuelle bevilgninger. Signalene fra administrasjonen er at det 

kan være mulig å se på alternative løsninger til Fritidskortet slik det er definert i Granavolden –

plattformen. 

 

Gjennom HOLF-prosjektet (Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier), kan barn i familier 

som lever på sosialhjelp, få støtte fra NAV til blant annet kinobesøk, bading o.l. Det er også 

mulig å søke om å få dekket medlemskap/kontingent etter §19 i Lov om sosiale tjenetster i 

arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven). 

 

Det er mulig å lage et fritidsstipend uavhengig av Fritidskortet. Dette kan være behovsprøvd, 

slik at det er mulig å søke støtte til deltagelse i fritidaktiviteter. Ringerike kommune kan 

opprettet et slikt stipend etter samme modell som Bærum kommune: 

«For å sikre at barna får et fullverdig fritidstilbud har Bærum kommune opprettet et 

fritidsstipend. Hvilke utgifter som ligger i et fullverdig fritidstilbud vil variere avhengig av 

aktivitet, men vil normalt være kontingenter, lisenser, cuper og lignende.  Hva foreldrene selv 



- 

kan betale, og hva som organisasjonen kan bidra med, vil også være varierende, men 

hensikten er å lage et «spleiselag» mellom alle aktører for å gi barna et godt fritidstilbud.   

Foreldre som ikke klarer å dekke barnas utgifter til aktivitet, enten selv eller gjennom bistand 

fra NAV, kan be organisasjonene om å søke utgiftsdekning gjennom stipendet.» 

 

 

I forbindelse med budsjettbehandlingen 2020, ble det i kommunestyremøtet 12. desember 2020 

bevilget kr 550 000,- til økt støtte til diverse idrettsformål, kulturaktiviteter og kulturmidler. 

Disse skal fordeles etter søknad, av hovedutvalget for oppvekst og kultur. 

 

Det foreslås at disse midlene disponeres til fritidsstipend /aktivitetskort for å stimulere til å få 

flere barn og unge til å delta i fritidsaktiviteter, og å gi dem et fullverdig tilbud. 

De frivillige organisasjonene, klubbene søker støtte fra stipendet. Hensikten vil være at ingen 

skal bli stående utenfor fordi mamma eller pappa ikke har råd til å betale for aktiviteten. 

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

 

Mål nr 3 - God helse. God helse er sentralt i alt kommunen foretar seg. Kommunen skal 

arbeide for å forebygge levekårsutfordringer og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. 

 

Mål nr 17 – Samarbeid for å nå målene 

Samarbeid for å nå målene er viktig for å skape et godt og inkluderende samfunn. Kommunen 

ønsker å og ha et godt samarbeid med lag og foreninger. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen ser positivt på forslag om å få flere barn og unge til å delta i frivillge aktiviteter. 

Det er viktig både med tanke på integrering og folkehelse. 

Når det nå jobbes på nasjonalt nivå med å finne en løsning på dette, er det naturlig at Ringerike 

kommune slutter seg til den nasjonale løsningen. 

Inntil den er klar, kan ikke rådmannene se at det er mulig innenfor dagens ramme å innføre 

Fritidskort.  

Rådmannen mener derimot at den vedtatte økte støtten til organisasjoner, lag og foreninger 

kan disponeres til fritidsstipend/aktivitetskort. 

 

 Ringerike kommune, 26.06.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

saksbehandler: Nils Julius Olsen 
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