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1. Innledning
1.1 Om oppdraget
Frogn kommune vil de kommende årene få et større antall eldre mens antall barn i skolealder blir
redusert. Denne utviklingen krever god omstillingsevne og effektiv drift av tjenestene. For at barn og
unge skal oppleve god kvalitet i barnehager og skoler, må de økonomiske ressursene brukes
hensiktsmessig. Det er relatert til mange faktorer, som organisering av tjenestene, areal og
bygningsmasse, samordning med kommunens overordnede planer osv. På denne bakgrunnen ba
kommunestyret rådmannen om å utrede endringer i barnehage- og skolestrukturen. Dette
dokumentet viser hvordan kommunens neste skritt i retning av en barnehage- og skolestruktur for
fremtiden kan se ut.
Fakta og vurderinger i dette dokumentet er basert på Kommunestyrets vedtak desember 2020:
1. I arbeidet med å redusere antall klasser i Frognskolen skal det vurderes fleksible
skolegrenser slik at elevtall kan fordeles noe mer jevnt på skolene, i motsetning til
hvordan det har vært frem til nå.
Kommunestyret ber om en ny sak hvor det redegjøres for hvordan de skal få plass
på Seiersten, hvordan dette vil påvirke opplæringstilbudet til de to gjenværende
ungdomstrinnene på Dyrløkkeåsen, og om det er en mulighet å flytte alle
ungdomstrinnene på en gang samt eventuelle andre konsekvenser.
2. Rådmannen gis i oppdrag å utrede følgende alternativer for barnehage- og
skolestruktur i Frogn:
Barnehage
a. 0-alternativ: Beholde eksisterende struktur og bygningsmasse.
b. 3 kommunale barnehager og Dal barnehage.
Skole
c. 0-alternativ: Beholde eksisterende struktur og bygningsmasse.
d. 1 ungdomsskole
- I utredningen skal det blant annet utredes å organisere Seiersten og Drøbak
under felles ledelse og hvordan skal den økte elevmengden ivaretas på
Seiersten
- For alternativet med en ungdomsskole skal hensynet til barn som har behov
for å bytte skole underveis i skoleløpet vektlegges, og det skal utredes
løsninger for dette.
e. 3 barneskoler
f. 1. 4. trinn på Dal skole.
- Samarbeid med Nesodden kommune om grendeskolene utredes, med mål
om å danne elevgrunnlaget for begge grendeskolene.
- Muligheten for å styrke tilbudet på Dal skole ved økt samarbeid med andre
barneskoler, for eksempel Heer skole, skal utredes. Dette gjelder særlig sett
opp mot alternativet om 1-4. trinn på Dal skole.

5
g. Regnbuen ved Drøbak skole må tas med i arbeidet med vurderingen av de ulike
alternativene
Alternativ e utredes uavhengig av videre drift av Dal skole.
3. Rådmannen legger til grunn kriterier for kvalitet og lokalisering slik de fremkommer
i saken med følgende tillegg:
- Faglig og psykososialt miljø for barna
- Arbeidsmiljø for de ansatte
- Utredningen må ta utgangspunkt i hvor folk i kommunen bor ut fra prinsippet
om nærheten til skole og barnehage, og i målene i kommuneplanens
samfunnsdel for slik å kunne utrede hvordan en helhetlig plan slår ut samfunnsøkonomisk for Frogn
kommune.

1.2 Om organisering og gjennomføring
Arbeidet med barnehage og skolebehovsanalysen har pågått i perioden mars 2020 til
dagens dato. Styringsgruppa opprettet av Rådmann har bestått av Barnehagesjef,
Skolesjef, Enhetsleder Eiendom og representanter fra enhetene Økonomi og
Samfunnsplanlegging.
Ungdommens kommunestyre, Kommunalt foreldreutvalg og Hovedutvalg for oppvekst
og kultur har kontinuerlig fått orienteringer om fremdriften i arbeidet. Det har også vært
gjennomført møter, som har involvert folkevalgte, tillitsvalgte, ledere, ansatte, elever
og foresatte i prosessen.
Dette dokumentet vil nå sendes ut til aktuelle interessenter, slik at det kan gis innspill i
forkant av politisk behandling.
Saken skal til politisk behandling i Kommunestyret 14. juni 2021.

1.3 Rapportens oppbygning/leseveiledning
•

Kapittel 1 gir en kort beskrivelse av oppdraget; organisering og gjennomføring av
arbeidet.

•

Kapittel 2 og 3 drøfter pedagogiske forutsetninger for en god barnehage og skole.
Fokuset er på pedagogikk og setter skolebehovsanalysen i en pedagogisk ramme.

•

Kapittel 4 og 5 beskriver dagens barnehage og skolestruktur

•

Kapittel 6 presenterer barn- og elevtallsfremskrivninger til SSB i lav, medium og
høyalternativ

•

Kapittel 7 presenterer bygningsmessige forhold

•

Kapittel 8 gir en oversikt over relevante økonomiske fakta

•

Kapittel 9 inneholder forslag til grunnlag for vurdering/eller forslag til framtidig
skolestruktur i Frogn kommune. Det gis en beskrivelse, beregning og vurdering av to
alternative skolestrukturer i tillegg til dagens skolestruktur.

•

Kapittel 10 presenterer forslag til videre prosess
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2. Forutsetninger for en god barnehage
2.1 Kvalitet
For å få god kvalitet i barnehager viser forskning at det er nødvendig med en aktiv ledelse
som er tett på og som leder profesjonsutviklingen i barnehagen. Pedagogisk ledelse er å
skape endring. Dette forutsetter tilstrekkelig kapasitet i ledelse i barnehagene, og en
lærende organisasjon. Utvikling av lederkompetanse, og særlig utvikling av lederferdigheter
er sentralt (KS-K rapport 19/2018). Styrere og pedagogiske ledere har et særlig ansvar for å
omsette teori og forskning til praksis, og lede de ansatte i sin kunnskapsutvikling. Aas og
Paulsen (2017) hevder at ledelse ser ut til å ha sterkest effekt jo nærmere praksis vi kommer.
Det er behov for en kontinuerlig, sterk og tydelig ledelse som holder stødig kurs på mål i fht
læringsmiljøet og barnas læring og utvikling. Ledere må inkludere de ansatte i prosess med å
utvikle en positiv læringskultur. Barnehageeiers ansvar er å holde fokus på målsettinger og
jobbe systematisk med verdier, og skape en visjon for arbeidet som må leves av alle
involverte parter (Nordahl, Nordahl, Sunnevåg, Berg & Martinsen, 2018).
Det er mange elementer som til sammen utgjør en kvalitativ god barnehage. Kvalitet kan
deles inn i ulike faktorer. En form for kvalitet er struktur kvalitet, og dette handler om de
ansattes utdanningsnivå, antall voksne, gruppestørrelse osv. Prosesskvalitet handler om
kvaliteten på samspillet mellom voksne og barn, og innebefatter barnas opplevelse av
samspillet med de voksne (Lekhal, Zachrisson, Solheim, Moser og Drugli 2016).
Struktur kvalitet er regulerbare størrelser som utgjør rammebetingelser for barnehagens
innhold. Innholdskvaliteten sier noe om på hvilke måte og i hvilken grad det leves opp til
kravene i rammeplan.
Resultatkvaliteten er overordnet og kan beskrive effekten av å ha gått i barnehage. Eks på
dette kan være barnas trivsel, sosiale og motoriske ferdigheter og selvbilde. Struktur og
prosesskvaliteten vil ha stor betydning for resultat kvaliteten (KS-K rapport 19/2018).

Personalets kompetanse og sensitivitet i møte med barn er
den strukturfaktoren som har størst betydning for barns utvikling og trivsel (Lekhal et al.,
2016). I en rekke internasjonale studier, hentet fra skole og barnehage, som handler om
barns læringsutbytte, framstår pedagogene og de øvrige ansattes kompetanse som den mest
avgjørende faktoren for barnas læring (Christensen, Hansen, Kostøl, Persson, & Persson,
2016). Barnas opplevelse av trygghet i relasjonen til de voksne er av vesentlig betydning for
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hvert enkelt barns sosiale og kognitive utvikling (Brandzæg, Torstensen & Øiestad, 2013).
Antall barn i forhold til voksne - voksentetthet, gruppestørrelse og hvordan gruppene
organiseres har også betydning for barnas sosiale og kognitive utvikling, både på kort og lang
sikt (EVA – Danmarks evalueringsinstitutt, 2017).

2.2 Barnehagestørrelse
Det foreligger lite forskning på hvordan størrelse på barnehager påvirker kvaliteten. GoBaN
forskningen peker i retning av at gruppestørrelse, særlig for de yngste barna har betydning.
(Bjørnestad og Os, 2017). Dersom barnehagebyggene er utformet på en slik måte at det er
mulig å organisere barna i mindre grupper, har størrelsen på barnehagene mindre
betydning.
Små barnehager kan regnes som barnehager med færre enn 40 barn, mellomstore
barnehager er barnehager med ca. 60 til 100 barn, mens store barnehager er barnehager
med over 100 barn. På landsbasis rommer de største barnehagene fra 200 til ca. 500 barn.
En Fafo rapport fra 2015 stiller spørsmål om barn har det bra i store barnehager. Rapporten
bygger på et prosjekt fra Norges 5 største byer; Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand og
Stavanger. Hva er en stor barnehage? Norske barnehager har tradisjonelt hatt 30–40 barn. I
dag kan de ha 500. Men det er ikke størrelsen i seg selv som avgjør kvaliteten på
barnehagene.
Skal store barnehager oppnå høy kvalitet, må personalet ha mer oppmerksomhet på
organisering enn det som er nødvendig i små barnehager. Men når store barnehager er
gode, kan de tilby barna mer mangfold og høyere faglig nivå.
Størrelse har betydning ved at det stilles andre krav til hvordan en barnehage drives og
ledes, enn det som er tilfelle i en liten eller mellomstor barnehage. Store barnehager kan ha
flere fordeler. De kan være mer fleksible, de har bedre mulighet for å tilpasse seg barna og
foreldrene, og de har ansatte med ansvar for egne spesialområder. For at disse fordelene
skal bli plussfaktorer, så er organiseringen og ledelsen av barnehagen viktig. Det er også
viktig at barnehagen har en organisering som skaper stabilitet, og som bidrar til trygghet og
gir rom for omsorg. Prosjektet bak Fafo rapporten viser at trygghet og omsorg kan ivaretas i
store enheter, men at dette krever faste former for organisering og ledelse.
Hva som gjør en barnehage bra, er også avhengig av hvem du spør. Spør du foreldrene, så
legger de stor vekt på hvordan barna har det her og nå. Trygghet og omsorg er avgjørende.
Foreldre legger også mye vekt på følelsen av at barna blir sett av de ansatte i barnehagen.
Forskerne bak Fafo-studien fant at både foreldre og barnehageansatte har en generell
oppfatning om at barnehagene lykkes i å oppfylle viktige mål. Det gjelder enten
barnehagene er store eller små.
Foreldre som har barn i små barnehager, er noe mer tilfredse enn foreldre som har barn i
mellomstore og store barnehager. Forskerne tolker tilfredsheten med små barnehager som
et resultat av foreldres vektlegging av trygghet og omsorg. De ser også en tendens til at
foreldre setter likhetstegn mellom smått på den ene siden og trygt, familiært og kjærlig på
den andre. Den store barnehagen regnes altså ikke i utgangspunktet som det tryggeste
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alternativet. Den må overbevise gjennom sin praksis. Når forskerne mener at barna kan ha
det like godt eller bedre i store barnehager, peker de ikke minst på at barna her får mulighet til å
delta i en rekke ulike aktiviteter.
En annen undersøkelse er fra Tidlig trygg i Trondheim (TtiT). Konklusjonen fra dette
forskningsprosjektet er at små grupper, og tradisjonell avdelingsstruktur på barnehagen, legger det
beste grunnlaget for en god skolestart. Denne forskningen sier at størrelsen på barnegruppene og
organiseringen av barnehagen er viktige faktorer, for at barna skal knytte gode relasjoner til de
voksne i barnehagen.

