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HØRINGSBREV 
FORSLAG OM NEDLEGGELSE AV HØNEFOSS SKOLE OG UTBYGGING AV 
ULLERÅL SKOLE 
 

I kommunestyresak 135/08 ble følgende vedtak fattet: 

4. Ullerål skole utvikles til å bli barneskole i Hønefoss nord. Hønefoss skole 
opprettholdes inntil videre som barneskole for sentrum. 

I sak som fremmes i april 2014, fremmer rådmannen forslag om kjøp av tomt på Benterud for 
å dekke barneskolebehovet i Hønefoss sør og utbygging av Ullerål skole som barneskole i 
Hønefoss nord.  

Implisitt i dette forslaget er en nedleggelse av Hønefoss skole fra det tidspunkt Ullerål skole er 
utbygd til å ha kapasitet til 550 elever. 

Ullerål skole har for tiden 284 elever, mens det er 235 elever som får opplæring ved Hønefoss 
skole. Av disse bor 15 – 20 elever på sørsiden av Hønefoss bru.  

 

Skolefasilitetene ved Hønefoss skole er ikke tidsriktige, og inneklimaet lite tilfredsstillende. 
Kroppsøvingsavdelingen holder til i en bygning som vurderes som kondemnabel. 

 

Om Hønefoss skal opprettholdes, må Hønefoss skole totalrenoveres og ny 
kroppsøvingsavdeling må bygges. Dette er estimert til å koste mellom 100 og 150 millioner 
kroner. Rådmannen vurderer at en slik investering ikke er i tråd  med vedtaket i 
kommunestyresak 135/07 punkt 4. 

 

Rådmannen planlegger å legge fram en egen sak med forslag om nedlegging av Hønefoss 
skole i mai 2014, med behandling i kommunestyret 22.05.14. 

Opptaksområder for den nye skoleløsningen er ikke utredet i detalj, og vil bli fastsatt etter 
endelig politisk behandling. 
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SU ved Hønefoss og Ullerål skoler mottar dette høringsbrevet. 

I henhold til barnekonvensjonen har barn rett til å si sin mening. I skolenes samarbeidsutvalg 
(SU) har elevene to representanter. Rådmannen forutsetter at høringsuttalelser fra skolenes SU 

også reflekterer elevenes synspunkter. 

 

 

 

 Høringsuttalelser må være Ringerike kommune i hende innen 23.04.14, og skal sendes: 

Ringerike kommune, oppvekst, postboks 123, Sentrum, 3502 Hønefoss. 
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