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1. Innledning
Skolebehovsplanen er kommunens styringsverktøy for planlegging av tilstrekkelig
skolekapasitet i Bodø kommune. Skolebehovsplanen gir også føringer for utvikling av nye
skoler/rehabilitering av eksisterende bygg når det gjelder skoletyper og pedagogisk plattform.
Prioritering av behovet for rehabilitering og vedlikehold skjer ut fra byggfaglige vurderinger.
I noen sammenhenger er det et sammenfall med behovet for rehabilitering og utvidelse av
kapasiteten. Planen trekker opp behovet for nye skoler på lang sikt og behov for midlertidige
tiltak på kortere sikt. Forslag i skolebehovsplanen vil i neste omgang være
beslutningsunderlag for rådmannens prioriteringer i forslag til økonomiplan for perioden 2019
-2022.
Ved skolestart 2018 er det forventet i overkant av 600 elever i grunnskolen. Elevtallsveksten
i planperioden fram til 2029 er anslått til om lag 200 elever i grunnskolen i følge
hovedprognosen fra Statistisk sentralbyrå (SSB), men sannsynligvis vil veksten være lavere
enn det.
Prognoser som ligger til grunn i skolebehovsplanen er basert på befolkningsframskrivinger fra
SSB (middel) fra 2017, men korrigert for utviklingen for de trinnene vi faktisk har inne i
skolen og de barn som er registrert født. For byen samlet sett viser framskrivingene et lavere
nivå på elevtallsutviklingen enn tidligere framskrivinger. I noen deler av byen er det
imidlertid vekst. De nye framskrivingene utløser behov for kapasitetsøkende tiltak i ulike
inntaksområder. Det understrekes at framskrivingene er beheftet med en betydelig grad av
usikkerhet, dette gjelder særlig intern flytting mellom skolenes inntaksområder og
kommuneplansoner.
Fra tidligere skolestrukturplan er det allerede påpekt en rekke kapasitetsøkende tiltak som
delvis er innarbeidet i økonomiplan 2018-2021. Skolebehovsplanen trekker opp behov for
kapasitetsøkning og rehabilitering i et lenger perspektiv.

1.1 Prosess
Rektornettverkene og forbundene i skolen har hatt anledning til å gi innspill til
skolebehovsplanen på følgende tema:






Skoletyper og skolestørrelser
Oppfyllelsesgrad (når er en skole full)
Pedagogisk plattform og hvordan det tenkes undervisning; hva innebærer ord som
variert, relevant og praktisk.
Pedagogisk grunnsyn: læringssyn, elevsyn og lærerrolle (knyttet opp mot det definerte
lærings- og elevssyn).
Lærernes arbeidsplasser og SFO

Vi har fått innspill fra alle rektornettverkene, samt fra skolelederforbundet og
utdanningsforbundet i Bodø. Deres innspill er innarbeidet i plandokumentet.
Skolebehovsplanen har vært tema på styremøte i kommunalt foreldreutvalg (KFUB).
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2. Oppsummering av anbefalte investeringsprosjekter
Tiltak som allerede er innarbeidet i økonomiplan for 2018-2021
Område
Skole
Tiltak
Bodøsjøen-Alstad
Nordsida

Alstad U
Kjerringøy skole

Tverlandet

Tverlandet skole

Sentrum-Rønvik

Vatnlia leirskole
Aspåsen skole og Bodø
kulturskole

Østbyen skole*
Bodøsjøen-Alstad

Alstad B*
Bodøsjøen skole*

Hunstad sørMørkved

Mørkvedbukta skole

Rehabilitering og ombygging
Oppgradering av ventilasjon mm
og modul
Ny 3-parallell 1-10 skole på
Tverlandet som erstatter Løding
skole og gamle Tverlandet skole
Nye elevhytter og rehabilitering
Rehabilitering av skolen og
kulturskolen, samt økning av
kapasitet fra 2 til 3 paralleller.
Midlertidig modulbygg i
byggeperioden.
Midlertidig modulbygg fra
Aspåsen
Midlertidig modulbygg fra
Aspåsen
Midlertidig modulbygg fra
Aspåsen
Ny 1-7 skole (400 elever). Støver
skole legges ned.

Ferdigstilles
år
2018
2018
2019

2021
2020

2020
2020
2020
2021

*flytting av moduler ligger ikke inne med egne investeringsmidler i økonomiplanen
Illustrasjon: Nye Aspåsen skole og Bodø kulturskole
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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
4
6

Bodøsjøen skole
Hunstad sør-Mørkved
Mørkvedbukta
Tverlandet/Saltstraumen/ Misvær
Skjerstad/Misvær
oppvekstsenter
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Sentrum-Rønvik

Rønvik/Saltvern

Illustrasjon: Østbyen skole

5

Byggetrinn III. Utvide kapasiteten
Byggetrinn II Ungdomsskole.
Slå sammen barnehagen og skolen i
Misvær til oppvekstsenter. Vil kreve noe
om- og utbygging
Ny skole – avhenger av fremtidig
boligbygging

3. Skolebyggenes tekniske tilstand
Det gjøres kontinuerlig byggetekniske vurderinger og oppgradering av skolebygg. Tabellen
nedenfor viser en grov oversikt over status på byggene, og antyder hvilke skoler som står for
tur til å bli rehabilitert.
Skoleanlegg uten investeringsbehov – kun ordinært vedlikehold.
Skoleanlegg med middels investeringsbehov. Behov kan dekkes gjennom
midler til utvidet vedlikehold eller innen ramme for mindre investeringer
Skoleanlegg med store investeringsbehov på hele eller deler av anlegget.
Skoleanlegg det er knyttet politisk vedtak til

Skolebygg
Alstad B
Alstad U
Aspåsen

Type
1-7
8-10
1-7

Bankgata
Bodøsjøen
Grønnåsen
Hunstad B
Hunstad U
Kjerringøy
Løding
Løpsmark
Misvær
Mørkvedmarka
Rønvik
Saltstraumen
Saltvern
Skaug oppvekstsenter
Skjerstad oppvekstsenter
Skolene i Væran, Helligvær
Skolene i Væran, Landegode
Støver
Tverlandet
Østbyen

8-10
1-10
1-7
1-7
8-10
1-10
1-7
1-10
1-10
1-7
1-10
1-10
1-10
1-7
1-10
1-10
1-10
1-7
5-10

Tilstand
Rehabilitering 2017-2018
Rehabilitering/ombygging 20182020

Rehabilitering 2017-2018
Erstattes av ny skole fra 2020

Erstattes av ny skole fra 2021
Erstattes av ny skole fra 2020

Nedenfor er tabell som viser basisinformasjon og tilstandsgrad i skolebygg. Det omfatter
utvendig og innvendig standard, varme, ventilasjon, sanitæranlegg og elkraft- tele- og
automatiseringsinstallasjoner.
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Tilstandsgrad skolebygg – samletabell

Tilstandsgrad er gradert fra 0-3:
 Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer: Tilfredsstillende teknisk-, innemiljø- og
funksjonell standard.
 Tilstandsgrad 1: Svake symptomer: Teknisk standard med svakheter, men ingen
utbedringspålegg. Krav til innemiljø med visse svakheter. Funksjonell standard med
noen svakheter.
 Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer: Behov for viktige tekniske utbedringer.
Krav til innemiljø med vesentlige svakheter. Funksjonell standard med betydelige
svakheter.
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Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer: Betydelige tekniske utbedringspålegg. Krav til
innemiljø er ikke tilfredsstillende. Betydelig manglende funksjonalitet.

Rød skrift markerer en forverring siden 2013 og grønnskrift markerer en forbedring. Svart
skrift viser at tilstand er den samme.
Vedlikeholdet er noe under anbefalt nivå og en del av skolene har manglende funksjonalitet
og trenger modernisering.

Illustrasjon: Saltvern skole

8

4. Skoletyper og skolestørrelser
Bodø kommune har 23 grunnskoler: 9 barneskoler, 5 ungdomsskoler (inkl. Tverlandet skole
med 5-10 trinn) og 9 1-10 skoler.
Tabell som viser skoletyper. Tall i parentes er elevtall skoleåret 2017/2018
Barneskoler
Ungdomsskoler
1-10 skoler
Alstad B (349)
Alberthaugen skole (16)
Bodøsjøen (369)
Aspåsen (351)
Alstad U (286)
Kjerringøy oppvekstsenter
Grønnåsen (315)
Bankgata (285)
(45)
Hunstad B (342)
Hunstad U (362)
Løpsmarka (294)
Løding (1-4 skole) (228)
Tverlandet skole (324)
Misvær (60)
Mørkvedmarka (440)
Norges toppidrettsgymnas (96)**
Rønvik (460)
Skaug oppvekstsenter (91)
Saltstraumen (145)
Støver (205)
Saltvern (764)
Østbyen (279)
Skjerstad oppvekstsenter
(39)
Skolen i Væran,
oppvekstsenter (19)
St. Eysten skole*(84)

*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.