2.3 Krav til areal
Arealnormen tar utgangspunkt i hvor mange barn som er til stede i barnehagen samtidig,
selv om barn deler en plass, eller de har deltidsplasser. Veiledende norm for barns lekeareal
inne er 4 kvadratmeter netto per barn over tre år og om lag 1/3 mer (ca. 5,3 kvadratmeter)
per barn under tre år. Utearealet i barnehagen bør være om lag seks ganger så stort som
leke- og oppholdsarealet inne. Arealnormen er veiledende, og fastsettes av barnehageeier.
Det betyr at Frogn kommune kan godkjenne en barnehage med et annet areal enn normen,
etter en konkret vurdering.
Frogn kommune har vedtektsfestet en arealnorm på 4 kvadratmeter pr barn over 3 år, og 6
under 3 år. Alle barnehagene er godkjent innenfor arealnormen.

2.4 Nærmiljøet
Det er lite forskning på barnehagenes rolle i nærmiljøet. En nærmiljøbarnehage er en
barnehage som rekrutterer barn som bor i nærheten (Moen, 2011). Det er imidlertid ingen
grenser som viser hvem som sogner til barnehagene slik det er knyttet til skoler. Hvorvidt
barn går i nærmiljøbarnehagene avhenger derfor av om de får plass der, at det er et tilbud til
alle de som bor i nærmiljøet. Samtidig står foreldre friere til å velge å søke andre barnehager
sammenlignet med å velge andre skoler for sine barn hvor elevene «konkurrerer» med
elever som sogner til skolen. Avgjørende for foreldre for at de søker barna sine til andre
barnehager enn nærmiljøbarnehagen kan være at de ønsker en barnehage nærmere
arbeidsplassen eller av andre logistikkhensyn, eller at de velger barnehager med en spesiell
profil som naturbarnehager, eller en bestemt pedagogikk som for eksempel Steiner eller
Montessoripedagogikk (Moen, 2011).
I Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver er «Nærmiljø og samfunn» et eget
fagområde. Fagområdet omhandler små barns forankring i samfunnet og i ulike typer
fellesskap (Moen, 2011). Bruken og deltakelsen i nærmiljøet avhenger av hvilke egenskaper
og ressurser som finnes der. Hvorvidt barnehagen ligger i et bysentrum, i et boligområde
eller på bygda, er av betydning for hvilke samfunnsmessige forutsetninger barnehagen har.
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3. Forutsetninger for en god skole
3.1 Kvalitet
Målet er å utvikle kvalitet. Vi bruker det vi vet om læringsmiljø og læringsresultater til å
vurdere hvordan opplæringen for elever og lærlinger kan bli bedre. I en god
kvalitetsutviklingsprosess, er det viktig å vurdere nåsituasjonen, bestemme seg for hvor man
vil og jobbe for å få alle til å dra i samme retning.

3.2 Fremtidens skoler i Frogn kommune

Å bygge kapasitet handler om å utvikle
en individuell eller organisatorisk evne til å gjennomføre nødvendige endringer i skoler og
barnehager for å heve alle barns utbytte og å utjevne forskjeller. Dette innebærer utvikling
av kunnskap, ferdigheter, holdninger og forpliktelser, og forutsetter at utviklingen skjer
gjennom kollektive læringsprosesser.
Hvordan skal kommunene få til denne kapasitetsbyggingen, og hvem har egentlig ansvaret?
I det regionale arbeidet vektlegges eierbegrepet slik: Begrepet eier ble brukt i
tydeliggjøringen av ansvar på 90-tallet og utover på 2000 - tallet. Fra 2005 kom også
barnehagene inn under Kunnskapsdepartementet og ble en del av opplæringsløpet.
Rapporten «Kom nærmere» var en tydeliggjøring av at politikerne var den endelige
ansvarlige. Utsagn som «Per kan ikke lese, og det er ordførerens skyld» ble brukt for å
tydeliggjøre dette ansvaret. De siste årene har det særlig vært fokus på at det finnes
muligheter for å få fram gode læringsprosesser i barnehager og skoler som kan katalyseres
av hvordan både ledere og eiere utfører sin tjeneste. Lederne er i større grad ledere av
kunnskapsarbeidernes utvikling og læring (Robinson, 2014). De må kunne oversette ny
forskning og nye ideer til egen organisasjon. De må legge til rette for personalets læring og
være pådrivere, samtidig som de selv må være faglig oppdaterte og i læring. De må skape
møteplasser og lærende nettverk for faglig deling og utvikling. Elevene må engasjeres som
endringsagenter, samtidig som de gis støtte og veiledning (Fullan, 2017). Dette skjer både
gjennom individuelle og kollektive læringsprosesser, som organisasjonslæring, der det er
overlapping mellom nivå og mellom organisasjoner.
Profesjonelle lærende fellesskap/ lærende organisasjoner

Alle barnehager og skoler må utvikle et profesjonelt fellesskap der alle lærer og utvikler seg
med et felles mål om å bedre opplæringen for samtlige elever. Dette forutsetter en kollektiv
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orientering eller kultur. Organisasjoner som vil lære, må øve seg til å se verden i et helhetlig
perspektiv. En visjon uten systemtenkning kan ende opp med et glansbilde av en framtid
uten dypere forståelse av hva som skal til for å oppfylle visjonen. Felles visjon forutsetter en
kollektiv forpliktelse til langsiktig innsats og en åpenhet for ulike virkelighetsoppfatninger av
skolen. Mestring hos hver enkelt lærer motiverer til innsats. Hvis kunnskapene til hver enkelt
blir studert og bearbeidet i team av lærere, vil skolen over tid utvikle felles mentale modeller
av undervisning og læring
Ledelse som bidrar til profesjonsutvikling

Å tilrettelegge for og delta i lærernes læring og utvikling er den ledelsesdimensjonen som
har best innflytelse på elevresultatene, sier professor Viviane Robinson. Dette er den
viktigste av de fem nøkkelaspektene ved elevsentrert ledelse. Robinson bygger dette på sine
metastudier av hva som har betydning når en skal lede skoler på en måte som gjør en
forskjell for elevers faglige og sosiale utvikling. Figuren ovenfor viser den statistiske effekten
av de fem nøkkelaspektene ved elevsentrert ledelse. Effekten av det å delta og involvere seg
i lærernes læring og utvikling er dobbelt så stor som den nest mest virkningsfulle
lederatferden.
Viviane Robinson understreker at lederen skal delta i den kollektive læringen både som leder
og for å lære sammen med lærerne. Konteksten kan være både formell, som i ulike møter,
eller uformell, som i dialoger om spesifikke pedagogiske tema eller utfordringer. Systematisk
«skolevandring» er eksempel på en ledermetode som over tid gir skolelederen god innsikt i
det pedagogiske arbeidet, og et praksisbasert grunnlag for å delta i kollektive refleksjoner i
profesjonsgruppene. Sammen med tillitsvalgte sørger skolelederen for at det skapes tid og
rom for kollektiv refleksjon som fører til utvikling og til at felles rutiner, normer og
standarder blir til gjennom medskaping.
En mer spisset variant av skolevandring er pedagogisk vandring. Beverly Freedman, Ontario
Institute for Studies in Education mener at en viktig del av skoleledernes jobb er å besøke
klasserom og andre opplæringslokaler. Hensikten med disse besøkene er å lære mer om
hvordan skoledagen oppleves for elever og lærere, å få grunnlag for refleksjonssamtaler med
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grupper av lærere basert på observasjon av elevenes læringsarbeid, se hvordan skolens
satsingsområder følges opp i praksis, og kunne definere nye forbedringsområder for hele
skolen, en avdeling eller for den enkelte lærer. Observasjon av og tilbakemelding på
undervisning har også vært et tiltak for å følge opp elevklager på lærere.
God og tydelig ledelse handler blant annet om kapasitetsbygging, og man må skape innsikt
for å skape evne til å møte nye utfordringer med handling. Innsikt oppstår gjennom
medskaping og fellesskap, og ved at fagfolk kan analysere og reflektere sammen. Lykkes
man, oppnår man gjennom felles kunnskapsutvikling ny individuell innsikt.
Overgangen fra erfaring og informasjon til kunnskap, innsikt og ny handling er utfordrende,
og fordrer at skolelederne har utviklet gode ferdigheter i tilrettelegging og gjennomføring av
lærende prosesser, og lykkes i å anvende dette på møtearenaene i skolen. Gjennom å delta i
lærernes læring og utvikling, bidrar skolelederen til utvikling av en vi-kultur der ansvaret ikke
er individualisert, men er hele skolens.
Det er altså helt nødvendig å ha god ledelseskapasitet og kompetanse på den enkelte skole,
for å sikre god kvalitet og gode elevresultater.

