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Anbefalte investeringsprosjekter

Tiltak som allerede er innarbeidet i økonomiplan for 2018-2021

Område Skole Tiltak Ferdigstilles år 

Bodøsjøen-Alstad Alstad U Rehabilitering og ombygging 2018

Nordsida Kjerringøy skole Oppgradering av ventilasjon mm og 

modul

2018

Tverlandet Tverlandet skole Ny 3-parallell 1-10 skole på 

Tverlandet som erstatter Løding skole 

og gamle Tverlandet skole

2019

Vatnlia leirskole Nye elevhytter og rehabilitering 2021

Sentrum-Rønvik Aspåsen skole og Bodø 

kulturskole

Rehabilitering av skolen og 

kulturskolen, samt økning av kapasitet 

fra 2 til 3 paralleller. Midlertidig 

modulbygg i byggeperioden.

2020

Østbyen skole* Midlertidig modulbygg fra Aspåsen 2020

Bodøsjøen-Alstad Alstad B* Midlertidig modulbygg fra Aspåsen 2020

Bodøsjøen skole* Midlertidig modulbygg fra Aspåsen 2020

Hunstad sør-

Mørkved

Mørkvedbukta skole Ny 1-7 skole (400 elever). Støver 

skole legges ned.

2021



Forslag til nye investeringstiltak i prioritert rekkefølge
Prioritet Område Skole Tiltak

1 Sentrum-Rønvik Østbyen skole Rehabilitering og 

ombygging, evt. nytt 

skolebygg 

2 Bodøsjøen-Alstad Alstad B Rehabilitering og 

ombygging, evt. nytt 

skolebygg

3 Bodøsjøen skole Byggetrinn III. Utvide 

kapasiteten

4 Hunstad sør-Mørkved Mørkvedbukta Byggetrinn II 

Ungdomsskole. 

6 Tverlandet/Saltstraumen/

Skjerstad/Misvær

Misvær oppvekstsenter Slå sammen barnehagen og 

skolen i Misvær til 

oppvekstsenter. Vil kreve 

noe om- og utbygging

7 Sentrum-Rønvik Rønvik/Saltvern Ny skole – avhenger av 

fremtidig boligbygging



Skoletyper og skolestørrelser

Bodø kommune har 23 grunnskoler: 9 barneskoler, 5 ungdomsskoler (inkl. Tverlandet 

skole med 5-10 trinn) og 9 1-10 skoler:  

Tall i parentes er elevtall skoleåret 2017/2018

*Privat skole. Planlegger utvidelse til 150 elever – til 60 elever på barnetrinnet og 60 elever på 

ungdomstrinnet (det er ca.10 elever på u-trinnet i dag). 

**Privat toppidrettsgymnas med oppstart høsten 2018. 32 elever på 8. trinn i 2018 – og potensielt 96 

elever på 8-10 trinn fra 2020.  

I tillegg til grunnskolene er Bodø voksenopplæring, Bodø naturskole og Bodø kulturskole 

en del av det samlede opplæringstilbudet i kommunen. 

Barneskoler Ungdomsskoler 1-10 skoler

Alstad B (349)

Aspåsen (351) 

Grønnåsen (315)

Hunstad B (342) 

Løding (1-4 skole) (228)

Mørkvedmarka (440)

Skaug oppvekstsenter (91) Støver (205)

Østbyen (279)

Alberthaugen skole (16)

Alstad U (286) 

Bankgata (285)

Hunstad U (362)

Tverlandet skole (324)

Norges toppidrettsgymnas (96)**

Bodøsjøen (369) 

Kjerringøy oppvekstsenter (45)

Løpsmarka (294) 

Misvær (60)

Rønvik (460)

Saltstraumen (145) 

Saltvern (764)

Skjerstad oppvekstsenter (39)

Skolen i Væran, oppvekstsenter (19)

St. Eysten skole*(84)



• Ønskelig med fortsatt variasjon i skoletyper. Skoletype vurderes ut fra beliggenhet og behov. 

Ved nye prosjekt skal det også vurderes å bygge barnehage som en del av anlegget.

 Barneskoler: Anbefaler at skolen ikke blir større enn 75 elever pr. trinn, dvs. 525 elever. 

 Ungdomsskoler: Anbefaler at skole ikke blir større enn 150 elever pr. trinn, dvs.450 elever. 

 1-10 skoler: Anbefaler at skolen ikke blir større enn 75 elever pr. trinn, dvs.750 elever. En så 

stor skole forutsetter desentraliserte innganger og soner for de ulike trinnene. Samtidig må 

skolen kunne være fleksibel i forhold til svingninger i elevtall på de ulike trinnene. 