3.1 Skoletype
Bodø kommune har drøftet om det skal være en strategi for hvilke skoletype som skal velges
når vi ser på skolestrukturen og behovet for nye anlegg og rehabilitering av eldre skolebygg:
Om det skal legges opp til rene barne- og ungdomsskoler eller om det skal bygges 1-10
skoler.
I Bodø kommune har vi en variasjon av skoletyper og vi har ingen dokumentasjon på at den
ene typen er å foretrekke fremfor den andre. Det er fordeler og ulemper ved begge skoleslag.
Forskning, Nasjonale prøver og elevundersøkelser er med på å underbygge dette. Også
rektorer og ansatte, foreldre og elever er i stor grad fornøyd med det skoleslaget de er
tilknyttet.
Det har vært prosesser i Bodø kommune tidligere der skolestruktur og skoletype har blitt
drøftet. Skolestrukturen i sentrum var tema i Bystyre i juni 2012 og det ble vedtatt å beholde
Aspåsen og Østbyen skoler som barneskoler og Bankgata skole som ungdomsskole.
I april 2011 ble det vedtatt at nye Tverlandet skole skal være 1-10 skole. Dette er også vedtatt
i Mørkvedbukta (i 2010), der barneskole er 1. byggetrinn. I forbindelse revisjon av
skolebehovsplanen er spørsmålet også rettet til rektornettverkene og til fagforbundene.
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Innspill underbygger vurderingen ovenfor om at det er ønskelig med variasjon av skoletyper i
Bodø kommune.
Kommunens strategi er derfor å vurdere skoletype ut fra beliggenhet og behov. Ved nye
prosjekt skal det også vurderes å bygge barnehage som en del av anlegget.

4.2 Skolestørrelse
Ved planlegging av nye skoler og ved rehabilitering/ombygging legges det vekt på at
undervisningsarealene er fleksible og tilrettelagt for praktisk, variert og relevant undervisning.
Hvert trinn skal ha sitt hjemmeområde med arealer som er tilpasset en slik undervisningsform.
Skolestørrelse vil variere ut fra beliggenhet og befolkningstall.
 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.
 Nye skoler planlegges som sammenhengende bygg med fleksibilitet mellom trinnene
for å håndtere svingninger i elevtall
 Unngå «sopp»-skoler med store ungdomstrinn i forhold til barnetrinn.
 Det skal i de enkelte prosjekt vurderes om barnehage skal være en del av anlegget.
Det legges opp til en effektiv utnyttelse av alle arealer, der læring skal kunne foregå i hele
bygget. Skolebyggene skal også tilrettelegge for at nærmiljøet skal kunne ta deler av bygget i
bruk på etter skoletid. Uteområdet er også et læringsareal og det må legges til rette for
sambruk med nærmiljøet.

4.3 Kapasitetsutnyttelse og oppfyllelsesgrad
Alle skoler må ta høyde for tilflyttende elever med nærskolerett. I tillegg må det tas høyde for
årskullvariasjoner og elever med særlige behov. Når en skole er å anse som fylt opp vil være
en kombinasjon av areal og antall rom:



Skolen er å anse som full når 90 % av maks kapasitet er fylt opp
Skolen er å anse som full når spesialrom må tas i bruk til andre formål slik at tiltenkt
undervisning/funksjon ikke kan foregå her. Spesialrommene skal gi mulighet for
relevant, variert og praktisk undervisning med kvalitet.

10

5. Pedagogiske føringer for Bodøskolen
Hver enkelt skole skal selv, ut fra nasjonale og lokale føringer og styringssignaler,
konkretisere hvordan de skal jobbe og hva dette vil ha å si for pedagogisk praksis ved skolen.
Elevmedvirkning og elevinvolvering skal være sentralt i bodøskolen. Alle skolene skal sette
seg høye mål for elevenes læringsutbytte gjennom økt bruk av elevaktive arbeidsmåter som
fremmer faglig og sosial læring. Elevene skal gis anledning til å utvikle sin
læringskompetanse gjennom økt bruk av problemorienterte læringsmetoder og digitale
verktøy. Elevene skal lære seg å ta ansvar for fellesskapet gjennom økt samhandling på ulike
læringsarenaer.
Skoleledelse og undervisningspraksis har sterkest påvirkning på elevers læring, og er derfor
grunnleggende i den pedagogiske plattformen.
Viktige overordna dokumenter er:





Opplæringslovens formål
Overordna del av læreplanen
Kompetanser i fremtidens skole
Bodø kommunes skolestrategi og utviklingsarbeid

I tillegg skal årlige mål for utviklingsarbeidet i Bodø-skolen legges til grunn.

5.1 Opplæringsloven
Utdrag fra opplæringslovens formålsparagraf viser hva som er skolens hensikt:








opne dører mot verda og framtida
kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine
og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet
utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong.
lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst.
skal møte tillit, respekt
danning og lærelyst

5.2 Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen
Ny overordnet del av læreplanen omtaler og vektlegger opplæringens verdigrunnlag og
prinsipper for læring, utvikling og danning. Samtidig legger den overordnede delen vekt på
hvordan skolen skal jobbe for å møte elevene med tillit, respekt og krav, og de skal få
utfordringer som fremmer danning og lærelyst. For å lykkes med dette må skolen bygge et
godt læringsmiljø og tilpasse undervisningen i samarbeid med elevene og hjemmene. Det
krever et profesjonsfellesskap som engasjerer seg i skolens utvikling.

5.3 Kompetanser i Fremtidens skole
I Meld.St.28 2015-2016 er det lagt stor vekt på læringssyn og hvordan elevene selv tar aktivt
del i egen læringsprosess. Hvordan lærere tilrettelegger for læringsprosesser der elevene er
aktive, blir sentralt. Følgende kompetanser vektlegges:
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1. Fagspesifikk kompetanse: Fagenes innhold defineres på fagenes premisser. Fagets
egenart utgangspunkt for fagovergripende kompetanser.
2. Å kunne lære: Læringsstrategier og refleksjon over den faglige læringen. Kompetanse
i å ta i bruk det de har lært i nye sammenhenger. Lesing, skriving og muntlig
deltakelse.
3. Grunnleggende ferdigheter (lesing, skriving, regning, muntlig, digitale ferdigheter).
4. Kritisk tenkning, problemløsning; hvordan ivareta det i skolefagene? Evne til
innovasjon, nyskaping og entreprenørskap er viktig for samfunns- og arbeidslivet.
Vurderes for det enkelte fag.
Prioriterte tverrfaglige tema:
 Demokrati og medborgerskap
 Bærekraftig utvikling
 Folkehelse og livsmestring
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5.4 Bodø kommunes skolestrategi og utviklingsarbeid
Skolestrategien gir retning for utviklingsarbeidet i Bodøskolen. Hensikten med en felles
strategi er å tydeliggjøre en felles retning og definere hva som skal prioriteres i
skoleutviklingsarbeidet:








Videreutvikle skolene til å bli lærende organisasjoner. Kontinuerlig øvelse i de ulike
bestanddeler innenfor lærende organisasjoner
o Nettverk, lærende møter og profesjonsutvikling for ledere og lærere
Læringsmiljø og klasseledelse
Samarbeid skole og hjem
Grunnleggende ferdigheter – lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter
Folkehelse og livsmestring (psykisk og fysisk helse), demokrati og medborgerskap og
bærekraftig utvikling (hentet fra læreplanfornyelsen).
Dybdelæring
Digitale løsninger som fremmer det ovennevnte

Skolestrategien er under revisjon.
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5.5 Hvordan påvirker den pedagogiske plattformen nye skolebygg?
Den pedagogiske plattformen legger føringer for hvordan skolebygg planlegges; hvilke
funksjoner det skal legges ril rette for og hvordan undervisningen skal organiseres fremover.
Vi har også tatt med de viktigste momentene fra brukergruppene som har bidratt med arealog funksjonsbeskrivelser for de nyeste skoleprosjektene: Tverlandet skole, Aspåsen skole og
kulturskole og Mørkvedbukta skole. I tillegg er innspill fra fagforbundene tatt inn.
Når det planlegges nye skolebygg, rehabilitering og ombygging, skal følgende føringer legges
til grunn for design:





















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.