3.3 Skolestørrelse
Generelt

I Frogn er det stor variasjon i skolestørrelser, fra en skole med 60 elever til en skole med
over 560 elever.
Det finnes ingen øvre eller nedre grense på hvor mange elever skolen kan ha. Tidligere stod
det i Opplæringsloven at skolene ikke bør være større enn 450 elever, men dette ble fjernet
fra loven i 2016. Dette kan heller ikke sies å være en føring som er tatt spesielt hensyn til, i
og med at det høsten 2015 var 160 skoler med over 500 elever i Norge. Utdanningspeilet
2016 viser at tendensen går mot færre og større skoler i Norge, og i de siste ti årene er det i
gjennomsnitt lagt ned 59 skoler og opprettet 22 skoler hvert år. Når grunnskoler blir lagd
ned, begynner som regel elevene i nærmeste offentlige skole. Det er i hovedsak små skoler
som blir lagt ned. 72 prosent av de nedlagte skolene hadde under 100 elever, og halvparten
hadde under 30 elever.
Det er ingen felles oppfatning eller tallfesting av hva som er en stor og hva som er en liten
skole, verken nasjonalt eller internasjonalt. Dette er viktig å være oppmerksom på, spesielt
om man bruker internasjonal forskningslitteratur, der store skoler gjerne har langt flere
elever enn det norske skoler har. Ifølge Solstad, Andrews og Løvland (2016) er det en vanlig
oppfatning at skolen er liten når en vesentlig del av undervisningen foregår i klasser med to
eller flere alderstrinn. Rene barneskoler vil da være små dersom elevtallet er under 50-60
elever og kombinerte barne- og ungdomsskoler når elevtallet er ca. 75 eller mindre.
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Skolestørrelse og elevenes læringsmiljø – sosialt og faglig

Når det gjelder forskning på det kvalitative aspektet ved henholdsvis små og store skoler,
kan det ikke vises til entydige resultater om hva som gir de beste rammene for elevenes
sosiale og faglige læring og utvikling. Det vil ofte kunne vises til både fordeler og ulemper.
Fra det pedagogiske forskningsmiljøet i Norge er det spesielt Thomas Nordahl og Karl Jan
Solstad, begge professorer i pedagogikk, som diskuterer tematikken skolestørrelse og
elevenes læring, gjerne i forbindelse med konkrete strukturutredninger eller
nedleggingsdebatter. Basert på deres gjennomgang av forskningen på feltet i diverse
rapporter (bl.a. Nordahl 2014, Solstad og Solstad 2015, Solstad mfl.2016), finnes det ikke
belegg for å si at store skoler er bedre enn små skoler eller motsatt.
Forskerne fremstår imidlertid med noe ulik oppfatning/vektlegging, blant annet når det
gjelder elevenes sosiale miljø og utvikling. Nordahl (2014) beskriver at det er større
variasjoner på små skoler når det gjelder elevenes sosiale miljø, og at små skoler generelt er
mer sårbare. Det er nødvendigvis færre elever å være sosial med i små miljøer enn i større
miljøer, og det kan være mer utfordrende å finne en nær venn. Når det sosiale utvalget i
skolen blir for lite, blir sårbarheten større.
Solstad mfl. (2016) viser til forskning som viser at vilkår for sosial læring er bedre i fådelte
skoler enn i store fulldelte skoler. Dette forklares med at elever ved små skoler har en
bredere kontaktflate på tvers av alder og kjønn enn elever ved store skoler som stort sett
avgrenser sin kontakt til elever på samme alder og samme kjønn. Dette er imidlertid
forskning som Nordahl (2014) er kritisk til, fordi det er kvalitativ forskning og ikke
effektstudier.
Forskerne virker også ha også noe ulik oppfatning av hva som preger strukturdebatter.
Nordahl (2014) mener strukturdebatter handler mer om bygdetilhørighet, at bygda må
overleve, og i mindre grad om hva som er best for elevene. Solstad og Solstad (2015) mener
derimot at hensynet til elevenes læring og utvikling brukes som et argument for
skolenedlegging, men at dette er basert på en ikke- dokumenterbar oppfatning om at store
skoler gir bedre læring.
Lærernes kompetanse og fagmiljø

Gode lærere er den enkeltfaktoren i skolen som betyr mest for elevenes læringsutbytte.
Dette har blitt belyst i en rekke offentlige dokumenter og faglige publikasjoner det siste
tiåret (for eksempel Regjeringens strategi Lærerløftet – på lag for kunnskapsskolen, St.meld.
nr. 11 Læreren- rollen og utdanningen og John Hattie med Visible Learning). Det er
avgjørende at det er tilstrekkelig kompetanse til å kunne gi alle elever en tilpasset opplæring
i alle skoler. Flere forskere hevder at dette kan være særlig utfordrende i små skoler med få
lærere (Solstad mfl. 2016, Nordahl 2014 og Aasland og Søholt 2017). Dette ses bl.a. i lys av at
nye nasjonale krav til utdanning krever ressursinnsprøytning i skolene når det gjelder
lærerkompetanse, noe det kan være vanskelig å få til i kommuner med flere små skoler
(Aasland og Søholt 2017).
Hva som er grunnen til at små skoler kan ha større utfordringer med å få tak i lærere, skyldes
trolig skolestedets beliggenhet i større grad enn selve størrelsen på skolen (Solstad mfl.
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2016). Små skoler i avsondrete og grisgrendte strøk kan derfor være mer utsatte enn små
skoler i sentrale strøk.
Ved store skoler med mange lærere vil gjerne samlet kompetanse være større enn ved små
skoler. Ved store skoler er det større sannsynlighet for å kunne dekke alle fag og emner med
godt kvalifisert lærerpersonell. Dette er trolig størst utfordring ved små ungdomsskoler.
Skolestørrelse og økonomi

Skolestørrelse blir gjerne sett i tilknytning til kommuneøkonomi. I Utdanningsdirektoratets
tall og analyser av grunnopplæringen i Norge fremkommer blant annet:
Skolestørrelsen har størst innvirkning på hvor mye kommunene bruker på grunnskolen. En
spredt bosetning gir høyere utgifter per elev i grunnskolen. Lavt elevtall per trinn og små
skoler fører til undervisning i små grupper, og dermed høyere utgifter per elev til lærerlønn.
Også når utgifter til skyss holdes utenfor, har kommuner med små skoler høyere utgifter
(Utdanningsspeilet 2016, s.66).

Elevenes reisetid

I vurdering av skolestrukturendringer bør elevenes reisetid vurderes. Tidligere oppga
samferdselsdepartementet maksimumsgrenser for samlet gang, - reise- og ventetid for
elevene, men disse angivelsene gjelder ikke lenger. Det er opplæringsloven med forskrifter
og forarbeid som må legges til grunn for tolkning av regelverket. Det går ikke frem av loven
hvordan skoleskyssen skal organiseres. Heller ikke forarbeidene inneholder konkrete
angivelser av hva som er forsvarlig reisetid.
Reisetid er noe som blant annet kan ses i sammenheng med elevenes fysiske utvikling og
helse. Av helsemessige grunner og knyttet til mål for klima og energi, kan det være et mål å
prøve å redusere elevenes reisetid. Solstad og Solstad (2015) har sett på hvordan
skolesentralisering påvirker elevenes helse og fysiske utvikling. Ved at skoler sentraliseres
blir det mer skoleskyss på elevene. Dette gjør at den naturlige mosjonen som gange eller
sykling til og fra skolen blir tatt fra elevene. For å fremme fysisk aktivitet bør det dermed
gjøres mer attraktivt og tryggere for elevene å gå/ sykle til skolen, og det må jobbes med
tiltak for å fremme sykkel og gange som både er utbygging av infrastruktur, og kampanjer og
andre tiltak som gjør skoleveien mer attraktiv til fots og med sykkel.
Forskning viser at elever som fraktes med bil eller buss til skolen har betydelig dårligere
helse enn elever som går og sykle. Aktiv skolevei er ikke bare gunstig for barns helse, men
bedrer også grunnlaget for læring. Undersøkelser har også vist at barn som går til skolen har
bedre konsentrasjonsevne enn de som blir kjørt. Denne effekten varer langt ut over dagen.
Den langsiktige gevinsten i å investere i god helse må vurderes som betydelig.

3.4 Nærskolen og nærmiljøet
Å ha en skole nært elevenes eget lokalsamfunn og nærmiljø er viktig for å skape en god og
inkluderende skole ifølge professor i pedagogikk, Halvor Bjørnsrud (2012). Skolen skal
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invitere til tilhørighet og nærhet, og dette blir sett på som en viktig forutsetning for identitet
og mening i elevenes læringsprosesser (ibid.). Naturligvis vil dette være vanskelig hvis skolen
ligger flere timer unna, men hva er nært nok?
En annen vinkling man kan ha på nærskolen, er skolens betydning for lokalsamfunnet. Dette
er gjerne et aktuelt tema i skolenedleggingsdebatter der engasjementet er stort og bredt.
Det er ikke en uvanlig oppfatning om at hvis skolen forsvinner, forsvinner eller svekkes også
lokalsamfunnet. En norsk studie utført av By- og regionforskningsinstituttet NIBR viser
derimot at kommuner har andre erfaringer enn nettopp dette (Aasland og Søholt 2017). En
suksessfaktor er å ha en annen lokal institusjon der folk kan møtes. Dette handler for
eksempel om butikk, barnehage og grendehus, eventuelt om at skolebygningene fortsatt kan
brukes som grendehus for lokale lag, foreninger og lokale arrangementer, dersom det er
lokalt ønske om det. Det ses også på som viktig å ha en prosess for å ivareta lokalsamfunnet.
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4. Dagens barnehagestruktur
4.1 Dagens lokalisering
Barnehagene er i dag fordelt på ulike områder, Heer/Bilitt-område, Skorkeberg området,
Sogsti området, Drøbak sentrum, Seiersten og Dal. Tallene fra hovedopptaket 2020, viser at
Heer området og Bilitt, er der det er størst søkermasse. De kommunale barnehagene ligger
sentrert rundt Seiersten, Dyrløkkeåsen og Heer/Billit i tillegg til Dal.
Pr 1. desember 2020 er det 13 barnehager i Frogn kommune, 6 kommunale og 7 private.
Fordeling av antall barn er som følger: 345 barn i kommunale og 290 barn i private.
Kommunale
barnehager
Dyrløkkeåsen
Ullerud
Trollberget
Bilitt
Heer
Dal
Sum antall barn

Antall avdelinger

Barnetall pr 15.12.20

Barnetall pr 15.04.21

5
4
3
3
4
3

81
80
40
43
66
36
346

79
79
40
43
66
37
344

Private barnehager

Antall avdelinger

Barnetall pr 15.12.20

Barnetall pr 15.04.21

Montessori
Frelsesarmeen/Solgry
Tertitten
Bjerkeveien
Heer grendehus
Lindebakken
Sogstieika
Sum antall barn

