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NEDLEGGING AV STRANDEN SKOLE FRA SKOLEÅRET 2014/2015 

Forslag til vedtak:

1. Stranden skole legges ned fra 01.08.2014
2. Elevene kan velge om de vil motta opplæring ved; Kirkeskole, Eikli skole, Veien 

skole, Tyristrand skole eller Helgerud skole.
3. Endret lokal forskrift om opptaksområder for skolene i Ringerike vil bli lagt fram til 

politisk behandling høsten 2014.
4. Rådmannen kommer tilbake med egen sak om etterbruken til Stranden skole.

Sammendrag
Kommunestyret i Ringerike vedtok i sak 135/08 følgende:

3. Eikli skole, Vegård skole, Stranden skole og Kirkeskolen legges ned når ny skole i 
Hønefoss syd star klar.

Opplæringsloven § 8-1 Skolen sier i første ledd at elevene har rett til å på den skolen som 
ligger nærmest der de bor (nærskoleprinsippet).

De fleste elevene ved Stranden skole vil ved en nedleggelse få Tyristrand skole som sin 
nærskole.

Opplæringsloven § 8-1 åpner for at kommunen kan lage en kommunal forskrift om 
skolekretser (eller skolenes opptaksområder som er betegnelsen Ringerike kommune bruker).

Opptaksområdene i Ringerike følger nærskoleprinsippet, og er primært laget for å gi elever og 
forsatte et oversiktelig bilde av skolene i kommunen og deres opptaksområder.

At vedtaket i sak 135/08 knytter eksistensen til Stranden skole til en ny skole i Hønefoss sør, 
gir et misvisende signal om hvilken skole som er elevenes nærskole. Bare 5-6 elever ved 
Stranden vil få en ny skole i Hønefoss sør som nærskole.



Beskrivelse av saken
I løpet av vinteren 2014 har rektor ved Stranden skole sagt opp stillingen, og 2 av lærerne har 
søkt overføring til annen skole. Videre har 5 av elever søkt om overføring til Tyristrand skole.

Dette har ført til at rådmannen er bekymret for om Stranden skole for kommende skoleår vil 
greie å gi et tilbud til elevene i tråd med opplæringsloven og formålet med opplæringa.

Opplæringsloven § 1-1. Formålet med opplæringa 
Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot 
verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.

Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, 
slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, 
likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er 
forankra i menneskerettane.

Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven 
og vår felles internasjonale kulturtradisjon.

Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. 
Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte.

Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva 
sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, 
engasjement og utforskartrong.

Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha 
medansvar og rett til medverknad.

Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei 
utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal 
motarbeidast.

Rådmannen har ansvar for at formålet med opplæringa er fullt ut forsvarlig ved de 
kommunale grunnskolene i Ringerike kommune.



Elever søkes til andre skoler
Foresatte til flere elever ved Stranden skole har i vår søkt om deres barn kan bli overført til 
annen skole, - Tyristrand. Videre har 5 elever (nesten 15 % av elevmassen) søkt seg bort fra 
Stranden skole.  
Ut fra dagens situasjon vurderer rådmannen en nedleggelse av skolen fra 1. august 2014 som 
mest fornuftig.

Fordeling av elever på trinn ved Stranden skole høsten 2014
Trinn 1 2 3 4 5 6 7 Totalt
Antall elever 2 2 7 4 9 3 9 36

Elevtallsutviklingen ved Stranden skole de siste 10 årene

Skoleår 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15
elevtall 76 79 69 64 67 65 57 51 56 49 36
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Elevtallet ved Stranden skole er mer enn halvert de siste 10 årene. Små skoler er lang mer 
sårbare enn større skoler. Rådmannen ønsker robuste grunnskoler i Ringerike, noe som 
forutsetter en viss størrelse.



Forholdet til overordnede planer 
Det pågår et arbeid med å revidere kommuneplan for Ringerike. En temautredning om 
livskraftige lokalsamfunn er en del av dette arbeidet. Formannskapet vedtok i sak 56/13 
følgende:

1. Følgende tettesteder prioriteres som områder for utvikling og vekst i Ringerike 
kommune: Hønefoss sentrum, Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal, Sokna 
og Ask/Tyristrand.

Nedleggelse av Stranden skole fører til at Ask ”mister” nærskolen. Tettstedet Ask/Tyristrand 
får en styrking av skolen lokalisert på Tyristrand.

Mottatte høringsuttalelser (alle følger vedlagt):
Samarbeidsutvalget (SU) ved Tyristrand skole, Kirkeskolen, Helgerud skole, Eikli skole og 
foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Vegård skole har sendt inn uttalelser.
SU ved Stranden skole støtter et brev fra Landslaget for udelte og fådelte skoler (LUFS), og 
har valgt å ikke avgi noen egen uttalelse. Det samme har 27 innbyggere og foreldre på Ask og 
ulike lag og foreninger gjort. 
Innebandyen ved Stranden skole og Stranden IL har sendt inn uttalelser.
Kollektivtrafikk i Buskerud (Brakar) har uttalt seg.