5.6 Brukerprosesser
Når det planlegges større rehabiliteringstiltak eller nye skolebygg, skal brukerne involveres.
Samskaping er et satsingsområde i Bodø kommune og omfatter all planlegging. Skolens
brukere innehar verdifull kunnskap og erfaring som er nødvendig å ta med i prosessene.
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Det skal nedsettes en brukergruppe representert ved skolens ledelse, verneombud og
tillitsvalgte. Representant fra foreldrenes arbeidsutvalg skal inviteres med i gruppen.
Brukergruppen skal bidra med beskrivelse av funksjoner basert på pedagogisk plattform og
egen praksis. Beskrivelsene skal nedfelles i et areal- og funksjonsprogram – som danner basis
for videre planlegging og prosjektering. Brukergruppen vil følge prosessen fra oppstart til
innflytting i ny/renovert skole.
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6. Inntaksområder for skolene
Kommunen er delt inn i 7 skolekretser. Innenfor disse kretsene ligger følgende skoler:
Kommuneplansoner/skolekrets
Væran

Sentrum

Rønvik/Saltvern
Nordsida

Alstad/Grønnåsen/Bodøsjøen

Hunstad/Mørkved/Støver

Tverlandet/Saltstraumen/Skjerstad/Misvær

Skoler
Skolene i Væran
(Landegode og
Helligvær)
Aspåsen
Østbyen
Bankgata
Alberthaugen
St. Eystein
Rønvik
Saltvern
Kjerringøy
Skaug
Løpsmarka
Bodøsjøen
Grønnåsen
Alstad
Hunstad
Støver
Mørkvedmarka
Mørkvedbukta
Tverlandet
Løding
Nye Tverlandet skole
Saltstraumen
Skjerstad
Misvær

Skoletype
1-10

B
B
U
U
1-10
1-10
1-10
1-10/oppvekstsenter
1-7/oppvekstsenter
1-10
1-10
B
B og U
B og U
B
B
1-10
5-10
1-4
1-10
1-10
1-10/oppvekstsenter
1-10

Inntaksområdene følger ikke alltid inndelingen av kommuneplansonene. For å få gode
løsninger for byen som helhet er det viktig å se naboområder i sammenheng og i noen tilfeller
å etablere skoleanlegg som betjener flere områder.

16

Kart som viser skolene og inntaksområdene i kommunen.

I enkelte områder vil elever bo midt mellom 2 skoler, og i disse områdene vil kapasiteten
avgjøre hvilken skole elevene skrives inn på. Forutsetningen er at det er trygg skolevei og at
søsken får gå på samme skole. Fortrinnsvis også barn på samme trinn og i samme nabolag.
Skoler som ikke har definerte inntakssoner er Alberthaugen skole, St. Eystein skole og det
planlagte toppidrettsgymnaset. Disse skolene henter elever fra alle bydeler, og det er en viss
usikkerhet hvordan dette påvirker kapasiteten ved de øvrige skolene. Fritt skolevalg er også
en faktor som spiller inn.
Skoler med egen
Ordning inntaksone
Skolen i Væran
Kjerringøy
Løpsmarka
Rønvik
Saltvern
Bankgata
Bodøsjøen
Alstad U
Hunstad U
Tverlandet
Saltstraumen
Skjerstad
Misvær

Fritt skolevalg

Alberthaugen

St Eystein

Toppidrettsgymnaset

Skoler med inntakssone i
hele byen
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For å utnytte skolenes kapasitet på best mulig måte, må av og til inntaksområdene mellom
naboskoler endres/justeres. For kommende periode foreslås endringer mellom følgende
skoler:





Saltvern og Østbyen skole
Østbyen og Aspåsen skole
Bodøsjøen og Grønnåsen skole (gjeldende for skolebegynnere fra skolestart 2018)
Støver og Mørkvedmarka skole (gjeldende for skolebegynnere fra skolestart 2018)

En nærmere beskrivelse av endringene finnes i kapittel 8: Skolebehov og tiltak.

6.1 Nærskoleretten, forskrift om skoleplassering og skolekapasitet
Det er i sak 05/32 (2005) laget en forskrift om fordeling av elevene i grunnskolene i Bodø
kommune. Forskriften slår i punkt 1 fast:
1. Elevene har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest hjemmet.
Bestemmende for hva som er nærmest er: Den fysiske avstanden, topografi, om søsken
går på den samme skolen, trafikkforhold og kapasitet på skoleanleggene.
I saken er det pekt på at skoler vil kunne få utfordringer med kapasiteten på enkelte
trinn. Skolene må da ta i bruk organisatoriske løsninger som utvidet skoledag og ambulerende
klasser. I noen sammenhenger det vil være nødvendig for Bodø kommune å gi elever plass
på en annen skole enn den skolen som ligger nærmest hjemmet. Rektorene må samarbeide
for å finne løsninger som gir minst ulempe.
I bystyresak 14/3 13.02.2014 ble det bl.a. fattet følgende vedtak:
1. I forbindelse med fritt skolevalg anbefales det at grunnskolen har to kapasitetsgrenser
for å unngå at skoler blir fulle og at elever i nærskolen må gå på nest nærmeste skole.
 Elever med fritt skolevalg kan prioriteres inn dersom det er over 2,5 m2 pr elev på
det aktuelle trinnet, under denne grensen er å anse som om skolen er full på dette
trinnet.
 Elever som sokner til en nærskole kan prioriteres inn dersom det er opp til 2 m2 pr
elev på det aktuelle trinnet og kan også utløse en klassedeling på det aktuelle
trinnet dersom det er nok klasserom til dette. Er det ikke flere ledige klasserom, er
skolen å anse som full, og elever på dette trinnet må gå på nest nærmeste skole.

6.2 Kartlegging av gangavstand til skolene i Bodø
Sommeren 2017 ble det gjort en analyse av gangavstand til skolene i Bodø. Gangavstand er
her definert som hvor langt en person kan bevege seg i løpet av en tidsperiode. Metodesettet
for ganganalysen ble utviklet av SINTEF høsten 2016 og baseres på at det koster tid for en
person å gå over et gitt område, basert på arealdekket. Ut fra analysen er det utarbeidet kart
som viser gangavstand til de ulike skolene. Vi har benyttet resultatet for å treffe best mulig
ved forslag til nye inntakssoner.
Forslag til nye inntaksområder ligger i kapittel 8: Skolebehov og tiltak.
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7. Prognoser
7.1Grunnlaget for prognosene
Statistisk sentralbyrå (SSB) lager befolkningsframskrivinger med flere ulike alternativer for
befolkningsutviklingen i Norge. Hovedalternativet MMMM viser hvordan utviklingen blir når
vi legger til grunn middels utvikling i både fruktbarhet, levealder, innenlandske flyttinger og
innvandring. Det innebærer at:





fruktbarhet forblir på dagens nivå med rundt 1,7 barn per kvinne
levealderen øker med rundt syv år for menn og fem år for kvinner frem mot 2060
det innenlandske flyttemønstret vi har sett de siste ti årene fortsetter
nettoinnvandringen på sikt blir liggende mellom 250 og 300 ut fra at Bodø er ca 1% av
folketallet i Norge.

Befolkningsframskrivningen fra SSB

De ulike alternativene er
vist fra SSB i figuren til
venstre.
I hovedalternativet blir det
befolkningsvekst i Norge
gjennom hele dette
hundreåret. I alternativet
for høy nasjonal vekst
HHMH blir veksten enda
raskere, og vi passerer 6
millioner allerede om ti år.
Den kraftige veksten
fortsetter gjennom hele
perioden. Det skyldes både
høyere fruktbarhet, høyere
levealder og ikke minst en
betydelig høyere
nettoinnvandring enn i
hovedalternativet.
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7.2 Historiske tall – elevtallsutvikling og skolekapasitet
Etter skoleåret 2005/6 har det vært en nedgang i elevtallene i Bodøskolen.
Grafer som viser elevtallsutvikling fra 2005 til 2017 i Bodø kommune. Kilde: GSI og antall
elever registrert ved skolestart 2017/18 i Visma Flyt