2
3
2
4
2
1
4

28
45
37
63
27
21
60
281

28
46
38
63
27
21
60
283

1
1

4
4
8

4
4
8

635

635

Familiebarnehager
Ole Brum
Løvspretten
Sum
Sum totalt antall barn

Kartet under gir en oversikt over dagens lokalisering av barnehagene i Frogn

16

Barnehagene er markert med oransje
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5. Dagens skolestruktur
Frogn kommune har 6 grunnskoler, hvorav Dyrløkkeåsen er kombinert barne- og ungdomsskole.
Frogn har 1 privat grunnskole, Montessori med egen barneskole og egen ungdomsskole. Totalt for
skoleåret 2021 er det ca.1180 elever 1-7 trinn og ca.560 elever i ungdomsskolen på de kommunale
skolene.
Det er stor variasjon i skolestørrelse. Den minste skolen (Dal) har ca. 60 elever mens den største
skolen har ca. 540 elever (Dyrløkkeåsen). Sogsti, Heer, Drøbak har alle elevtall under 300 elever fra
2018, mens før dette var Heer og Sogsti skoler med 300-500 elever. Kart under gir en oversikt over
dagens lokalisering av skolene i Frogn. Sirkel markert rundt hver skole har en radius på 2 km
(luftlinje).

https://www.ssb.no/statbank/table/09546/tableViewLayout1/
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Dal skole og barnehage
1-7. trinn. Ca. 60 elever og barnehage i skolebygningen. Skolen har per nå 4 klasser hvorav 3
er aldersblandet. Ca. 14 ansatte på skolen.
Heer skole
1.-7. trinn. Etablert i 1973. Startet som en 3-parallell skole med 440 elever på det meste. Nå
har skolen ca. 295 elever fordelt på 7 trinn. Ca. 40 ansatte totalt.
Drøbak skole
1.-7. trinn. Etablert i 1967 med to paralleller og skolen har nå ca. 270 elever. Til sammen 57
ansatte på skolen, SFO og Regnbuen.
Sogsti skole
1.-7. trinn. Første skolebygningen ferdigstilt i 1910. Ny skole ferdigstilt i 2006. To paralleller
med i alt 279 elever. Til sammen 36 ansatte på skolen og SFO.
Dyrløkkeåsen skole
1.-1.0 trinn. 2 parallell skole på barnetrinnet med totalt 288 elever på barnetrinnet, og ca.
254 elever på ungdomstrinnet 50 lærere og 20 assistenter. Skolen har ansvar for 2
innføringsklasser.
Seiersten ungdomsskole
8.-10. trinn. Etablert i 1959 som den første ungdomsskolen i landet. Ca. 307 elever med ca.
40 ansatte. 12 klasser på skolen. Skolen har ansvar for voksenopplæring.
Drøbak Montesorri barneskole og ungdomsskole
1-7 trinn på barnetrinnet. Ca. 90 elever. Skolen er godkjent for 99 elever. Etablert i 1995.
Elevene fordelt på gruppe 1 og 2 fra hhv 1-3 og 4-7 trinn. Drøbak Montesorri ungdomsskole
8-10 trinn, etablert i 2005, ny ungdomsskole 2018 med ca. 60 elever.
Follo Barne- og ungdomsskole
Frogn har 7 elevplasser for elever med spesielle behov.
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5.1 Barn- og elevtallsframskrivninger
De påfølgende tabellene bygger på SSBs befolkningsframskriving som ble publisert august
2020 (tallene publiseres hvert annet år). SSB publiserer tre alternative prognoser beskrevet
som lav, middels og høy vekst. Til framskrivingene legger SSB til grunn forutsetninger om
framtidig fruktbarhet, dødelighet, innenlandske flyttinger og inn- og
utvandringer.
Hvert alternativ beskrives ved fire bokstaver i følgende rekkefølge: fruktbarhet, levealder,
innenlandsk flytting og innvandring; M = middels, L = lav, H = høy. Prognosene til SSB
omfatter ingen analyse av fremtidig boligbygging eller hvordan boligbyggingen påvirker
flyttingen for ulike aldersgrupper. En økning i boligbyggingen vil kunne gi
høyere innflytting enn i framskrivingene til SSB.
I avsnittene som følger vises den registrerte utviklingen for perioden 2017-2021. Videre er
det tatt utgangspunkt i prognoser basert på middels nasjonal vekst (MMMM) for perioden
2022-2050. I barne- og skolebehovsanalysen er prognosene tilknyttet hovedalternativet lagt
til grunn (MMMM), i tillegg er lav- og høyalternativet og mellomalternativet vist.
Forutsetningene er basert på regionale forskjeller i demografisk atferd i de siste ti årene og
nasjonale antakelser om utviklingen frem mot 2050.
Forutsetningene er usikre, og følgelig vil de framskrevne resultatene være preget av
usikkerhet. Denne usikkerheten vil bli større jo lenger ut i framskrivingsperioden vi kommer.
På grunn av systematikken i befolkningsutviklingen vet vi mye om kommunenes befolkning
på kort sikt. De fleste av oss vil til neste år være ett år eldre og bo på samme sted. På lengre
sikt må vi lene oss mer på forutsetningene for å beregne befolkningen. Avvik kan også skje
på kort sikt, for eksempel er det fortsatt usikkert hva de demografiske konsekvensene av
Covid-19 og påfølgende tiltak vil bli. Dersom det blir mer utstrakt bruk av hjemmekontor og
færre transportreiser til jobb kan flere småbarnsfamilier og andre oppleve det som mer
attraktivt å bo i Frogn. Som alle modeller er befolkningsframskrivingsmodellen en forenkling
av virkeligheten.
Grunnlaget for framskrivningene er befolkningen 1. januar 2020 delt inn etter kjønn, alder og
bosted, samt demografiske forutsetninger om fruktbarhet, dødelighet, innenlands flytting og
nettoinnvandring framover. Ved inngangen av 2021 hadde kommunen 15 953 innbyggere.
Ved middels nasjonal vekst vil kommunen ha 18 496 innbyggere i 2050, eller 15,9 % flere
innbyggere enn dagens nivå. I lavalternativet (LLML) viser befolkningsprognosen en vekst på
4,3 % fram mot 2050. I HHMH-høyalternativet er det en vekst på 27,6 % sammenlignet med
dagens nivå.
Den prosentvise befolkningsutviklingen innen de ulike aldersgruppene er vist i figur
nedenfor:
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Antallet barn i skolealder (6-15 år) har de siste åren sunket og vil i tråd med lav- og medium
befolkningsprognosealternativet til SSB ytterligere reduseres i perioden fram til 2050.
Høyalternativet for befolkningsutvikling fra SSB viser til en reduksjon av barn i skolealder
fram til 2030, men en økning i siste del av perioden fram mot 2050. Når det gjelder 0- og 1-5
åringer viser lavalternativet til SSB til en reduksjon, mens både medio- og høy alternativet til
SSB viser til en økning av 0-5 åringer i perioden fram mot 2050.
Fremskrevet barne- og elevtallsutvikling i henhold til middel/hovedalternativet

I medioalternativet legger SSB til grunn en vekst på i snitt 87 personer per år, eller 0,55 %
vekst per år med:
•

Økning av 0 åringer i hele perioden

•

Vekst av 1-5 åringer i hele perioden, sterkest i midtre periode

•

Reduksjon av 6-12 åringer i hele perioden, sterkest de nærmeste 10 årene

•

Reduksjon i antallet 13-15 åringer i hele perioden, sterkest de nærmeste 10 årene
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Hovedalternativet
20202020-2030 2040

2020-2050

Endring i
Endring i
antall
antall

Alder

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

Endring i
antall

0 år

119

122

132

138

139

136

132

13

20

13

1-5 år

652

674

719

758

139

778

761

67

134

109

6-12 år

1349

1116

1065

1123

1180

1223

1226

-284

-169

13-15 år

641

608

493

512

536

558

-141

-129

-123
-83

SUM

2761

2520

2512

2617

2677

2677

-345

-144

-84

500
2416

Kilde: SSB Framskrevet folkemengde 1. januar, hovedalternativet, etter region, alder,
statistikkvariabel og år

Framskrevet barne- og elevtallsutvikling – høy nasjonal vekst

Høyalternativet framskriver befolkningen fra 15 877 innbyggere i 2020 til 17 165 (2030), 18
679 (2040) og 20 350 (2050). Høyalternativet framskriver befolkningen med 0,93 prosent
årlig i snitt fram til 2050 med:
•
•
•
•

økning av 0 åringer
vekst av 1-5 åringer i hele perioden, sterkest mellom 2030 og 2040.
reduksjon i barnetallet fra 6-12 år i første del av perioden, deretter en vekst i siste del
av perioden
reduksjon i 13-15 åringene som er sterkest fram til 2030, og en svak økning i siste
delen av perioden
Høy nasjonal vekst (HH)
20202030

20202040

20202050

Alder

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

Endring i Endring i Endring i
antall
antall
antall

0 år

119

138

151

160

165

165

167

32

46

48

1-5 år

652

732

822

876

923

935

939

170

271

287

6-12 år

1349

1126

1137

1285

1366

1439

1474

-212

17

125

13-15 år

641

611

507

525

590

623

658

-134

-51

17

SUM

2761

2607

2617

2846

3044

3162

3238

-144

283

477
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Framskrevet barne- og elevtallsutvikling - lav nasjonal vekst

Befolkningstallet totalt er fremskrevet til 16 321 (2030) 16 598 (2040) og 16 637 innbyggere
(2050) Lavalternativet framskriver befolkningen med 0,2 % per år med reduksjon i alle
barnetallene fra 0-15 år.
Lav nasjonal vekst (LLML)

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

20202030

20202040

20202050

Endring i Endring i Endring i
antall
antall
antall
0 år

119

106

106

104

102

99

92

-13

-17

-27

1-5 år

652

612

607

597

584

572

546

-45

-68

-106

6-12
år

1349

1108

987

959

942

922

901

-407

-448

13-15
år

641

604

493

449

438

426

417

-203

-224

SUM

2761

2430

2193

2109

2066

2019

1956

-695

-805

-362
-148
-568

Kilde: Framskrevet folkemengde 1. januar, etter region, alder, statistikkvariabel og år

5.2 Kommunens mål for bolig- og befolkningsutvikling
Befolkningsprognoser har stor grad av usikkerhet. Framtidig skolestruktur må også ta høyde for en
høyere elevtallsutvikling knyttet til målsettingene vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel (20192031) om 1,5 % vekst og en gjennomsnittlig boligbygging på 150 boliger per år. 20 % av veksten skal
være i landlige områder herunder i Nordre Frogn, definert som vedlikeholdsvekst som opprettholder
Dal skole (Kommunedelplan for Nordre Frogn).
Boligbyggetallet er basert på områdeplanene for Seiersten, Ullerud og Dyrløkke; Kolstad,
Klommestein skog og Odalen; Kommunedelplan for Nordre Frogn og områdeplan for Gamle Drøbak.
Byutviklingsplanen for Seiersten, Ullerud og Dyrløkke er sendt på førstegangshøring og offentlig
ettersyn vår 2021 og har det største potensiale for boligutvikling på ca 3000 boliger.
Områdeplanen for Kolstad, Klommestein skog og Odalen (vedtatt 2020) omfatter 700 boliger på
Kolstad og 100 boliger på Klommestein Skog og Odalen. Barn som kommer fra Klommestein og
Odalen vil har kortest vei til Sogsti skole. Barn som kommer som en følge av boligutvikling på Kolstad
vil sokne til Dyrløkkeåsen skole. På Kolstad er det planlagt egen barnehage.