 Det må i perioden drøftes hvor liten en skole kan bli – først og fremst ut fra et pedagogisk 

ståsted:

o Skolene bør være så store enheter at en får på plass rektor, inspektør og 

sekretær/driftskonsulent/driftsleder.

o Særlig ungdomsskolene bør være så store at man får bygget opp solide fagmiljøer.



Pedagogisk plattform

• Opplæringslovens formål

• Overordnet del av lærerplan

• Kompetanser i fremtidens skole

• Kommunens skolestrategi og utviklingsarbeid



Føringer for renovering/nye skolebygg

• Sammenhengende bygg fremfor flere mindre bygg.

• Bygg som bidrar til tilhørighet og gode fellesområder.

• Det skal skje læring i hele bygget.

• SFO har sambruk med resten av skolen – som skal speile 

læringsfremmende aktiviteter. Kjøkkenfunksjon og bespisning er 

viktig for SFO.

• Det skal tilrettelegges for relevant, utfordrende, variert og praktisk 

læring. Krever gode spesialrom med tilgjengelig utstyr og god 

lagerplass til utstyr/materiell og elevarbeider.

• Mulighet for ulik møblering av hensyn til variasjon i undervisningen.

• Ivareta behovet for visuell og auditiv arbeidsro for elevene.

• Tilrettelegge for elever med spesielle behov (tekniske hjelpemidler 

trenger plass).

• Fleksible bygg; dele elever inn i større og mindre grupper, mulighet 

for aldersblanding med mer.



• Bygg som fremmer sambruk mellom funksjoner, f.eks. gymsal/hall 

som også skal fungere som samlingssted i forbindelse med 

forestillinger/konserter.

• IKT og varslingssystemer.

• Ta hensyn til at (deler av) skolen skal ha funksjon som 

nærmiljøsenter.

• Organisering som gir mulighet til å utnytte skolens pedagogiske 

ressurser.

• Lærerne må ha gode arbeidsplasser med mulighet både for 

individuelt arbeid og samarbeid i team. God tilgang til møte- og 

samarbeidsrom.

• Ledelse og administrasjon samles. Avstand mellom ledelse og 

pedagogisk personale må ikke bli for stor.

• Felles personalrom for alle ansatte. 

• Gode fasiliteter for elevtjenesten.

• Den enkelte skoles kompetanse/kompetanse i nærheten, 

beliggenhet etc. skal vektlegges.



• Uteområdet er også et læringsareal og det må legges til rette for 

sambruk med nærmiljøet i et folkehelseperspektiv. Skal tilpasses 

barn i ulik alder og funksjonsnivå, samt ulike årstider. Uteområdet 

skal invitere til fri lek og variert fysisk aktivitet.

• Det skal være et særlig fokus på universell utforming, både i bygg 

og uteområder.



Tilstand på skolebygg





Elevtallsutvikling



• Skoler med kapasitet: Skolene i distriktene (inkl. Tverlandet), 

Mørkvedmarka, Grønnåsen, Bankgata, Løpsmarka

• Skoler med liten kapasitet: Saltvern-Rønvik og sentrum samt Bodøsjøen, 

og Støver

• Selv om en del skoler ikke har fylt opp sin kapasitet, er det likevel en 

knapphet på arealer. Dette skyldes økte krav til lærerarbeidsplasser, samt 

krav om tilpasset opplæring og endrede undervisningsformer i tråd med 

opplæringsloven og nye lærerplaner. Mange skoler mangler arbeidsplasser 

som er i henhold til arbeidstilsynet sine krav, de mangler egnede 

spesialrom, grupperom, garderobefasiliteter etc. Knapphet på areal gjør det 

vanskelig med utviklingsarbeid for å fremme en mer praktisk, relevant og 

variert undervisning.





Sentrum og skolene i Væran

• Økning i elevtallet i sentrum

• Nødvendige tiltak:
– Renovering/ombygging av Aspåsen skole og kulturskole, der skolen vil få kapasitet til å ta i 

mot opp mot 525 elever

– Østbyen skole skal renoveres og bygges om for å blant annet få flere og bedre egnede 

lærerarbeidsplasser, grupperom, garderober etc. Som strakstiltak kan det bli aktuelt å bruke 

deler av modulbygg fra Aspåsen. 

– Endrede inntaksområder for å utnytte ledig kapasitet ved skolene i sentrum og 

Rønvik/Saltvern.

– Bankgata skole: Uteområdene oppgraderes i 2018.  

– Øke kapasiteten til Bodø voksenopplæring (utvidet leie av Nordstrandveien 41). 