Elever i Bodøskolen fra 2005 til 2017
6400
6300

Elever

6200
6100
6000
5900
5800

Alle skoler
Kommunal skoler

5700

Endringer som har skjedd i skolestrukturen og skolekapasitet fra 2005 frem til i dag er
følgende:
Kapasitetsøkende tiltak:
 Løpsmarka skole er bygget ut med ungdomsskole og tar elever fra Norsia som før har
gått på Kirkhaugen fra høsten 2006
 Bodøsjøen skole er bygget ut med ungdomsskole fra høsten 2010.
 Alberthaugen tok i bruk hus 2 fra 2012 (også det leid av fylkeskommunen).
 Bodø voksenopplæring (BVO) flyttet til lokaler i Nordstrandveien 41 høsten 2013 og
frigjorde kapasitet på Bankgata en periode. Det har vært en økning i antall elever ved
BVO, og Bankgata skole har igjen fungert som skolelokaler for BVO.
 Økt kapasitet, 2 klasserom fra høsten 2015, på Aspåsen når kulturhuset flyttet .
 Kapasisteten til Saltvern økt med 2 klasserom fra 2016 siden nytt bygg til enheten ble
bygget, noe som frigjorde 2 klasserom til undervisning.
 Støver skole har tatt i bruk lokalene til tidligere Innstranden barnehage og dermed fått
hus 2 fra 2016.
 Ombygging av helsehuset på Rønvik skole. Frigjør rom til undervisning i 2018.
Tiltak for å ta ned kapasitet:
- Kapasiteten ved Mørkvedmarka skole er tatt ned ved at Hus 1benyttes til
Familiesenter fra høsten 2007.
- Kirkhaugen skole er lagt ned fra høsten 2007 og Rønvik skole er bygget ut til 1-10
skole
- Brakker ved Alstad ungdomsskole er fjernet høsten 2011
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Endring i elevtall på de enkelte skolene i Bodø fra skoleåret 2005/06 til 2017/18

Elever
Elever
Endring
skoleåret
Navn
skoleåret
elever
2005/2006 2017/2018
16
Alberthaugen skole
10
+6
349
Alstad barneskole
330
+19
284
Alstad ungdomsskole
361
-77
349
Aspåsen skole
342
+7
284
Bankgata ungdomsskole
280
+4
365
Bodøsjøen skole
152
+213
314
Grønnåsen skole
463
-149
347
Hunstad barneskole
323
+24
364
Hunstad ungdomsskole
404
-40
45
Kjerringøy skole
38
7
228
Løding skole
252
-24
294
Løpsmark skole
324
-30
60
Misvær skole
50
+10
439
Mørkvedmarka skole
580
-141
461
Rønvik skole
239+300
-78
145
Saltstraumen skole
147
-2
762
Saltvern skole
709
+53
91
Skaug Oppvekstsenter
93
-2
39
Skjerstad Oppvekstsenter
64
-25
19
Skolen i Væran
6+16
-3
205
Støver skole
165
+50
326
Tverlandet skole
394
-68
283
Østbyen skole
288
-5
6069
Totalt kommunale
6330
-261
84
St Eystein
27
57
6153
TOTALT
6357
-204
Skoler som ble bygget for å ta topper i elevtallet, og som har hatt en nedgang i elevtallet er
Løpsmarka, Grønnåsen og Mørkvedmarka skoler. Skoler som har hatt nedgang i elevtallet på
grunn av generell befolkningsnedgang er Løding, Tverlandet og Skjerstad. Ledig kapasitet
ved Grønnåsen skole (nå) og Mørkvedmarka skole (tidligere) har blitt brukt til å sentralisere
samiskundervisningen. Grønnåsen skole har også vært i stand til å ta i mot elever som er
multifunksjonshemmet da skolen er tilrettelagt for det. Nærhetsprinsippet gjør det vanskelig å
fylle opp skoler hvor vi har ledig kapasitet.
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. Flere skoler er i dag ikke i stand til å ta i mot elever med
spesielle behov, da de ikke er universelt utformet eller har tilstrekkelig plass for utstyr og
treningsrom/hvilerom. Knapphet på areal gjør det vanskelig med utviklingsarbeid for å
fremme en mer praktisk, relevant og variert undervisning.
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7.3 Utbyggingsprogram
Boligbygging påvirker elevtallsutviklingen: Hvilke typer boliger som bygges hvor har
betydning.
Boligplan for Bodø kommune viser at 60 % av boligene enten eneboliger, tomannsboliger
eller rekkehus. Andelen blokker har økt de siste 4 årene. Mange av dem som bor i enten
eneboliger/tomannsboliger eller rekkehus flytter i nye blokker og barnefamilier overtar ofte
disse boligene. Antall nybyggede boenheter i snitt de siste 44 årene har vært på ca. 350.
Nye boenheter fordelt på boligtype ferdigstilt i perioden 01.01.16-31.08.17

Bodø kommune skal i planperioden etablere et utbyggingsprogram. Programmet vil være et
styringsredskap for kommunen i samspill med private aktører; grunneiere og utbyggere.
Utbyggingsprogrammet er ment å gi viktige innspill og forutsetninger vedrørende spørsmål
om oppstart og etableringer av boområder. Utbyggingsprogrammet vil legge grunnlag for
kommunens handlingsplan og budsjett. Etableringen av et utbyggingsprogram vil gi
forutsigbare betingelser for utbyggere, både private og offentlige.
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I tabellen nedenfor er boligreservene i de ulike kommuneplansonene vist:
Område

Antall boenheter + regulert areal

Kjerringøy

53 + 3 daa.

Nordsia

258 + 71 daa.

Rønvika

419

Bodø sentrum

1960

Bodøsjøen

1309 + 8 daa.

Grønnåsen, Alstad og
Jensvolldalen

400

Hunstad til Vikan

3550 + 2,7 daa.

Tverlandet

253 + 324 daa.

Saltstraumen og omegn

164 + 149,5 daa.

Skjerstad og Misvær

79 + 103 daa.

TOTALT

8445 + 661,2 daa. Regulert/avsatt

Kilde: Byplankontoret
Oversikten fra 2014 viser en boligreserve på 4700 boliger. Dersom det bygges ca. 350 boliger
i året, holder reserven i ca. 14 år fremover. I denne oversikten er ikke ny by regnet inn, og det
er sannsynlig at det er i denne nye bydelen det vil bli størst utbygging fra 2030 og utover.
Frem til 2030 vurderes det som sannsynlig at befolkningsutviklingen vil være størst i
områdene sentrum og Bodøsjøen-Alstad, Hunstad og Mørkved slik som oversikt over
regulerte boligområder tilsier.
Tabellen under viser at det i gjennomsnitt bodde 2,18 pr bolig i 2016 (2,25 pr bolig i 2011),
men at det bor flere enn 2 personer i eneboliger, tomannsboliger og rekkehus. Det er en viss
andel av personer i barnehage eller skolealder, men andelen er fallende i blokk og kategori
«annen».
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Tabell som viser personer pr boligtype i 2016 og andel av 0-18 år i Bodø.

Boliger i alt
Enebolig
Tomannsbolig
Rekkehus, kjedehus, andre småhus
Boligblokk
Annen boligbygning
Kilde: SSB

Andel alder
Antall
Antall
Personer pr personer 0-18 i hushusholdninger personer husholdning 0-18
holdningen
23214
50616
2,18
12368
24 %
8708
22481
2,58
6209
28 %
2684
6569
2,45
1890
29 %
4561
9769
2,14
2491
25 %
5515
9150
1,66
1351
15 %
1746
2647
1,52
427
16 %

SSB har gjennomført en folketelling i 2001 og i 2011. Sammenligner vi elevtallet i 2001 med
elevtallet i 2011 så finner vi at det var ganske likt i sum (se kurve på neste side). Fra år 2000
og fram til 1. halvår 2013 er det bygget 3500 boliger i Bodø. På samme tid er befolkningen
steget med 7000. Dette har ikke gitt seg utslag i vekst i antall grunnskoleelever, og det er
derfor ikke slik at økt boligbygging nødvendigvis gir seg utslag i flere elever i skolene.
Økningen i husholdninger i Bodø var på 3708 fra folketellingen i 2001 til folketellingen i
2011. Det var kun 12 % av økningen hvor det var husholdninger med 1 barn og kun 4 % hvor
det var 2 barn. Kategorien husholdninger med mer enn 3 barn økte ikke.
Andel av økte husholdninger i Bodø kommune fra 2001 til 2011 som har 1 eller 2 barn eller
er uten barn.

4%
12 %
Husholdninger uten barn
Husholdninger med 1
barn
Husholdninger med 2
barn

84 %
Kilde: Folketellingen SSB.