7. Bygningsmessige vurderinger
Frogn kommune har pr i dag en bygningsmasse på grunnskole tilsvarende 36 000 m2 og
barnehagenes samlede areal er på 4 627 m2. Totalt utgjør undervisning og idrettsbygg 69%
av kommunens samlede areal formålsbygg.
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Estimert vedlikeholdsetterslep på henholdsvis skolene og barnehagene samlet er på 184 220
000 og 24 740 000. Samlet vektet tilstandsgrad ligger på 1,38 for skolene og 1,31 for
barnehagene. Av kommunestyrevedtak 7. september 2020 er nå ambisjonsnivået på samlet
vektet tilstandsgrad på 1,2 for den totale bygningsmassen i kommunene.
Vurderingene på vektingen av tilstandsgrader er innenfor 3 områder; tilpasningsdyktighet,
funksjonelle egnethet og teknisk tilstand.
I tilstandsvurderingene og kartleggingen er med på å definere bygninger som ligger over
foreslått akseptgrense er kandidater for vedlikeholds og utskiftingstiltak.

Noen kommentarer til oversikten:
1) Lindebakken barnehage; bygget er kommunalt men barnehagen drives privat.
2) Elleflaten aktivitetshus; i dette bygget ble det drevet barnehage. Da barnetallet sank, ble
denne barnehagen lagt ned, og Frogn arbeids og aktivitetssenter holder nå til i disse
lokalene.
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Areal pr barnehage pr i dag

Areal pr skole

Estimat vedlikeholdsetterslep pr skole og pr barnehage

Når vi skal vurdere de ulike områdene fordeler tilstandsgraden seg slik:
Funksjonell egnethet:

Funksjonell egnethet baserer seg på dagens behov. Funksjonaliteten er middels bra ut ifra de
vurderinger som er gjort i analysen
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Tilpasningsdyktighet:

Det er tilpasningsdyktigheten sammen med teknisk tilstand som gjør skole og barnehage til et
område som krever byggtekniske justeringer og som er kostnadskrevende samtidig som det skaper
mindre fleksibilitet i bruk og variasjoner i demografi.
Teknisk tilstand:

•

Alle barnehager og skoler med unntak av Bilitt barnehage er bygget på.

Skole og barnehagebyggene er vurdert etter tilpasningsdyktighet og bruker denne
modellen som bakgrunn for videre planlegging og prioriteringer når det gjelder
vedlikehold og investeringer i vedlikeholdsplanen under utarbeidelse Forklaring til
plassering i de ulike kvadrantene:

26

7.1 Barnehager
Forholdet mellom tilpasningsdyktighet, funksjonell egnethet og teknisk tilstand
Denne modellen ses opp mot tilpasningsdyktighet og henger sammen med figur 6.

Barnehage
Bilitt barnehage - Hovedbygg
Bilitt barnehage - Låve
Bilitt barnehage - Modulbygg
Elleflaten aktivitetshus
Heer barnehage
Trollberget barnehage
Ullerud barnehage
Dal barnehage syd
Dal barnehage nord - Solglimt
Dyrløkkeåsen barnehage - Bygg A 1992
Dyrløkkeåsen barnehage - Bygg B 1992
Dyrløkkeåsen barnehage - Bygg C 1992
Dyrløkkeåsen barnehage - Bygg D 1992
Dyrløkkeåsen barnehage - Bygg E 1992
Lindebakken barnehage

Byggeår
1850
2019
1982
1971
1990
2008
2004
2007

1994

Oppgraderingsår
1993

2009
2005
2011

tilpasninger
tilpasninger
tilpasninger
tilpasninger
tilpasninger
1995
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Barnehagene er stort sett små til middels store barnehager med barnetall fra 35-81 barn.
Barnehagene slik de står i dag har mangler i forhold til funksjonell egnethet, tilpasningsdyktighet
og levedyktighet og teknisk tilstand.

7.2 Skoler
Forholdet mellom tilpasningsdyktighet, funksjonell egnethet og teknisk tilstand
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Byggeår skoler:
Skole
Byggeår
Dal skole
1957
Dal skole - Det blå huset
1925
Drøbak skole - Hovedbygg
1974
Drøbak skole - SFO bygg
1984
Heer skole
1974
Seiersten ungdomsskole - Hovedbygg
1960
Seiersten ungdomsskole - Sidebygg 1974
Dyrløkkeåsen skole - Bygg 10 (SFO 1998 bygg)

Dyrløkkeåsen skole - Bygg 20
1998
(paviljong midt)
Dyrløkkeåsen skole - Bygg 30
1998
(paviljong nord)
Dyrløkkeåsen skole - Bygg 40
1998
(hovedbygg)
Sogsti skole - Bygg 1 (hovedbygg og 2004 gym)
Sogsti skole - Bygg 2 (SFO og 2004 småtrinn)
Sogsti skole - Bygg 3 (mellomtrinn)
2004

Oppgraderingsår
1965/2002
1965
1996
2009
1996
1996
2000

2005
2005
2005

Figur 21 viser sammenhengen mellom tilpasningsdyktighet, funksjonell egnethet og teknisk
tilstand for Frogn kommunens skolebygninger. Med unntak av Heer skole og Det blå huset
(Dal), er kommunens skolebygninger vurdert som godt egnet for dagens bruk, og plassert i
nedre halvdel av figuren og kan kategoriseres som B-bygg. Bygningene som ligger i nærheten
av og i kvadranten nederst til venstre kan med tiden bevege seg oppover y-aksen og flyttes
over i kategori A ved behov for funksjonelle endringer og må se utskifting og vedlikehold i
sammenheng med utviklingstiltak.
Skolene er alle bygget som 2 paralleller med inntil 28 i hver klasse i forhold til størrelsen på
klasserommene. Dette gjelder alle skolene med unntak av Dal skole.
Drøbak skole og Heer skole er begge kun drevet med elektrisitet og det er ikke mulig å bygge om
uten store økonomiske kostnader å gjøre om til vannbåren varme eller andre alternativer på grunn
av at det ikke er noe mottakssystem inne i byggene.
Seiersten skole har ombyggingsmuligheter og utvidelsesmuligheter, det samme har Sogsti og
Dyrløkkeåsen skole.

7.3 Barnehage og skolebygninger i Frogn
For bygningsmassen oppført på 70- og 80 – tallet er det en stor andel med tilstandsgrad 2.
Generelt må bygninger påregnes store investeringsbeløp når byggene er ca. 25-30 år gamle
ettersom de tekniske anleggene (VVS og elkraft) er kostnadsdrivende.
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Bygningstypen som står for den største andelen av oppgraderingsbehovet i kommunen er
grunnskolene og barnehagene. Skolene på grunn av arealmengde og byggeår og barnehagene
med bakgrunn i byggeår og effektiv drift.
Undervisningsbyggene utgjør til sammen 69% av kommunens bygningsportefølje og er
sammen med helsebygningene svært viktige arealer for kommunens innbyggere.
Barnehager og skoler er en sentral del av kommunens eiendomsstrategi og vedlikeholdsstrategi. For
at det skal være bærekraftig langsiktighet i strategiene er et 5-10 års perspektiv et
minimumperspektiv når det gjelder barnehage- og skolestruktur.
Før det foreligger en vedtatt struktur er det ikke hensiktsmessig å starte de større prosessene med
oppgradering og utvikling av eksisterende bygningsmasse. Det er også verdt å merke at fra det
foreligger et vedtak om struktur og vedtaket innebærer utredning av rehabilitering/oppgradering
og/eller eventuelt bygge nytt tar det anslagsvis 4-5 år før nybygg vil stå klart avhengig av
lokalisering, reguleringer, prosjektering osv. For oppgraderingsprosjekter kan det ta noe kortere tid
å oppgradere byggene fra vedtak foreligger.

7.4 Bærekraftige bygg
For at kommunens barnehager og skoler skal være bærekraftige inn i framtiden er det viktig at
bygningsmassen tilfredsstiller god balanse mellom økonomi, sosiale og miljømessige forhold.
Dette sikrer verdibevaring og trivsel/kvalitet. Over tid vil krav til det som foregår i de enkelte
bygningene endres. Det kommer reviderte undervisningsformer, logistikk etc. som fører til at
arealene i bygningene ikke er egnet lengre. De må da ombygges, men det krever at de er
tilpasningsdyktige. Dette illustreres i figuren under.
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Skolebygninger – tilstandsgrad
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Barnehage bygninger - tilstandsgrad
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8. Økonomiske fakta og vurderinger
8.1 Frogn kommunes handlingsregler
Kommunestyret i Frogn kommune har vedtatt økonomiske handlingsregler for netto drift,
gjeldsgrad og minstenivå på kommunens disposisjonsfond. Som det går frem av figurene
under oppfyller ikke kommunen noen av de tre handlingsreglene pr. 31.12.2020 og trenden
er negativ.
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Frognskolens budsjett står for ca. 20% av den totale kostnadsrammen til kommunens
enheter. Skolens budsjetter har de siste 2 årene blitt redusert betydelig. Årsakene til dette er
flere. Vi har brukt betydelig mer ressurser på noen områder enn de kommuner vi kan
sammenligne oss med og har iverksatt tiltak for å redusere kostnadene på disse områdene.
Vi har også et synkende antall elever i grunnskolen og dermed også reduserte kostnader.

8.2 Utgiftsbehov fremover
Kommunen har denne våren bestilt en analyse fra Agenda Kaupang av kostnadsnivået i
kommunes ulike tjenester sammenlignet med andre kommuner og sett opp mot utviklingen i
demografi og det kostnadsbehovet dette gir.
SSBs prognoser for befolkningsutvikling viser en svak vekst. Veksten kommer imidlertid ikke
hos den gruppen som omfattes av grunnskoletilbudet som figuren viser.

Figur 4: Befolkningsutvikling 0-22 år

For barnehagebarn kan de se ut som det er en stigende trend fra midten av dette tiåret,
mens det for barn i grunnskolealder er en betydelig nedgang. Prognosenes usikkerhet øker
med antall år fremover.
Færre barn i grunnskolealder innebærer en tilpasning mellom tilbud og etterspørsel etter
grunnskoletjenester. SSB anslår et kostnadsbehov for grunnskolen som tabellen under viser.
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Tabellen er indeksert i år 2021. Utviklingen fra 2017 viser et synkende kostnadsbehov og
denne trenden fortsetter fra 2022.