Høringsbrev, utsendt til SU ved Stranden skole, andre berørte skole og lag – foreninger som 
låner/leier lokaler ved Stranden skole (høringsbrevet følger vedlagt).

Oppsummering av uttalelsene;

SU Kirkeskolen uttaler at siden både rektor og lærere søker seg bort og at det er få elever 
igjen er det naturlig at skolen legges ned allerede fra kommende høst. SU forutsetter at 
ressurser følger med dersom noen elever fra Stranden skole velger Kirkeskolen.

SU Tyristrand skole ønsker elever og foresatte hjertelig velkommen til Tyristrand skole. De 
forventer at ressursene etter ny fordelingsmodell følger elevene som måtte velge Tyristrand 
skole. Videre at nødvendige bygningstekniske utbedringer blir ivaretatt dersom elevtallet 
øker.

SU Eikli skole uttaler at det er viktig å ivareta elever, foreldre og ansatte i prosessen. 
Elevrådet ved Eikli uttaler seg i samme dokument som SU, og vektlegger særlig at det vil bli 
et større elevmiljø, kommunen kan reduserer kostnader, men at det er dumt at elever får 
lengre skolevei.

SU Helgerud skole uttaler at Helgerud skole har god nok kapasitet til å kunne ta i mote elever 
fra Stranden. De påpeker også at det er viktig at elevene fra Stranden får gjøre et fritt 
skolevalg slik høringsbrevet beskriver det.

Brakar påpeker at Ringerike kommune må dekke alle kostnadene til skoleskyss for de 
elevene som måtte velge en annen skole enn nærskolen. 

Innebandyen viser til at ca. 15 personer ukentlig bruker gymnastikksalen ved Stranden skole 
til trim og innebandy.



Stranden idrettslag beskriver hvilke aktiviteter de bruker skolen til og påpeker at disse 
aktivitetene vil måtte utgå dersom skolen blir lagt ned.

Uttalelse/brev fra LUFS (Landslaget for fådelte og udelte skoler)
LUFS mener prosessen rundt en nedleggelse av Stranden skole er lovstridig.

FAU ved Vegård skole støtter FAU ved Stranden skole og deres oppfordring til å stoppe 
saken.

Tidligere behandlinger og vedtak
Ringerike kommunestyre vedtok i sak 135/08:
 
Eikli skole, Vegård skole, Stranden skole og Kirkeskolen legges ned når ny skole i Hønefoss 
syd star klar.

Ny skole i Hønefoss syd har ennå ikke blitt noen realitet. Allerede for seks år siden ble 
Stranden skole vedtatt lagt ned når en ny skole i Hønefoss syd var klar. Rådmannen vurderer 
ikke koblingen med ny skole i Hønefoss syd som veldig relevant. Nærskoleprinsippet tilsier at 
nesten alle elevene ved Stranden skole, ved en nedleggelse, sokner til Tyristrand skole og har 
rett til å få opplæring der så lenge det er kapasitet ved skolen.

Juridiske forhold 
Opplæringsloven § 11-1 omhandler samarbeidsutvalg i skolen
Samarbeidsutvalet har rett til uttale seg i alle saker som gjeld skolen.

Samarbeidsutvalgene ved Stranden skole, Tyristrand skole, Helgerud skole, Veien skole, Eikli 
skole, Kirkeskolen,  Kollektivtransport i Buskerud (Brakar) og lag/foreninger som leier 
Stranden skole 

Ringerike kommune har fulgt Utdanningsdirektoratets retningslinjer uttrykt i rundskriv 
2/2012 i denne saken. (Rundskrivet følger som vedlegg).

Kommuneadvokaten i Ringerike har gått gjennom mottatt uttalelsen fra LUFS og utarbeidet et 
eget notat som tilbakeviser de påstander LUFS fremmer. Notat fra kommuneadvokaten følger 
vedlagt.

Fast ansatt personell med arbeidssted ved Stranden skole, vil få tilbud om å tjenestegjøre ved 
andre skoler, eller andre enheter i Ringerike kommune.

Norge ratifiserte barnekonvensjonen i 1991. Konvensjonen ble inkorporert i norsk rett 
gjennom menneskerettsloven i 2003. I en sak om nedleggelse eller opprettholdelse av an skole 
skal også barnets beste vektlegges. Rådmannen har tatt dette med i vurderingen når Stranden 
skole foreslås lagt ned fra 1. august 2014.

Økonomiske forhold



Ny tildelingsmodell for ressurser til skolen trer i kraft fra 01.08.2014. Ressursene er i stor 
grad knyttet til eleven, og følger denne. Kostnader til undervisning av elevene vil derfor i liten 
grad bli påvirket av hvilken skole elevene får opplæring ved. 

Elever som bor mer enn 2 kilometer fra skolen (elever på 1. trinn) og mer enn 4 kilometer fra 
skolen har rett til gratis skoleskyss. 