Det er grunn til å tro at når vi får en vekst i antall husholdninger med barn, vil antall skolebarn
øke fremover. Hver 4 eller 5 nye husholdning vil ha barn. Vi ser også tendenser til at det blir
flere familier med delt omsorg, hvor en av foreldrene og ett barn bor i små leiligheter. Det er
derfor ikke nødvendigvis slik at bygging av blokker med små leiligheter ikke medfører at det
vil bo skolebarn i disse blokkene.
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7.4 Forventet elevtallsutvikling i Bodø kommune frem mot 2028
Det er utarbeidet nye prognoser høsten 2017. Prognosene er basert på tilgjengelig informasjon
fordelt på inntakssoner og med middels SSB befolkningsprognose (MMMM) som ramme:
 Fødselsrater 1,71 barn pr kvinne
 Boligbyggingsprogram til en viss grad
 Forventet vekst 1,15 %
Generell befolkningsprognose folketall totalt i Bodø MMMM / SSB

Prognose Befolkning totalt og i 2017-2028
60000
50000

Innbyggere

40000
30000
20000
10000

Hovedalternativet MMMM befolkning totalt

0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Befolkningsframskrivning frem mot år 2030

Kilde: SSB prognose middels vekst (2016)

Som figurene på neste side viser vil det bli en stor stigning i elevtallet på barnetrinnet slutten
av perioden, mens de nærmeste årene vil det gå noe ned. På ungdomstrinnet blir det først en
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stigning og etter det vil elevtallet falle. Grunnen til denne utviklingen er at det går noen
sterke årsklasser fra barneskolen og over i ungdomsskolen.
Det betyr at man de nærmeste årene kan ha fokus på hvor det bygges og intern flytting. Det
blir viktig å kunne ha rett kapasitet på rett sted til rett tid. Den samlede kapasiteten, behøver
dermed ikke å økes før i slutten av perioden.
Elevtall på barnetrinnet i Bodø (MMMM-SSB)

Elevtall på ungdomstrinnet i Bodø (MMMM-SSB)
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Elevtallsutvikling barnetrinn øverst og ungdomstrinn nederst (MMMM.SSB)

For å få et enda sikrere grunnlag vil vi basere oss på 3 kilder:
 Elever som allerede er inne i skolen - framskriving (blå i tabell)
 Barn i barnehagealder som er registrert i ulike inntaksområder i kommunen (rød i
tabell)
 Befolkningsutvikling (MMMM-SSB) (grønn i tabell)
Figuren viser kildegrunnlag for prognose
Trinn 2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Avviket mellom disse tallene utgjør vekstpotensial for Bodø kommune dersom man skal følge
SSB-prognosen. Det ligger en del svake årsklasser i barnehagen som gjør at det er grunn til å
tro at elevtallet ikke vil være stigende før eventuelt i slutten av perioden.
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Elevtallsutvikling mot 2028

I skoler med 1-10 har vi større muligheter til å utnytte ledig kapasitet på ungdomstrinnet til
mellomtrinn og småtrinn, mens skoler som ikke har alle trinnene ikke gir oss tilsvarende
fleksibilitet. Utfordringen er allikevel å bygge nok kapasitet på rett tid på rett sted til elever på
barnetrinnet. Boligplan 2018-2030 baserer seg på SSBs MMMM-alternativ når det gjelder
befolkningsutvikling.
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8. Skolebehov og tiltak 2018-2028 i grunnskolen
For hver skolekrets vises inntaksområdene for skolene i kretsen, prognoser,
utvikling/forventet boligbygging i området, kapasitetsutfordringer og forslag til tiltak. Her
vises også tilstandsgrad i skolebygg med behov for rehabilitering.

8.1 Sentrum/Væran
Kartene viser skolene og inntaksområdene i kretsen.
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Kapasitet

Tabellen viser skolenes kapasitet.
Skole

Klasser pr. trinn

Klasse
rom

Aspåsen

2 (3 på enkelte
trinn)
2
5
Aldersblandet
2 avd.

Østbyen
Bankgata
Skolen i Væran
Alberthaugen

Kapasitet
(antall elever)

18

Elever pr.
klasse
rom
25

14
22
2

25
25
15-20

350
550
15
8 trinn: 6
9-10 trinn: 12

450

Prognoser

Prognosene viser at det vil være en viss økning i antall elever på barnetrinn og
ungdomstrinnet i dette området, men det er usikkert hvor mange elever de private skolene vil
ta fra området. Det er også sannsynlig at en del barnefamilier i sentrum vil flytte til eneboliger
i andre deler av byen etter hvert som det bygges nye og eiere av eneboliger utenom sentrum
kjøper seg leiligheter i sentrum.
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Bankgata ungdomsskole vil ha god kapasitet i årene fremover, også ved en endring av
inntaksområdene mellom sentrum og Rønvik/Saltvern og med elever i innføringsklasser. På
skolen i Væran er det god kapasitet.
Utvikling i området (boligbygging)

Kommunen har de siste årene satset på boligbygging i sentrum, og det er igangsatt bygging og
planlagt for ca. 1960 nye boenheter. Store prosjekter som Bryggerikvartalet, Meierikvartalet,
Ramsalt, Byparken og Bodø 360 er igangsatt, og i Breivika planlegges det å omgjøre dagens
industri/næringsområde til boligområde, hvor målgruppen blant annet er barnefamilier.
Det viser seg at den typen boliger/leiligheter som bygges i sentrum i liten grad trekker til seg
familier med barn i skolealder, men dette kan endre seg over tid.
På Væran, dvs. Landego og Helligvær, er det et behov for utleieboliger for de som ønsker å
prøve å bo på øyene, og som kanskje kan ønske å bygge i framtida. Utleieboliger er også
nødvendig for å få rekruttere lærere.
Kapasitetsutfordringer







På barnetrinnet er det behov for å bygge ut kapasiteten i sentrum. Usikkerhet knytter
seg til hvor mange barnefamilier som flytter inn i de nye boligprosjektene i
sentrumsområdet.
Usikkerhet om hvor mange elever som vil søke seg til de private skolene i sentrum:
Elever kan søke til Alberthaugen og St. Eystein, samt til Norges Toppidrettsgymnas
(NTG) når det etableres i Bodø fra høsten 2018. St. Eystein har planer om å bygge ut
kapasiteten på ungdomstrinnet, fra ca. 25 til 60 elever og NTG vil ta i mot 32 elever på
hvert av de tre ungdomstrinnene. Disse tre skolene vil etter hvert ha kapasitet til å ta
opp mot 10 % av elevene på ungdomstrinnet.
Usikker på effekt av prosjektet Ny by – ny flyplass; hvor raskt byen vil vokse og når
det vil bli behov for en ny skole i sentrum.

Tilstand på bygg

Basisinformasjon pr bygning

4
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544

1960

612

15

16

456

1972

Landegode skole,

612

15

16

Østbyen skole

612

138

726

3383

1967/ 68

1804

Bodø

1
2
1
1

1
2
1
1

1
1
1
2

1
2
1
1

2
1
2
2

2
1
2
2

1,29
1,57
1,43
1,57

2

2

2

2

2

2

2 2,00
0,30

28865
41483
3716
3029

ca
ca
ca
ca

Byggår
1997

14436

31

1
2
2
2

Tomteareal(BTA)

612

Landegode skole

TG Snitt

Helligvær skole

Bodø

Tele- og automatisering

Bodø

1804

Elkraft installasjoner

1804

Sanitær

1949

Ventilasjon

9606

Varme

447,3

1424

Bygning innvendig

4258

138

Bygning utvendig

Bruksnr

138

612

Even kommentar

Gårdsnr

612

Bankgata ungd.skole

Areal
pr.bygning(BTA)

Byggtype NS3457

Aspåsen skole,gymsal

Bodø

Bygningsnavn

Bodø

1804

Eiend.navn/
Bygn.kompleks

Kom.navn

1804

Reg.nr

Kom.nr.

TEKNISK TILSTAND

11337 ca

Nødvendige tiltak
 Rehabilitering/ombygging av Aspåsen skole og kulturskole, der skolen vil få kapasitet til å

ta i mot opp mot 525 elever. Aspåsen skole og kulturskole er under planlegging og skal
ferdigstilles i 2021. Modulbygg planlegges etablerert på skoletomta for trinn 4-7 i
byggetiden. Trinn 1-4 får plass i 2. etasje Bankgata.
 Østbyen skole skal rehabiliteres 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.
 Rehabiliteringsbehov for øvrig: Det lages årlige prioriteringslister for rehabiliteringsbehov
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.
Endrede inntaksområder Sentrum-Rønvik/Saltvern

Skolekapasiteten i sentrum og Rønvik/Saltvern sees i sammenheng. Det foreslås endrede
inntaksområder mellom skolene her, for å kunne utnytte kapasitetsøkningen på Aspåsen skole.
Figuren nedenfor viser forslag til endrede inntaksområder, og hvor mange elever som sokner
til grunnkretsene innenfor disse områdene.
Figuren viser forslag til endrede inntaksområder

Det er først og fremst på Saltvern skole at det er begrenset skolekapasitet. Her er det
nødvendig å redusere antallet skolebegynnere med mellom 50 og 60 elever for å gi rom for ny
boligbygging i området. Figur 15 viser 3 området som er farget henholdsvis oransje, gul og
rød. Dette er grunnkretser som kan overføres til nye skoler for å sikre nok kapasitet og unngå
overkapasitet ved de enkelte skolene.
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Gul sone: Grunnkretser som flyttes fra Saltvern til Østbyen skole. Med planfri
kryssing av de rv. 80 vil det være kortere for mange elever på Reinsletta å gå til
Østbyen skole enn til Saltvern. Se kartene nedenfor.
Oransje sone: Grunnkretser som flyttes fra Østbyen til Aspåsen skole. Også her vil
elever få kortere gå-avstand til skolen.
Rød sone: Kan vurderes flyttet til Saltvern skole dersom skolekapasiteten på Rønvik
skulle bli presset i årene framover og presset på Saltvern avtar gjennom endring av
inntakssonen mot Østbyen.