Demografikostnader, utvikling i mill. kroer

8.3 Skoler
Færre elever totalt sett i kommunen innebærer færre elever pr. skole. De siste kostratallene
viser at Frognskolen drives kostnadsmessig på linje med kommunene vi sammenligner oss
med i kostra-gruppe 7, og også i forhold til Ås og Nesodden. Vestby driver dyrere enn Frogn.
Om man ikke foretar seg noe og opprettholder kostnadsnivået vil vi etter hvert drive dyrere
enn de kommunen vi sammenligner oss med som tabellen viser i og med at vi har synkende
behov.
Frogn har større skoler enn snittet i gruppen som skulle tilsi en lavere kostnad pr. elev.
Elevkostnaden er noe høyere enn forventet ut fra skolestørrelse ifølge analysen fra Agenda
Kaupang. Årsaken til dette er færre elever per lærer sammenlignet med kostragruppen.
Skolestørrelse er den viktigste kostnadsdriveren i grunnskolen. Store skoler gir vanligvis
lavere utgifter til undervisning pr. elev. Det synes ikke å være tilfelle i Frogn.

Forholdet mellom skolestørrelse og undervisningsutgifter pr. elev
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Høye undervisningskostnader kan
videre komme av små klasser (høy lærertetthet) og/eller mye spesialundervisning.
Lærertettheten i grunnskolen skal være en norm for forholdstallet mellom lærere og elever i
ordinær undervisning (gruppestørrelse 2). Gruppestørrelse 2 er blitt en viktigere
produktivitetsindikator innen grunnskole som følge av lærernormen. Den viser antall elever
per lærer i ordinær undervisning, hvor estimerte ressurser til spesialundervisning og
undervisning i særskilt
norsk ikke regnes med. I kommunen var det 14,7 elever per lærerårsverk skoleåret 2020-21.
Det er færre elever per lærerårsverk enn skolestørrelsen tilsier (linjen i figur 6). Dette bidrar
til å øke kostnadsnivået i tjenesten.

Forholdet mellom skolestørrelse og lærertetthet.

Om vi skal overføre dette direkte til våre egne skoler er bildet slik:
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En annen viktig kostnadsdriver er omfanget av spesialundervisning. Frognskolen har over tid
hatt en ressursbruk som har ligget på et høyt nivå sammenlignet med andre kommuner. Det
har det siste året pågått et arbeid mellom Frognskolen, Barnehagen og Enhet for
Psykososialt Arbeid for å redusere kostnadene. Kostratallene viser at arbeidet har lyktes
godt, men at Frogn har et stykke å gå i forhold til Ås og Nesodden.

Andel elever som mottar spesialundervisning
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Årstimer til spesialundervisning per elev

8.3 Barnehage

De kommunale barnehagene i Frogn drives i dag litt mer effektivt enn kostragruppen vi
sammenligner oss med. Utvikling de tre siste årene viser imidlertid store variasjoner målt
mot kostragruppen og nabokommuner. Kostnadsnivået i Enebakk er 7,5 mill. kroner lavere
enn i Frogn i 2020. Endringer sammenliknet med andre kommuner over årene betyr ikke
nødvendigvis at Frogn har endret seg, det kan være at den andre kommunen har store
endringer i utgifter fra det ene året til det neste, noe som for eksempel er tilfellet for
Nesodden. Årsaken til svingninger mellom kommunene må analyseres ytterligere.
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Netto driftsutgifter til barnehage per innbygger

Som sagt driver de kommunale barnehagene billigere enn kostragruppen, men noe dyrere
enn våre nærmeste naboer. Tilskuddene til de private barnehagene har vært noe høyere enn
snittet. Tilskuddene blir beregnet på bakgrunn av enhetskostnader pr. barn 2 regnskapsår
tilbake i tid. Dette innebærer at vi tidligere har drevet kommunale barnehager noe dyrere
enn kostragruppen. Vi forventer nå at dette bedrer seg.
Kostnadene til styrket tilbud er høyere enn alle vi sammenligner oss med. Det er ikke en
større andel barn med styrket tilbud med vedtakene er større. Som nevnt i kapittelet for
skole er det et samarbeid i kommunen for å bedre dette.
Ut fra tall i analysen fra Agenda Kaupang ser det ut til at kommuner med lav kostnad pr. barn
har litt større barnehager. De har flere barn per styrer og hver styrer har flere ansatte under
seg.

9. Utredning av de forskjellige alternativene
Lokaliseringskriterier for barnehage i henhold til kommuneplanen 2013-2025:
•

Gåavstand til boligområder (men ikke midt inne i boligområdene)

•

Beliggenhet nær skole, gjennomfartsvei med offentlig kommunikasjon, ev pendleparkering

•

Tilstrekkelig areal til etablering av barnehage over en viss størrelse- min 90-100 plasser (med
økonomisk drift og rekruttering av personale)

•

Trafikksikker gåavstand til attraktive utmarksområder (og fra bolig)

•

Lokalisering som gir mulighet for bruk av barnehagen som nærlekeplass

39

9.1. Kriterier for å vurdere kvalitet på barnehagene
Følgende kriterier er lagt til grunn for å vurdere kvalitet på barnehagebygg:
Elastiske bygg
• Alle avdelinger og alle rom skal kunne brukes av barn i alle aldre. Dette gir fleksibilitet knyttet
til behov for barnehageplasser.
•

Felles areal som kan romme alle barna ved felles arrangement.

•

Flere rom med mulighet for inndeling i smågrupper.

•

Innsyn i alle rom (vindu i alle dører) slik at barna kan trekke seg tilbake og likevel være i
trygge omgivelser.

•

Gode oppbevaringsmuligheter for leker og materiell – mulighet for tilgjengelig materialer for
barna (GoBaN forskningen viser at leker og materiell ikke er tilgjengelig for barna i ønsket
grad). Gode oppbevaringsmuligheter for hjelpemidler til barn med nedsatt funksjonsevne.

Universell utforming
• «Tilpasningsdyktige rom» - mulighet for å skape rom i rommet (med f.eks skyvedører).
Bygge for fremtiden – fleksibel deling av areal – (ved en evt fremtidig pandemi)
• Separate garderober
•

Flere inngangsdører

•

Uteområde i soner

•

Rominndeling som gir mulighet for deling av barn i grupper

Kvalitets kriterier knyttet til uteområdet:
• Variasjon
•

Avgrensning i soner – gir mulighet for å skjerme de yngste i oppstartsperioden

•

Naturmiljø

•

Innby til lek og fysisk aktivitet – (innby til fysiske utfordringer)

Kvalitets kriterier knyttet til fagmiljø og ledelse:
• Ett faglig fellesskap som gir muligheter for kollektiv kompetanseutvikling.
•

Et stort nok fellesskap til å skape et robust fagmiljø.

•

Tilstrekkelig med lederressurs

•

Samhandling på tvers av avdelinger innad i barnehage

Kriterier knyttet til overgang barnehage- skole:
• Barnehage og skole i samme område.
•

Nærmiljø - skoler og barnehager er bygd med nærhet til der barna bor.
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9.2 Nullalternativet: Vurdering av dagens barnehager sett i forhold til kriteriene
Vurdering av barnehagebyggene
• Dagens barnehagebygg er ikke å regne som elastiske/fleksible bygg.
•

Flere av barnehagene er bygd slik at det er mulig å ha både små og store barn på alle
avdelinger, og i alle rom.

•

Det er ikke alle barnehager som har kjøkken på alle avdelinger, og det har vært uheldig,
særlig under pandemien.

•

Flere av barnehagene har ikke store nok fellesareal til å romme alle barn og ansatte ved felles
arrangement.

•

Oppbevarings muligheter/lagerplass er varierende. Det er minimalt med lagringsplass for
hjelpemidler til barn med nedsatt funksjonsevne (vedtak etter bhg loven § 19g).

•

Få av barnehagene har tilstrekkelig med møterom.

•

Ingen av barnehagen har vinduer i alle dører. Et par av barnehagene har vindu på stellerom.

•

Alle barnehager har garderober, men disse oppleves som små og trange.

•

Alle barnehagene har flere enn en inngangsdør.

•

I de fleste gamle barnehagebygg er lekerommene små og lite egnet til god lek.

•

I noen av barnehagene oppleves lydnivået er for høyt når alle barna er inne samtidig. Det
mangler lyddemping og ekkoreduserende tiltak i byggene.

•

Størrelsen på pauserommene er ulikt i de forskjellige barnehagene. Kun en barnehage har et
stor nok pauserom og kontorplasser til de ansatte.

•

Det mangler tilstrekkelig nettilgang i flere av barnehagene. Utgifter til dette er ikke lagt inn i
HP.

•

Det mangler kontorplasser til de ansatte/pedagogene i de fleste barnehagene. De trenger
kontorplasser for å gjennomføre lovpålagt plantid. Plantid brukes til faglig oppdatering og
planlegging av det pedagogiske innholdet, og foreldresamtaler. Kontorene brukes også til
foreldresamtaler.

Følgende kriterier er lagt til grunn for å vurdere kvalitet på uteområdet:
• Variasjon
•

Avgrensning i soner – gir mulighet for å skjerme de yngste i oppstartsperioden

•

Naturmiljø

•

Innby til lek og fysisk aktivitet – (innby til fysiske utfordringer)

Vurdering av barnehagenes uteområder
• Alle barnehagene ligger nær naturområder og har dermed god tilgang til turområder.
•

Uteområdene er også varierte.

•

Uteområdene er mulig å avgrense i soner
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Følgende kriterier er lagt til grunn for å vurdere kvalitet knyttet til fagmiljø og ledelse:
• Et faglig fellesskap som gir muligheter for kollektiv kompetanseutvikling.
•

Et stort nok fellesskap til å skape et robust fagmiljø.

•

Tilstrekkelig med lederressurs

•

Samhandling på tvers av avdelinger innad i barnehagen

Vurdering av kvalitet knyttet til fagmiljø og ledelse
Størrelsen på barnehagene kan ha betydning for å kunne skape et robust fagmiljø, men vil være
avhengig av kompetansen til de ansatte. For barna viser forskning at størrelsen på avdelingen/gruppa
barnet er i, har betydning for opplevelsen av kvalitet (Lekhal, Zachrisson, Solheim, Moser og Drugli
2016). Vi håper at Frognbarnehagen på sikt kan bidra til å skape faglige møtepunkter for ansatte på
tvers av barnehagene, og at dette kan bidra til å gi ansatte faglig nyorientering uavhengig av
barnehagens størrelse. Det er en styrer i hver barnehage.
Følgende kriterier er lagt til grunn for å vurdere kvalitet på overgang barnehage- skole
• Barnehage og skole i samme område.
•

Nærmiljø - skoler og barnehager er bygd med nærhet til der barna bor.