– Vurderes i planperioden: Legge ned skolen på Landegode

– Renoveringsbehov for øvrig: Det lages årlige prioriteringslister for renoveringsbehov i 

samarbeid mellom grunnskolekontoret og utbyggings- og eiendomsavdelingen. Bankgata 

skole står for tur i 2018, med blant annet utskifting av vinduer og utbedring av varmeanlegg



Rønvik/Saltvern

• Svak økning i elevtall (forutsetter ingen nye store boligprosjekter)

• Nødvendige tiltak:

– Se på skolekapasitet og inntakssoner for sentrum og Rønvik i 

sammenheng. Første steg er renovering av Aspåsen skole – med 

økning i kapasiteten fra to- til tre parallell skole. Da kan inntakssonen 

mellom Aspåsen og Østbyen endres, deretter mellom Østbyen og 

Saltvern.

– På sikt bør det bygges en ny skole i Rønvikområdet dersom det 

kommer større utbyggingsprosjekter i området. Plassering avhenger av 

fremtidig utbyggingsprogram/boligbygging.    

– Renoveringsbehov: Det lages årlige prioriteringslister for 

renoveringsbehov i samarbeid mellom grunnskolekontoret og 

utbyggings- og eiendomsavdelingen. I perioden er det behov for 

renovering av den eldste bygningsmassen ved Saltvern skole. 





Nordsida (Løpsmark, Skaug og Kjerringøy)

• Økning i elevtall – men god kapasitet ved skolene

• Nødvendige tiltak:

– Kjerringøy skole rehabiliteres i 2018



Alstad/Grønnåsen/Bodøsjøen

• Svak økning i elevtall. Pr. nå er det sprengt kapasitet ved 

Bodøsjøen skole

• Nødvendige tiltak:

– Bodøsjøen skole, tiltak på kort sikt: Endring av inntaksområdet mellom 

Bodøsjøen skole og Grønnåsen skole 

– Kortsiktig løsning: Flytte moduler fra Aspåsen skole i 2020.  

– Bodøsjøen skole, tiltak på lang sikt: Byggetrinn III som erstatter modulbygg. 

Sees i sammenheng med behov for idrettshall i bydelen.  

– Alstad Barneskole: Renovering (evt. ny skole) og kapasitetsutvidelse. Det er 

behov for lærerarbeidsplasser, personalrom, møterom, flere grupperom, større 

garderobe, toaletter og utbedring av ventilasjons-anlegg etc.

– Kortsiktig løsning for Alstad B: Flytte moduler fra Aspåsen skole i 2020.



Hunstad/Mørkved/Støver

• Økning i elevtallet (Hunstad sør-utbyggingen)

• Nødvendige tiltak:

– Utnytte ledig kapasitet ved Mørkvedmarka skole: Støver skole er full fra 

høsten 2019. Som strakstiltak flyttes 7. trinn til Mørkvedmarka skole.

– Endret inntaksområde

– Realisere ny skole i Mørkvedbukta. Byggetrinn I: 1-7 skole for 400 

elever innen 2021. Støver skole legges da ned og en vil få en netto 

økning i antall elever/kapasitet på ca. 200 elever.

– Realisere byggetrinn II i Mørkvedbukta: 8-10 skole for 180 elever innen 

2025. En vil også kunne ta inn elever fra Hunstad ungdomsskole.

– Renoveringsbehov for øvrig: Det lages årlige prioriteringslister for 

renoveringsbehov i samarbeid mellom grunnskolekontoret og 

utbyggings- og eiendomsavdelingen. Det er behov for renovering av 

den gamle bygningsmasse på Hunstad ungdomsskole. I tillegg er det 

mangel på gymkapasitet og behov for oppgradering av uteområdet. 



Tverlandet/Saltstraumen/Skjerstad/Misvær

• Nedgang i elevtall. Stimuleres til økt boligbygging, særlig på 

Tverlandet med ny skole og god kapasitet

• Nødvendige tiltak:

– Ny 1-10 skole på Tverlandet skal stå ferdig i 2019 og erstatter Løding 

og Tverlandet skoler.

– Misvær skole: Behov for utvendig vedlikehold av basseng og 

oppgradering av el-kraft, tele og automatisering, 

– Vurderes i planperioden: Slå sammen barnehagen i Misvær og Misvær 

skole til Misvær oppvekstsenter. Forutsetter noe ombygging og tilbygg 

for å bedre bl.a. garderobeforholdene.

– Vurderes i planperioden: Slå sammen skolene i Skjerstad/Misvær (ta 

organisatoriske grep)

– Vurderes i planperioden: Overføre u-trinnet fra Saltstraumen skole til 

Tverlandet og etablere oppvekstsenter i Saltstraumen