I det gule feltet er det flere skolebegynnere enn i det oransje feltet. Skulle alle i det oransje
feltet begynne på Aspåsen, ville man i løpet av fem år langt på vei ha fylt opp den økte
kapasiteten på Aspåsen. Det ligger her en usikkerhet i hvor mange som begynner på St.
Eystein.
Nedenfor er kart som viser gangavstand til Aspåsen og Østbyen skoler og kart som viser
gangavstand mellom Østbyen og Saltvern skoler.
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Som kartene viser, vil elever som bor i området øst for Bankgata, få kortere skoleveg til
Aspåsen skole enn til Østbyen skole. Dette medfører kryssing av Bankgata som er en barriere.
Det er etablert lyskryss i krysset Bankgata-Kongens gate og andre tiltak vil vurderes.
Elever som bor i de sør-vestlige delene av området mellom Rv. 80 og Kirkeveien (Reinsletta)
vil få kortere skoleveg til Østbyen skole enn til Saltvern skole. Inntaksområdet går i dag langs
Rv. 80. Ny undergang ved Thalekrysset vil bidra til at elevene i dette området kan komme seg
trygt over riksvegen. Andre tiltak vil vurderes.
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8.2 Rønvik/Saltvern
Kartet viser skolene og inntaksområdene i kretsen.

Kapasitet

Tabellen viser skolenes kapasitet.
Skole

Klasser pr. trinn

Klasse
rom

Saltvern

3-4

34

Rønvik

2

Elever pr.
klasse
rom
25

Kapasitet
(antall elever)
800

14
25
490*
6
15
*inkludert tidligere helsebygg som er pusset opp og tatt i bruk til skoleformål
Prognoser
1-10 skole
Saltvern
Rønvik
Elever i området

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
762 768 751 756 747 734 790 760
461 471 480 474 467 465 469 467
1223 1239 1231 1230 1214 1199 1259 1227
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2025 2026 2027 2028
756 755 764 753
471 479 477 481
1227 1234 1241 1234

Prognosene viser at det vil være ganske stabilt i området så lenge det ikke igangsettes noen
boligbygging. Dersom deler av Reinsletta innlemmes i inntaksområdet for sentrum vil det i
forhold til skolekapasitet, kunne tillates noe økt boligbygging. Se forøvrig kap. 8.1.
Utvikling i området (boligbygging)

Det er planlagt/regulert for ca. 419 nye boenheter i Rønvikområdet. Området er populært for
barnefamilier. På grunn av manglende skolekapasitet, er boligprosjekter satt på vent,
eksempelvis Ragnar Schjølbergs vei.
Kapasitetsutfordringer



Det er først og fremst på Saltvern skole at det er begrenset skolekapasitet. Her er det
nødvendig å redusere antallet skolebegynnere til mellom 50 og 60 elever for å gi rom
for å bygge flere boliger i området.



Intern flytting mellom kommuneplansoner er en utfordring – og det er nødvendig å se
på den totale kapasiteten på skolene i sentrum og Rønvik/Saltvern. Det er foreslått
endringer i inntaksområder mellom skolene. Det vil imidlertid ta tid før nye grenser
virker. Det starter med innskriving av 6 åringer som skal begynne på skolen høsten
2021 og nedgangen vil dermed ikke ha full effekt på alle klassetrinn før i 2031.

Tilstand på bygg

1540/486

5979

1960/2007

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
2
2

1
1
1

2
2
2

2 1,29
2 1,43
2 1,43

Tomteareal(BTA)

TG Snitt

Tele- og automatisering

Elkraft installasjoner

Bygningsnavn

Sanitær

Saltvern ungd.skole

1965

Ventilasjon

Bodø

1976/2007

5307

Varme

1804

6515

486

Bygning innvendig

14

Bygning utvendig

32

612 31
31
612

Even kommentar

Bruksnr

612

Saltvern Barneskole

Byggår

Gårdsnr

Rønvik skole

Bodø

TEKNISK TILSTAND

Areal
pr.bygning(BTA)

Byggtype NS3457

Bodø

1804

Eiend.navn/
Bygn.kompleks

Kom.navn

1804

Reg.nr

Kom.nr.

Basisinformasjon pr bygning

10931 ca
17919 ca
16738 ca

Nødvendig tiltak






Se på skolekapasitet og inntakssoner for sentrum og Rønvik i sammenheng. Første
steg er rehabilitering 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. Lokalisering av skole og
fremdrift avhenger av kommende arealplaner og utbyggingsprogram/boligbygging.
Rehabiliteringsbehov: Det lages årlige prioriteringslister for rehabiliteringsbehov i
samarbeid mellom grunnskolekontoret og utbyggings- og eiendomsavdelingen. I
perioden er det behov for rehabilitering av den eldste bygningsmassen ved Saltvern
skole.

Endrede inntaksområder Sentrum-Rønvik/Saltvern

Forslag til endring av inntakssoner finnes i kap. 8.1 – Sentrum/Væran.
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8.3 Nordsida (Løpsmark, Skaug og Kjerringøy)
Kartene viser skolene og inntaksområdene i kretsen.

Kapasitet

Tabellen viser skolenes kapasitet.
Skole

Klasser pr. trinn

Klasse
rom

Kapasitet
(antall elever)

22

Elever pr.
klasse
rom
15-25

Løpsmarka

3

Skaug

1

7

20-25

165

Kjerringøy

Aldersblandet

3
1

20
10-15

70

500

Prognoser
1-10 skole og Skaug 1-7

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Løpsmark

294

307

313

Skaug
Kjerringøy

91
45

92
43

98
41

430

442

452

Elever i området

335 355

2025 2026 2027 2028

366

378

381

390

395

400

405

95
41

99
37

95
30

97
29

99
31

98
33

99
33

100
35

475 491

502

503

507

520

526

532

540

99
41
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Prognosene viser en økning av antall elever, spesielt i Løpsmarka, hvor det er god
skolekapasitet. På Skaug har det vært en gradvis økning av elever i perioden. Også Kjerringøy
har hatt en økning i elevtallet de siste årene. Men det er ikke nok barn i barnehagealder til å
opprettholde dette nivået.
Utvikling i området (boligbygging)

I gjeldende plan er det lagt til rette for ca. 260 nye boliger på nordsida. Dette inkluderer
Festvåg, Skaug, Kløkstad, Oksbakken-Bremnes og Skivika. Ut over dette er det avsatt 68
dekar med areal til boligbygging.
Kapasitetsutfordringer

Det er ingen kapasitetsutfordringer på nordsida og Kjerringøy. Det er god kapasitet for videre
boligutbygging i gjeldende planer og skolene har kapasitet til en økning av elevtallet.
Tilstand på bygg

Basisinformasjon pr bygning

2920

1991

23

13

1 956

1932

38

Byggår

Bygningsnavn

Illustrasjon: Kjerringøy skole

Tomteareal(BTA)

70

612

TG Snitt

29

Skaug skole

Tele- og automatisering

612

Bodø

Elkraft installasjoner

Bodø

1804

1961

Sanitær

1804

1592

Ventilasjon

56

Varme

56

124

Bygning innvendig

124

612

Bygning utvendig

Bruksnr

612

Kjerringøy skole,idrett
Løpsmark skole.

Even kommentar

Gårdsnr

Kjerringøy skole

Areal
pr.bygning(BTA)

Byggtype NS3457

Bodø

Eiend.navn/
Bygn.kompleks

Kom.navn

1804

Reg.nr

Kom.nr.