Vurdering av kvalitet på overgang barnehage-skole
De kommunale barnehagene er bygd i nærhet av kommunale skoler. Barnehagene er lokalisert i et
etablert boligområde, med nærhet til der barna bor. Brukerne har uttalt at dette er høyt verdsatt.
Det er også lett tilgang til offentlig kommunikasjon.
Barnehagefaglig vurdering av 0 alternativet
Barnehagebyggene må utbedres i forhold til kriteriene under kvalitet ved barnehagebygg for å kunne
fortsatt ha en drift med 0-alternativet. Størrelsen på barnehagene må også vurderes. Erfaringer fra
Frogn er at de mellomstore barnehagene har de mest robuste fagmiljøene innad. Samtidig bør ikke
barnehagene være større enn at den kan ledes av en styrer i full stilling.
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9.3 Tre kommunale barnehager i tillegg til Dal barnehage
Barnehagefaglige vurderinger

Det vurderes å være behov for 3 kommunale barnehager i tillegg til Dal barnehage med
dagens barnetall. 3 kommunale barnehager med plass til ca 120 barn i hver barnehage, må
sees i sammenheng med byutviklingsplanen og øvrige utbyggingsplaner for å plasseres i
nærhet til der barna bor. Dersom barneantallet øker ut over dette må det planlegges flere
barnehager ved større utbygginger (slik det er gjort for Kolstad) og/eller gjenåpning av
Elleflaten. Det er ønskelig å bygge barnehagene slik at en lett kan utvide ved økning av antall
barn.
Som tidligere skrevet vil størrelsen på barnehagen ha betydning. Små barnehager kan være
sårbare ved sykdom, fordi det er færre ansatte å spille på. Mellomstore og store barnehager
vil lettere kunne ha et robust fagmiljøet, men det stiller krav til hvordan barnehagen ledes og
drives. Når mellomstore og store barnehager ledes, organiseres og drives på en god måte, vil
de kunne gi et større mangfold. Prosjektet bak Fafo rapporten viser at trygghet og omsorg
kan ivaretas i store enheter, men at dette krever faste former for organisering og ledelse.
Barnehagene bør bygges med små enheter/avdelinger som gir barna gode forutsetninger for
et godt psykososialt leke- og læringsmiljø.
For å få god kvalitet i barnehagen er det avgjørende at styrer har tid og ressurser til å utøve
pedagogisk ledelse (Robinson). En god pedagogisk ledelse krever nærhet til de ansatte og
god kjennskap til praksis i barnehagen. Styrer vil ha behov for tid og ressurser til faglig
ledelse, god organisering og drift av barnehagen for å sikre kvalitet.
Dal barnehage

Dal barnehage har i dag 35 barn. Dette er i all hovedsak barn som bor i området ved Dal
skole og barnehage. Det går også årlig noen barn fra Dal området i private barnehager på
Nesodden.
Frogn kommune er forpliktet til å dekke utgifter til barn med bostedsadresse i Frogn, og som
har barnehageplass i private barnehager i andre kommuner, jf forskrift om tilskudd til private
barnehager §15. Ifølge våre vedtekter må barn ha bostedsadresse i Frogn kommune for å få
barnehageplass i en kommunal barnehage. Det samme gjelder for mange andre kommuner,
fordi utgiftene til gjestebarn ikke kan innkreves dersom barna går i kommunale barnehager.
Ved innkreving av utgifter til gjestebarn benyttes nasjonale satser, og disse er høyere enn
Frogn kommunes egne satser til private barnehager.
I perioder med høye utgifter til gjestebarn har det blitt forsøkt å kontakte de som allerede
har barnehageplass i privat barnehager på Nesodden, i forsøk på å hente disse inn til egne
barnehager. De som allerede har hatt barnehageplass på Nesodden har ikke ønsket å bytte
barnehage til barnet sitt etter at de har begynt. Dal barnehage har blitt utvidet for å kunne
romme det antall barn som bor i området, og dette har vært en løsning for å få utgiftene
ned. Vi antar at ved en eventuell nedleggelse av Dal barnehage, vil utgiftene til gjestebarn til
Nesodden kommune øke betraktelig. Vi anser det som ikke-realistisk at foreldre vil sende
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barn i alderen 1-5 år alene med buss fra Dal området. Det er også viktig å vektlegge
barnehagens betydning for nærmiljøet.

Skole
NB! Det er gjennomsnittlig ca. 10 % av elevene i Frogn som går på en privat skole, hovedsakelig
Montessori og Steinerskolen. I elevtallene som presenteres i vurdering av de forskjellige
alternativene, er 10 % trukket fra.
Vurderingene av behov er gjort med middelsalternativet som underlag. Vurderinger av
lavalternativet og høyalternativet gjøres i kap. 10.

9.5 Nullalternativet skole: Beholde eksisterende struktur og bygningsmasse
Skolefaglige vurderinger

Opplæringsloven § 8-1 gir elevene rett til å gå på den skolen ligger nærmest eller ved den
skolen i nærmiljøet elevene hører til og som er beskrevet i kommunens forskrift om
skoletilhørighet.
Når antall elever er redusert og vil bli ytterligere redusert, gir det kommunen liten
fleksibilitet i forhold til å opprette et hensiktsmessig antall klasser. Det vi ser i dag er at det
innen flere skolekretser bor i overkant av 30 elever på et gitt trinn. Det betyr at hver skole
må opprette 2 klasser per trinn. Fordelen er at det da blir klasser med få elever. Ulempen er
at det er lite hensiktsmessig bruk av ressursene.
Med det antall elever som prognosene viser, vil det være nødvendig å opprette klasser med
få elever på skolene. Det er sannsynlig at det vil være et sted mellom < 20 og >30 elever som
tilhører den enkelte skolekrets i årene som kommer. Det vil gi enda større utfordringer
knyttet til opprettelse av hensiktsmessig antall klasser i Frogn.
Lærernormen er knyttet til den enkelte skole og vil således binde ressurser til alle skolene i
en kommune.
I fremtidens skole er det viktig å lage fleksible og tilpassede løsninger. Løsninger som i større
grad enn i dag sikrer læring og utvikling for elevene. Stortingsmelding 6: Tett på – tidlig
innsats og inkluderende fellesskap legger føringer som forventer denne typen løsninger.
Skolene må i større grad sørge for tilpasset opplæring i form av et pedagogisk støttesystem
fremfor å fatte vedtak om spesialundervisning. En viktig del av et pedagogisk støttesystem er
målrettede tiltak, som i en definert periode skal bidra til læring innenfor rammen av et
inkluderende fellesskap.
Det blir mer krevende når ressurser bindes til klasser med få elever. Med flere elever per
klasse vil skolen ha en større fleksibilitet i bruk av ressursene og kan f. eks. organisere
opplæring på en måte som er bedre tilpasset enkelte elevers behov. Hvis det f. eks. er 28
elever i en klasse, betyr ikke det at alle 28 elevene skal ha samme opplæring i samme rom til
enhver tid.
Som tidligere beskrevet har ledelse som bidrar til profesjonsutvikling stor innvirkning på
elevresultatene. For å lykkes med dette er det viktig med nok ledelseskapasitet og god
kompetanse. Fordelen ved dagens skolestruktur er at ledelsen på den enkelte skole har
forholdsvis få ansatte, som gir et godt utgangspunkt for å utøve god ledelse. Ulempen er at
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det ikke nødvendigvis er en hensiktsmessig bruk av ressurser til ledelse i Frognskolen. Alle
skolene har en rekke administrative oppgaver som styres av blant annet lover og forskrifter.
Et eksempel på en administrativ oppgave er å lage arbeidsplaner og legge timeplan. Dette er
en av mange oppgaver som med fordel kan løses på en annen måte enn at dette gjøres av en
inspektør på alle skolene.

9.6 En ungdomsskole
Skolefaglige vurderinger
Analysene viser at det i 2030 vil være ca 500 elever som har behov for opplæring på
ungdomsskolen. I et lengre tidsperspektiv frem til 2040 vil elevantallet øke noe, men vil ikke
påvirke behovet for antall klasser. Det vil bli en gradvis reduksjon av klasser på
ungdomstrinnet, frem mot 2030. I 2022 og 2023 vil det være behov for 19 klasser. I 2030, og
årene fremover vil behovet være 14-15 klasser.
Fra et skolefaglig perspektiv vil det være flere fordeler med en ungdomsskole. Fra et
lærerperspektiv vil det være attraktivt med gode og robuste fagmiljøer, hvor betingelsene
for god faglig utvikling er til stede. Fra et elevperspektiv vil gode faglærere/gode fagmiljøer
være positivt. En ungdomsskole vil også gi et bredere og bedre tilbud innen språkfag og
valgfag.
Kommunestyret har bedt om en utredning av å organisere Seiersten og Drøbak under felles
ledelse. Her er det viktig å skille mellom det som kategoriseres som pedagogisk ledelse og
administrativ ledelse. Pedagogisk ledelse er tidligere beskrevet og det er blant annet referert
til Vivian Robinsons forskning og resultater. En god pedagogisk ledelse krever nærhet til de
ansatte og god kjennskap til praksis på skolen. Administrativ ledelse kan i mange tilfeller
utføres uten nærhet til de ansatte.
Hvis det blir slik at både Drøbak skole og Seiersten skole blir en del av skolestrukturen i
Frogn, er det altså viktig med god pedagogisk ledelse på begge skolene. Da begrunnet med
hvilken effekt god pedagogisk ledelse har på elevresultatene. Så vil det være naturlig å se
mer detaljert på hvordan den administrative ledelsen kan effektiviseres. Barneskole og
ungdomsskole har mange felles oppgaver, men forskjellene er også store. Det er spesielt
knyttet til hvordan timeplaner legges, fastsetting av standpunktkarakterer, gjennomføring av
eksamen og vitnemål. Ved en detaljert gjennomgang av oppgavene vil det være muligheter
for en effektivisering og at en leder kan ta administrative oppgaver på begge skolene.
Kommunestyret ber også om en forklaring på hvordan en økt elevmengde skal ivaretas på
Seiersten. Svaret er at den forventede elevmengden vil kunne ivaretas innenfor eksisterende
bygningsmasse. Ved å gjøre om den gamle svømmehallen og eventuelt lage et auditorium i
aulaen vil Seiersten skole ha kapasitet til 15 klasser.
Når det gjelder hensynet til barn som har behov for å bytte skole underveis i skoleløpet, så
er det erfaringsmessig 4-6 elever dette gjelder hvert skoleår. Noen av disse bytter da mellom
våre to kommunale ungdomsskoler, mens andre bytter til skole i annen kommune eller til
Montessori i Frogn. Årsakene til at elever ønsker å flytte er flere. Noen har venner/venninner
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på den andre kommunale skolen. Noen opplever et dårlig psykososialt miljø, mens noen
ønsker en annen tilnærming til den pedagogiske praksisen. Oppsummert vil det da for noen
få kunne være en ulempe å ikke ha to kommunale ungdomsskoler å velge mellom.

