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Ullerål skole    
Ringerike kommune 
 
 

Høringsuttalelse fra Samarbeidsutvalget ved Ullerål skole. 
 
Tilstede var representanter fra foreldrene, lærerne, elevrådet og leder av SFO. 
Kommunens representant møtte ikke, samt at representant for andre tilsatte meldte 
forfall. 
 
Utvalget ser det som positivt med en ombygging og utbygging av Ullerål skole. 
Det er, dersom Hønefoss skole blir nedlagt, anslått et elevtall på 550 elever. 
Prognosene for ordinær elevtallsvekst for Ullerål skole er imidlertid for perioden 
2014 – 2018 et elevtall på 370, mot 280 i dag. Med et elevtall 230 på Hønefoss 
skole i dag, vil nok det samlede elevtall for de to skolene til sammen bli nær 
600. Dette kan reguleres ved at kretsgrensene endres slik at elevene i søndre del 
av Ullerålområdet blir elever ved en ny skole i sør. 
 
Ullerål skole kan utvides ved at gammel bolig langs Hovsmarkveien rives. 
Dersom kapasiteten ikke blir tilstrekkelig, kan skolen blir utbygd i flere etasjer. 
Kroppsøvingssalen er i dag i bruk hver time, men vi forstår at kommunen 
planlegger midlertidig bruk av Ringerikshallen i påvente av bygging av en ny 
flerbrukshall. 
 
Under byggingen må sikkerheten være prioritert. Vi har hatt flere ombygginger 
av skolen de siste fem årene, og det har hele tiden vært en sikkerhetsmessig 
utfordring. 
 
Dersom det blir ombygging av den siste fløyen som i dag står slik den 
opprinnelig var, vil dette kreve midlertidige skolelokaler. I dag bruker vi tre rom 
til faste klasserom, samt at bygningen inneholder rom til kunst og håndverk, mat 
og helse, musikkrom og bibliotek/datarom. Bruk av midlertidige lokaler kan 
fremskynde sammenslåing av skolen på Hønefoss og Ullerål. 
 
I dag er uteområdet stort og skolen har god plass til uteaktiviteter for ungene. 
Utvalget mener at dette området må stå ubebygd slik at det blir tilstrekkelig til 
en skole med over 500 elever. Det må være flere aktivitetsapparater enn i dag og 
uteområdet må organiseres slik at det dekker barnas behov. 
 
Parkeringsplasser til personalet er i dag for lite. Flere lærere må parkere utenfor 
parkeringsplassen. Økende antall lærere og assistenter krever flere oppmerkede 
plasser for personalet. I tillegg må det planlegges for besøkende og foreldre som 
er nødt til å kjøre barna til skolen. 
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SU ved Ullerål skole ber kommunen vurdere bilfrie veier rundt skolen, f. eks. 
Elling M. Solheimsvei og Flattumveien. Elling M. Solheimsvei kan være aktuell 
for parkeringsareal. 
 
I dag har SFO 150 barn som er i skolelokalene fra den ordinære undervisningen 
er avsluttet. De deler altså lokaler med skolen, dvs. de bruker klasserommene til 
leik og måltider. SFO har åpningstid fram til kl. 17.00. SFO bruker rom i to 
etasjer for å gi ungene er godt tilbud.. Dette gjør igjen organiseringen av tilbudet 
til en stor utfordring. SU mener at det må vurderes og planlegges egne og 
egnede lokaler til SFO. Med økende antall elever vil også antall elever i SFO 
øke betraktelig. Dette krever som nevnt egnede lokaler som blir inndelt og 
organisert slik at det blir et godt tilbud til ungene. I dag går ca. 85% av ungene i 
1. – 4. klasse i skolefritidsordningen. 
 
SU ved Ullerål skole og Sfo er altså positiv til en utbygging av skolen under 
forutsetning at det tas hensyn til ovennevnte merknader. Skolesamfunnet på 
Ullerål vil delta i planleggingen og hele tiden i byggeprosessen. 
 
Ole Brenden, sekr. SU på Ullerål skole 
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