TEKNISK TILSTAND

2

2

2

3

2

2

2 2,14

9525 ca

2
2

1
1

1
1

1
2

1
1

1
1

1 1,14
1 1,29

21422 ca
15503 ca

1983

8.4

Alstad/Grønnåsen/Bodøsjøen

Kartet viser skolene og inntaksområdene i kretsen. Inntaksområdet mellom Bodøsjøen skole,
Grønnåsen skole og Alstad B er endret i 2017 på grunn av kapasitetsutfordringer ved
Bodøsjøen skole.

Kapasitet

Tabell som viser skolenes kapasitet.
Skole

Klasser pr. trinn

Klasse
rom

Bodøsjøen
Grønnåsen
Alstad B
Alstad U

2
2-3
2-3
4

Baser
19
17
13
2

39

Elever pr.
klasse
rom
42 pr. trinn
25
25
25
18

Kapasitet (antall
elever)
420
475
425
361

Prognoser
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
284 282 274 281 288 303 285 283
349 351 349 339 329 304 295 291
314 335 346 369 373 392 416 424
365 360 349 347 326 323 310 308
1312 1328 1318 1336 1316 1322 1306 1306

Alstad U
Alstad B
Grønnåsen
Bodøsjøen
Elever i området

2025 2026 2027 2028
285 285 285 285
290 290 290 290
430 440 440 440
301 305 314 318
1306 1320 1329 1333

Prognosene viser at det vil være en viss elevtallsøkning i området, men de tar ikke høyde for
utbygging av boligreservene i spesielt Bodøsjøen. Flere boligprosjekter er satt på vent inntil
skolekapasiteten i Bodøsjøen og Alstad er tilstrekkelig. Det er med dagens elevtall er det
allerede for liten kapasitet ved Bodøsjøen skole, mens det er ledig kapasitet ved Grønnåsen.
Utvikling i området (boligbygging)

Det er planlagt/regulert for ca. 1700 nye boenheter (+ boligområde på 8 da). i området
Bodøsjøen, Grønnåsen, Alstad og Jensvolldalen. Her kan nevnes omdisponering av
næringsareal (slakteritomta) til boligformål – noe det ikke var tatt høyde for da Bodøsjøen
skole i sin tid ble bygget. I tillegg er det ønske fra kommunen å realisere salg av området B3
til boligformål.
Kapasitetsutfordringer




Behov for utbygging av kapasitet til 200 flere elever ved Bodøsjøen skole.
Alstad barneskole er enkelte år full på enkelte trinn og det er behov for økt kapasitet til
lærerarbeidsplasser og rom for tilpasset undervisning. Prognoser viser en nedgang i
elevtall, men her ligger en usikkerhet i eventuelt generasjonsskifte i bydelen og intern
tilflytting av barnefamilier.
Grønnåsen skole har i utgangspunktet kapasitet til å ta inn ca.170 flere elever enn i
dag. Endring av inntaksområdet mot Bodøsjøen skole, utbygging av boliger i Svartlia
og Jensvolldalen, samt øvrig fortetning i området bidrar til å fylle opp kapasiteten.
Skolen har også lagt til rette for elever med multihandikap og har rom for å samle
samiskundervisningen i kommunen via fjernundervisning. Dette betyr at reell ledig
kapasitet er mindre enn 170 og det er nødvendig å skaffe økt kapasitet i Bodøsjøen for
å unngå kapasitetsutfordringer på Grønnåsen.



Tilstand på bygg
Basisinformasjon pr bygning

4200

1804

Bodø

Grønnåsen skole

612

38

225
475/4
77

4500

40

Byggår

Tomteareal(BTA)

37

TG Snitt

612

Tele- og automatisering

Bodø

Elkraft installasjoner

1804

Sanitær

1968/2007

Ventilasjon

1970/ 71

7 030

Varme

4104,5

192

Bygning innvendig

265

39

Bygning utvendig

Bruksnr

39

612

Even kommentar

Gårdsnr

612

Alstad ungdomsskole
Bodøsjøen skole

Areal
pr.bygning(BTA)

Byggtype NS3457

Alstad barneskole

Bodø

Bygningsnavn

Bodø

1804

Eiend.navn/
Bygn.kompleks

Kom.navn

1804

Reg.nr

Kom.nr.

TEKNISK TILSTAND

2004/10

2
1
1

2
1
2

2
1
1

2
1
1

2
1
1

2
2
1

2 2,00
2 1,29
1 1,14

9062 ca
8047 ca
10480 ca

1997

2

2

1

2

1

1

1 1,43

26444 ca

Nødvendige tiltak








Bodøsjøen skole, tiltak på kort sikt: Endring av inntaksområdet mellom skolene for å
øke kapasiteten ble gjennomført i 2017. Modulbygg flyttes fra Aspåsen skole i 2020.
Bodøsjøen skole, tiltak på lengre sikt: Byggetrinn III som erstatter modulbygg.
Forutsettes at tomta til Bodøsjøen barnehage (Styrmannsveien 4 og 6 – gnr/bnr 37/309
og 37/343) sikres som et tilleggsareal for ytterligere utbygging evt. som del av
uteområdet til skolen. Disse to eiendommene er på totalt 6,8 mål. Skolen forblir 1-10
skole. Behov for kapasitetsøkning: 200 elever.
Alstad barneskole skal rehabiliteres og bygges om. Skolen er full enkelte år, og det er
tidvis behov for 3 klasser pr. trinn. Det er behov for lærerarbeidsplasser, personalrom,
møterom, flere grupperom, større garderobe, toaletter og utbedring av ventilasjonsanlegg etc. Alternativt bygges en ny barneskole på Alstad. Dette vil bli avklart i 2018
jf. byggetekniske vurderinger.
Som strakstiltak kan det bli aktuelt å bruke deler av modulbygg fra Aspåsen fra 2020.

Endrede inntaksområder

Grønnåsen skole har fått utvidet sitt inntaksområde med Skeidhaugen og deler av Alsgård fra
høsten 2018, gjeldende for skolebegynnere. Inntaksområdet til Alstad B utvides med
Alstadenga. Resultat av denne endringen vises gradvis på Grønnåsen, som får en økning av
elevtallet med over 100 elever i perioden. Det vil også komme en økning av elevtallet på
Grønnåsen som en følge av den pågående byggingen i Jensvolldalen og Svartlia.

Illustrasjon: Alstad barneskole
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8.5

Hunstad/Mørkved/Støver

Kartet viser skolene og inntaksområdene i kretsen. Inntaksområdet mellom Mørkvedmarka
skole og Støver skole ble endret i 2017 på grunn av kapasitetsutfordringer ved Støver skole.

Kapasitet

Tabellen viser skolenes kapasitet.
Skole

Klasser pr.
trinn

Klasse
rom

Hunstad B
Hunstad U

2
5
6 på enkelte
trinn
1-2

14
14
2

B3-4
Basemodell
2 årstrinn kan ta
over 75 elever
2
3

Støver

Mørkvedmarka

Mørkvedbukta I
Mørkvedbukta II

Elever pr.
klasse
rom
25
25
20

Kapasitet
(antall elever)

8+
skolekjøkken
+ Hus 2

25
15

215

23

25

575

Trinnområder
Trinnområder

60 pr. trinn
60 pr. trinn

420
180

42

350
390

Prognose
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
205 178 189 181
208 196 183 173
439 468 476 499 456 458 462 480
347 331 342 343 336 319 314 306
364 375 382 387 410 443 469 442
1355 1352 1389 1410 1410 1416 1428 1401

Støver
Ny skole i Mørkvedbukta
Mørkvedmarka
Hunstad B
Hunstad U
Elever i området

2025 2026 2027 2028
190 190 195 210
480 477 477 480
310 310 310 315
445 445 449 455
1425 1422 1431 1460

Prognosene viser at det vil være en stor økning av elevtallet i dette området. Det er det
område av byen med størst behov for økning i skolekapasiteten.
Utvikling i området (boligbygging)



I området Hunstad til Vikan, er det regulert for 3550 boenheter + 2,7 da til
boligformål.
På Hunstad sør er det planlagt for ca. 1300 boenheter. Hunstad sør er et populært
område for barnefamilier og det er stor etterspørsel etter boliger her. Øveråsen er nå så
å si ferdigstilt, og per tiden er det ca. 50 barn i dette feltet. Totalt i perioden 2011-2021
forventes det ca. 320 barn i Hunstad sør, hvorav 270 barn kommer i perioden 20162021. Anslagene er utarbeidet av Hunstad sør Utbyggingsselskap AS.
I Mørkved sør (inkludert Støver og Breiva) er det et boligpotensial på ca. 790
boenheter. I tillegg kommer 600 studentboliger, der 255 er ferdig utbygget.