9.7 Tre barneskoler i tillegg til Dal skole
Skolefaglige vurderinger

Inneværende år har vi 140 elever på første trinn. Høsten 2021 har vi 131 skolestartere.
Prognosen viser at Frogn i årene som kommer vil ha 120-140 skolestartere hvert år. Av disse
vil 5-10 tilhøre Dal skole.
Hvis det tas utgangspunkt i at en klasse på barnetrinnet består av 25 elever, betyr det at det
vil være behov for 5 – 6 klasser per år, sentralt i Frogn. 3 barneskoler med mulighet for 2
klasser per trinn gir en kapasitet på 6 klasser. Innenfor eksisterende skoler, vil det også være
mulighet for å opprette flere klasser.
3 barneskoler sentralt i Frogn vil gi gode rammer for en effektiv og hensiktsmessig utnyttelse
av ressursene. Det gjelder relatert til ledelse, gode faglige miljøer, elevenes læring og
psykososialt miljø. Som tidligere beskrevet vil klassestørrelser opp mot 25 elever gi skolene
større fleksibilitet og muligheter til å organisere en hensiktsmessig opplæring.

9.8 Dal skole med 1.-4. trinn
Skolefaglige vurderinger

Dal skole har i dag 8 ansatte lærere. Det er et lite men meget godt faglig miljø. Rektor
melder om at det er krevende å få godt kvalifiserte søkere når det utlyses stillinger. Det at
Dal skole skal være en 1. – 4. skole, vurderes som lite hensiktsmessig. Det vil gjøre et lite
faglig miljø enda mindre. De ansattes arbeidsmiljø og faglige utviklingen vil bli dårligere. I
tillegg vil det bli enda mer krevende å både beholde og rekruttere gode lærere.
Dal skole er naturlig nok den skolens som er dyrest, når man ser på kostnad per elev. I dag er
den kostnaden ca. 145 000 kr. Gjennomsnittlig kostnad for en elev på de andre barneskolene
skolene er ca. 86 000 kr. Hvis Dal skole blir en 1. – 4. skole er estimert kostnad per elev ca.
160 000 kr. Kostnadene ved å ha Dal skole som en 1.-4. trinnskole, fører til at de andre
barneskolene må drives mer effektivt.
Når det gjelder et samarbeid med Nesodden kommune, så arbeider også Nesodden
kommune med en skolestrukturplan. Det er mulig at det på sikt kan bli et samarbeid mellom
de to kommunene, men på det nåværende tidspunktet er det ikke. Jaer skole vil
sannsynligvis bestå slik den er i dag.
Mulighetene for å styrke samarbeid med andre barneskoler, for eksempel Heer skole, er
drøftet med alle rektorene og spesielt med rektorene på Dal og Heer skole. Lokalt tillitsvalgt
har også vært en del av prosessen. Det pekes på samarbeid som kan gi kvalitetsmessig
gevinst, men intet samarbeid som kan gi en økonomisk gevinst.
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Andre vurderinger vedrørende fremtidig skolestruktur
I tillegg til ordinær undervisning gis det forskjellige tilbud i Frognskolen. Disse tilbudene beskrives
nedenfor. Hvordan disse tilbudene skal være i en fremtidig skolestruktur er ikke utredet i dette
arbeidet. Begrunnelsen for det er at det først må tas en avgjørelse på antall skoler, og det må gjøres
videre utredningsarbeid om bygningsmassen.
Når dette er gjort vil det gjøres grundige utredninger med anbefalinger om hvordan kulturskolen,
Regnbuen, voksenopplæringen og grunnleggende norskopplæring skal ivaretas.
Kulturskolen

Kulturskolen gir opplæring og utfoldelse innen kunstfagene og er et lokalt ressurssenter med
et utstrakt samarbeid med grunnskolen og det frivillige kulturliv.
Virksomheten har 370 elever og 17 lærere med kunstfaglig og pedagogisk kompetanse.
Kulturskolen har i dag hovedbase på Dyrløkkeåsen skole og kultursenter og desentraliserte
tilbud på andre skoler og kulturarenaer.
Kulturskolens samfunnsoppdrag er forankret i Opplæringslovens paragraf § 13-6:
«Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og
kulturskuletilbod til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet elles.»
(1997). Utover dette er kulturskolens oppdrag forankret i sentrale styringsdokumenter bl.a.
Rammeplan for kulturskolene, Stortingsmeldinger, strategiske planer m.m.
I det videre arbeidet med skolestruktur er det viktig å legge til rette for et godt
kulturskoletilbud. Et kulturskoletilbud som ses i et livsløpsperspektiv og som er en ressurs i
lokalmiljøet. Kulturskolen er en viktig alternativ mestringsarena for barn og unge.

Regnbuen

Regnbuen er en forsterket skoleenhet ved Drøbak skole for funksjonshemmede barn i
kommunen som ikke har nytte av å få hele sitt skoletilbud i egen klasse i egen skolekrets.
Hver elev har enkeltvedtak på tildeling av spesialpedagogisk undervisning og assistenter i
skoletiden.
Antall elever på Regnbuen varierer. For tiden er kapasiteten sprengt i forhold til arealer. For
tiden er det 12 elever på Regnbuen. I det videre arbeidet med skolestruktur er det viktig å
planlegge for et fortsatt godt tilbud, som bygger videre på det eksisterende tilbudet.
Kompetansen på avdelingen er høy og det er et godt samarbeid med hovedskolen. Et
samarbeid som sikrer at elever på Regnbuen blir inkludert i fellesskapet.

Voksenopplæring

Voksenopplæringen er delt inn i to i Frogn kommune der Seiersten ungdomsskole har
ansvaret.
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Voksne som har behov for Grunnskole etter §4A-1, har fått dette tilbudet på Ski
Voksenopplæring. Søkerne til Grunnskole har stort sett vært mindreårige flyktninger, bosatt i
Frogn kommune.
Fra og med 1.1.2020 er det inngått et vertskommunesamarbeid om voksenopplæringen
mellom Frogn, Vestby og Ås der Ås er vertskommune. Inspektør på Seiersten sitter som fast
representant i samarbeidsrådet.
Per.12.04.202 har Frogn kommune 1 elev på Ski Vo (avslutter vår 2021) og tre elever på Ås
læringssenter.
Elever som har behov for Grunnskole etter §4A-2, får dette tilbudet på
Seiersten/aktivitetssenteret/bolig. Per 12.04.21 har vi 19 elever som har vedtak på mellom
2-5 timer av 45 minutter i uken. Mange av disse elevene har hatt voksenundervisning i
mange år, og noen saker ønsker vi å avslutte da vi ser at vi er på grensen til helse og ikke
undervisning. Mange av disse elevene har utgåtte sakkyndige vurderinger, men PPT og Vo
har et godt samarbeid der målet er at alle elever skal få nye sakkyndige vurderinger på sikt.
Innføringsklasser/grunnleggende norskopplæring

Dyrløkkeåsen skole gir tilbud til elever som har vedtak om grunnleggende norsk. Elevene er
organisert i to innføringsklasser. En klasse med elever på 2.-6. trinn og en klasse med elever
på 7.-10. trinn. Tilbudet kan gis opp til 20 måneder. For tiden gis det grunnleggende
norskopplæring til 12 elever.

48

10. Forslag til videre prosess
Det er på det nåværende tidspunktet ikke grunnlag å foreslå en barnehage- og skolestruktur
som beskriver hvilke barnehager og skoler som skal være i Frogn kommune. Det er behov for
videre utredninger, spesielt relatert til bygningsmassen. Vedlikeholdsplanen gir et godt
grunnlag for videre beslutninger og utredninger. Når det foreligger et avklart oppdrag kan
kommunen gå begynne å utrede konseptene. Et prosjekt inneholder i hovedsak 5
prosjektfaser 1) Konsept 2) Planlegge 3) Gjennomføre 4) Avslutte 5) Realisere med
overføring til drift.
I utredningen av konsept er formålet at det skal lede frem mot valg av et realistisk,
gjennomførbart og bærekraftig konsept sin omfatter en anbefaling av arealstrategi og maks
arealramme for behovet som skal løses, kostnadsestimater, prinsipper for lokalisering og om
prosjektet skal videreføres som nybygg prosjekt eller oppgradering og utvikling av
eksisterende bygningsmasse. Behovsutredning er en del av prosjektenes tidligfase.
Utredningsfasens formål er å framskaffe tilstrekkelig grunnlag for å velge riktig konsept for å
løse et framtidig lokalbehov for kommunen.
Nybygg kontra rehabilitering av de gamle må utredes med nærmere kalkyler og det må
sammenfalle med en rekke andre forhold som funksjonsvurderinger, samlokaliseringer,
lokasjoner etc. Energiforbruk er også noe man må analysere nærmere. Det vi kan slå fast
vedrørende energiforbruket er at det hverken på Heer skole eller Drøbak skole er mulig å
sette inn mer andre energiløsninger på grunn av bygningenes konstruksjon.
I vurderingene som er gjort i kap. 9 er middelsalternativet i forhold til antall barn og unge
brukt. I et langsiktig perspektiv må det hensyn til en høyere vekst av barn og unge. En
fremtidig barnehage- og skolestruktur må samsvare med kommunens ambisjoner. Når det
foreslås en videre prosess er det tatt hensyn til.
Forslagene som presenteres nedenfor er basert på Kommunestyrets vedtak og fakta som er
presentert i dette dokumentet. Styringsgruppas forslag til videre prosess:
•

3 kommunale barnehager og Dal barnehage.
Videre utredning vil gi grunnlag for en detaljert beskrivelse av beliggenhet og
størrelse. Utredningen må også sees i sammenheng med utbyggingsplaner. Dersom
barneantallet øker grunnet utbygging eller tilflytting må det planlegges flere
barnehager, eller vurderes gjenåpning av Elleflaten.

•

1 ungdomsskole.
Det foreslås en gradvis økning av elever på Seiersten fra skoleåret 2022/2023. Videre
utredning vil gi en detaljert beskrivelse av hvordan og når alle elever på
ungdomstrinnet vil tilhøre Seiersten.

•

3 barneskoler og Dal skole 1. – 7. trinn.
Videre utredning vil gi en detaljert beskrivelse av beliggenhet, størrelse osv.
Utredningen vil også vurdere om behovet best gjøres med å bruke eksisterende
skoler, eller om det er mer hensiktsmessig å bygge på eller bygge nytt.
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Som tidligere skrevet vil fremtidig lokalisering og hensiktsmessig drift av Regnbuen,
Kulturskolen, Voksenopplæringen og grunnleggende norskopplæring også utredes.
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