Inneværende skoleår er 32 av elevene ved Stranden skole innvilget skoleskyss. 11 av disse 
elevene fra gratis skoleskyss på grunn av avstand til skolen, mens de 21 øvrige elevene er 
innvilget skyss på grunn av særlig farlig skolevei etter kommunalt vedtak om slike 
strekninger.

Ved en nedleggelse av Stranden skole, vil samtlige elever ha rett til gratis skyss på grunn av 
avstand. 
Slik finansieringen av skoleskyss i Norge er lagt opp, vil en nedleggelse av Stranden skole 
faktisk føre til at Ringerike kommune vil årlig ”spare” om lag kr 250 000,- i årlige 
skyssutgifter.

Teknisk drift av skoleanlegget på Ask deles i:

 vedlikehold/drift
 renhold 
 vaktmester

Regnskapet for de 3 siste årene viser følgende kostnader for disse områdene:

Ansvar Regnskap 
2011

Regnskap 
2012

Regnskap 
2013

540300 Vedlikehold/drift   88 023   88 340 104 309
560002 Byggtjenester renhold 256 383 370 832 431 069
560003 Byggtjenester 

vaktmester
247 292 240 061 185 243

Sum Teknisk drift 591 689 699 233 720 621

Teknisk drift ved Stranden skole beløper seg til mellom 700 000,- og 750 000,- kroner.
Ved et salg av eiendommen vil alle disse kostnaden bli borte. 

De årlige driftsmessige kostnadsreduksjonene ved en nedleggelse av Strandens skole utgjør 
totalt ca. 1,7 millioner kroner. 

 I tillegg kommer et eventuelt salg av eiendommen med bygningsmasse.



Alternative løsninger
Stranden skole opprettholdes og driftes videre. Merkostnad for Ringerike kommune vil være 
ca. kr 700 000 i 214, og 1, 7 millioner i 2015. Denne kostnaden vil svekke kvaliteten ved de 
øvrige grunnskolen i kommunen med tilsvarende beløp.

Skolested for elevene ved en nedleggelse
Dersom kommunestyret i Ringerike vedtar en nedleggelse av Stranden skole, planlegger 
rådmannen at elevene ved Stranden skole skal få anledning til å velge mellom Tyristrand 
skole, Kirkeskolen, Helgerud skole, Eikli skole og Veien skole, slik det står i høringsbrevet. 
Den skolen elevene velger, vil de få opplæring ved ut barneskoletida. Ordningen med å velge 
skole vil bare gjelde i 2014. 

Dette valget vil elevene få gjøre sammen med sine foreldre først etter at det er fattet et vedtak 
om nedleggelse av skolen ( etter 22. mai 2014).
Det vil det bli fattet enkeltvedtak om skole for hver elev fra Stranden skole. Dette arbeidet er 
vil skje før inneværende skoleår slutter.



Rådmannens vurdering
Ut fra totalsituasjonen ved Stranden skole, med lærere og elever som søker seg bort, og et 
nedleggingsvedtak som uansett er nær forestående, foreslår rådmannen nedleggelse fra 1. 
august 2014. 
Avstanden til ny skole vil for fleste elevene være under 10 km, og reisetida inntil ca. 15 
minutter. Som Brakar påpeker i sin uttalelse til saken, vil skysskostnader for elever som 
velger en annen skole enn nærskolen måtte dekkes i sin helhet av Ringerike kommune. Dette 
vil trolig ikke utgjøre mange elever. 
Rådmannen forstår at skolen betyr mye for mange i ei lita bygd. For å gjøre overgangen mest 
mulig smidig, mener derfor rådmannen elevene skal få velge skolested fra oppstarten av neste 
skoleår.
Rådmannen er trygg på at de juridiske sidene ved nedlegging av Stranden skole. Dette 
kommer godt fram i det vedlagte notatet fra kommuneadvokaten.
Økonomisk vil årlige  kostnader til drift, som utgjør ca. 1,7 millioner kroner bli borte, noe 
som teller positivt for en anstrengt kommuneøkonomi.

Vedlegg
Høringsuttalelser fra:
* 1 - Høringsbrev til SU ved Stranden skole med flere
* 2 - Uttalelse fra SU ved Tyristrand skole
* 3 - Uttalelse fra SU ved Kirkeskolen
* 4 - Uttalelse fra SU ved Eikli skole
* 5 - Uttalelse fra SU ved Helgerud skole
* 6 - Uttalelse fra Innebandyen på Stranden skole
* 7 - Uttalelse fra Stranden IL
* 8 - Brev fra LUFS – landslaget for udelte og fådelte skoler
* 9 - Notat fra kommuneadvokaten i Ringerike kommune
* 10 - Støtteerklæring til brevet fra LUFS fra foreldre og beboere på Ask
* 11 - Uttalelse fra Braker – Buskerud kollektivtrafikk
* 12 - Rundskriv 2/2012 fra Utdanningsdirektoratet
* 13 - Uttalelse fra FAU ved Vegård skole
* 14 - Støtteerklæring til brevet fra LUFS fra ulike lag og foreninger på Ask

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 
papirutskrift.

Ringerike kommune, 28.04.2014

Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Geir Svingheim