Kapasitetsutfordringer



Det planlegges ny skole i Mørkvedbukta for å øke skolekapasiteten i Hunstad sør –
Støver. Elevene på Hunstad sør sokner i dag til Støver skole, som er beregnet å ha nok
kapasitet frem til 2019. Barnehagen (Hus 2) er tatt i bruk til skoleformål. Det er
forutsatt at Støver skole skal legges ned når ny skole kommer i Mørkvedbukta
Hunstad U vil få kapasitetsutfordringer fra 2021. Byggetrinn II i Mørkvedbukta (8-10
trinn) bør derfor stå ferdig innen 2023. En usikkerhet er antall elever som vil søke seg
til private skoler (St. Eystein og det kommende toppidrettsgymnaset). Eventuelt må
Støver skole fungere som ungdomsskole, noe som betinger innvendig vedlikehold og
oppgraderinger på ventilasjon og el-anlegg. Det er ikke tatt stilling til bruk av området
og bygningsmassen ved Støver skole etter at Mørkvedbukta skole står ferdig.



Tilstand skolebygg
Basisinformasjon pr bygning

10255

43

200

7 228
1986/ 95/ 96/ 97

1804

Bodø

Støver skole

612

43

198

2576

Byggår

Bygningsnavn

Tomteareal(BTA)

24

612

TG Snitt

41

Mørkvedmarka skole

Tele- og automatisering

612

Bodø

Elkraft installasjoner

Bodø

1804

1981

Sanitær

1804

4 225

Ventilasjon

636

Varme

636

41

Bygning innvendig

41

612

Bygning utvendig

Bruksnr

612

Hunstad barneskole,idrett
Hunstad ung.skole

Even kommentar

Gårdsnr

Hunstad barneskole

Areal
pr.bygning(BTA)

Byggtype NS3457

Bodø

Eiend.navn/
Bygn.kompleks

Kom.navn

1804

Reg.nr

Kom.nr.

TEKNISK TILSTAND

1

2

1

1

1

2

2 1,43

13947 ca

2
1
1

2
2
2

1
1
1

1
1
2

2
1
1

1
1
2

1 1,43
1 1,14
1 1,43

14746 ca
29504 ca
18270 ca

1982

43

1978/2001
1976

Nødvendige tiltak








Utnytte ledig kapasitet ved Mørkvedmarka skole: Inntaksområdet mellom
Mørkvedmarka og Støver skole ble endret i 2017 og er gjeldende for skolebegynnere
fra skolestart 2018. I tillegg kan 7. trinn overføres fra Støver til Mørkvedmarka skole
fra skoleåret 2018-2019.
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 2023. En vil
også kunne ta inn elever fra Hunstad ungdomsskole.
Rehabiliteringsbehov for øvrig: Det lages årlige prioriteringslister for
rehabiliteringsbehov i samarbeid mellom grunnskolekontoret og utbyggings- og
eiendomsavdelingen. Det er behov for rehabilitering av den gamle bygningsmasse på
Hunstad ungdomsskole. I tillegg er det mangel på gymkapasitet og behov for
oppgradering av uteområdet.

Endrede inntaksområder Hunstad/Mørkved/Støver

Når ny skole kommer i Mørkvedbukta, foreslås det å endre inntaksområdet mellom
Mørkvedmarka skole og Mørkvedbukta skole. På grunn av kapasitetsutfordringer ved Støver
skole, gjøres endrede inntaksområder gjeldende fra skoleåret 2018 for skolebegynnere.
Følgende områder innlemmes i inntaksområdet for Mørkvedmarka skole:




Området på oversiden av riksveg 80 (del av grunnkretsen Bertnes)
Grunnkretsene Breiva, Soløya, Junkeren) innover mot Soløyvannet
Bebyggelsen langs riksveg 80 fra Åsen (grunnkretsene Valle, Kvalvåg og Vikan)

Mørkvedmarka skole må da tilrettelegges for busstransport.
Kartet nedenfor viser endret inntaksområde

44

Gul sone viser grunnkretser som innlemmes i inntaksområdet for Mørkvedmarka skole. Rød
sone innlemmes i Mørkvedbukta skole.
Kart som viser inntaksområdet til fremtidig skole i Mørkvedbuka

Illustrasjon: Mørkvedbukta
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8.6

Tverlandet/Saltstraumen/Skjerstad/Misvær

Kartene viser skolene og inntaksområdene i kretsen.

46

Kapasitet

Tabellen viser skolenes kapasitet.
Skole

Klasser pr.
trinn

Klasse
rom

Kapasitet
(antall elever)

12

Elever pr.
klasse
rom
20-25

Løding

3

18

25

450

270

1-4 trinn
Tverlandet

2
5-10 trinn

Ny Tverlandet skole

3

30

25

750

Saltstraumen

1

10

25

250

Skjerstad

Fådelt

5

20

100

4

20

80

1-10 trinn
Misvær

Fådelt
1-10 trinn

Prognoser
1-10 skole
Tverlandet
Ny skole Tverlandet
Løding
Saltstraumen
Skjerstad
Misvær
Elever i området

2017 2018 2019 2020
326 333 340
568
228 240 234
145 139 132 135
39
36 32
34
60
52 51
51
798 800 789 788

2021 2022 2023 2024

2025 2026 2027 2028

555

548

553

552

550

555

550

549

123
36
45
759

119
33
44
744

116
32
40
741

116
32
37
737

115
30
34
729

115
30
34
734

114
29
33
726

113
28
32
722

Prognosen viser en økning i elevtall på Tverlandet, mens den viser et fall i elevtallet i
Saltstraumen, Misvær og Skjerstad. Spesielt for de to sistnevnte skolene vil det være viktig
med tiltak for å få opp elevtallet dersom skolene skal bestå som selvstendige skoler i årene
framover.
Utvikling i området (boligbygging)

Det er store områder på Tverlandet som kan utvikles til boligformål. I plansammenheng er det
tilrettelagt for 253 boenheter + 324 daa. En grunn til at disse områdene ikke har «tatt av» kan
være manglende etablering av vann- og avløpsanlegg.
Med ny skole som har god kapasitet, er det ønskelig at disse områdene ble utviklet – også for
å lette presset på mer sentrumsnære områder der skolekapasiteten er dårligere.
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Også i områdene Saltstraumen, Skjerstad og Misvær er det planmessig tilrettelagt for en del
nye boliger; 164 boenheter + 149 daa i Saltstraumen og 79 boenheter + 103 daa i Skjerstad og
Misvær. Det ble i sin tid lagt ut 17 gratistomter i gamle Skjerstad kommune for å stimulere til
økt boligbygging. Skolekapasiteten her vurderes som god.
Kapasitetsutfordringer

Skolekapasiteten i området er god. Den nye skolen på Tverlandet bygges på grunn av at
eksisterende skoler har dårlig bygningsmasse. Det er ikke begrunnet i kapasitetsutfordringer.
Ut fra kapasiteten på Skjerstad oppvekstsenter, kunne skolen ha rommet også alle elevene på
Misvær skole.
Tilstand på bygg

1804

Bodø

1804

Bodø

1804

Bodø

227

7

612

77

127

3876

1988

612

235

17

1048

1905

Skjerstad oppvekstsenter

612

235

17

1966

Skjerstad oppvekstsenter

612

235

17

1985

Skjerstad oppvekstsenter

612

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

3
1

3 1,57
1 1,00

0

1

1

1

1

1

1 0,86

1

1

1

1

1

1

1 1,00

11252 ca
14481 ca

2006

235

17

1998

Skjerstad svømmehall

0

1987

2

2

1

1

1

2

2 1,57

Tverlandet skole

70

0
707/8
75

1978

2

2

2

2

2

2

2 2,00

612

Tomteareal(BTA)

612

Saltstraumen skole
Skjerstad oppvekstsenter

TG Snitt

Misvær Skole

Tele- og automatisering

1964

Elkraft installasjoner

1962

2114

Sanitær

1 842

7

Ventilasjon

52

227

Varme

69

612

Bygning innvendig

612

Byggår

Løding skole
Misvær Skole

Bygning utvendig

Even kommentar

Areal
pr.bygning(BTA)

Bruksnr

Bodø

TEKNISK TILSTAND

Gårdsnr

1804

Byggtype NS3457

Bodø

Bygningsnavn

Bodø

1804

Eiend.navn/
Bygn.kompleks

Kom.navn

1804

Reg.nr

Kom.nr.

Basisinformasjon pr bygning

2 068

36337,9
16001 ca

Nødvendige tiltak






Ny 1-10 skole på Tverlandet skal stå ferdig i 2019 og erstatter Løding og Tverlandet
skoler.
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.
Skjerstad svømmehall (bygget) har behov for oppgradering
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Illustrasjon: Misvær skole
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