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1. Innledning 
1.1. Formål og bakgrunn 
Barnehage- og skolebehovsplanen er kommunens styringsverktøy for planlegging av tilstrekkelig og 
forutsigbar barnehage- og skolekapasitet i Bodø kommune. 

Bodø kommune skal gi barn og unge et godt barnehage- og skoletilbud. For skolesektoren står 
nærskoleprinsippet fast; alle barn har en rett til å gå på sin nærskole.  
 
Det er viktig å avklare hvordan kommunen best mulig kan imøtekomme behov i de enkelte bydeler, 
samtidig som vi opprettholder en bærekraftig barnehage- og skolestruktur. Kommunens økonomiske 
situasjon tvinger gjennom en vurdering av dagens barnehage- og skolestruktur i forhold til om det 
finnes andre og bedre alternativer, samtidig som en forsvarlig barnehage- og skoledrift til barns 
beste sikres. 
 
Som skoleeier må vi etterstrebe at kompetansekravene i Opplæringsloven følges og at alle elevene i 
Bodøskolen har samme rettigheter/tilbud. Lærernes kjerneoppgaver er å planlegge, gjennomføre og 
vurdere opplæringen, og tilpasse opplæringen til den enkelte elev og elevgruppen som helhet. Det 
er allerede i dag en utfordring å få kvalifiserte lærere, ofte på ungdomstrinnet og særlig på mindre 
skoler med ungdomstrinn.   
 
Som barnehageeier skal kommunen følge gjeldende barnehagelov og ivareta kvalitet i tjenesten i alle 
ledd. 
 
Barnehage- og skolestrukturen og behovet for tiltak i de ulike bydelene må også ses i sammenheng 
med byggenes tekniske tilstand og egnethet. Det er viktig at begrensede ressurser til renovering og 
vedlikehold disponeres på en best mulig måte. Planen trekker opp behovet for endringer i 
barnehage- og skolestrukturen både på kort og lang sikt.  
 
Forslagene i planen er knyttet opp mot målene i kommuneplanens samfunnsdel. Forslagene vil i 
neste omgang være beslutningsunderlag for kommunedirektørens prioriteringer.  
 
Forslagene som framkommer i kap. 7 vil bli gjenstand for en risiko- og sårbarhetsanalyse fram til 
politisk behandling. 
 

1.2. Organisering 
En tverrfaglig prosjektgruppe har ansvaret for planarbeidet og prosessen: 

Navn Virksomhet/rolle 
 

Hedvig P. Holm Barnehage- og skolekontoret/prosjektleder 
Jan Ove Tangstad Utbyggings- og eiendomsavdelingen (prosessleder fra 01.12.21) 
Ståle E. Aasjord Barnehage- og skolekontoret/økonomi og prognoser 
Gunnar Barosen Barnehage- og skolekontoret/skolefaglig rådgiver 
Elin Elstad Karlsen Barnehage- og skolekontoret/barnehagefaglig rådgiver 
Tom Eilertsen Forsmo Kulturkontoret/rådgiver idrett- og friluftsliv 
Jens Harald Sæverud Utbyggings- og eiendomsavdelingen/rådgiver FDVU 

 

Kommunen har kontrahert Norconsult for å gjennomføre en ekstern revisjon av planarbeidet.  
Oppdraget har vært følgende:  
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• Gjennomgang av underlagsmateriale og planutkast og påpeke evt. forbedringsområder 
• Påpeke evt. muligheter/potensiale som ligger i grunnlagsmaterialet 
• Generell rådgivning til arbeidsgruppa 

1.3. Medvirkning 
Det er i forbindelse med planarbeidet gjennomført en omfattende prosess for å hente inn kunnskap 
og innspill i forhold til hva som er viktig for å sikre god kvalitet i barnehagene og skolene fremover i 
lys av endret struktur.  

Dato Hvem Hva/hvordan 
26.08.21 Styrermøte Informasjon/innspill til mulige endringer i 

struktur 
21.06.21 Rektormøte Informasjon om arbeidet 
21.04.21 Velferdsutvalget Informasjon om arbeidet 
03.09.21 Medbestemmelse Informasjon om arbeidet 
27.09.21 
05.10.21 

Rektornettverkene Workshop med forberedelse og ønske om 
innspill 

03.09.21 
06.10.21 

Organisasjonene Workshop med forberedelse og ønske om 
innspill 

11.10.21 Styrernettverkene Workshop med forberedelse og ønske om 
innspill 

13.10.21 Velferdsutvalget Workshop med refleksjonsoppgave og 
ønske om innspill 

15.11.21 Bodø Ungdomsråd Workshop med ønske om innspill 
23.11.21 FAU og SU Informasjon og ønske om innspill 
01.12.21 Møte med private 

barnehageeiere 
Dialogmøte om situasjonen med mye 
ledigkapasitet i barnehagene i Bodø 

 

Innspill og tilbakemeldinger fra medvirkning er oppsummert og ligger som vedlegg til planen. 

 

 

1.4. Nytt innhold i revidert plan 
 
Nåværende skolebehovsplan skal revideres, og første generasjons barnehagebehovsplan blir en del 
av en samlet barnehage- og skolebehovsplan. 
 
Barnehagestruktur og behov: 
Revidert plan inneholder også vurderinger knyttet til barnehagesektoren; drøfting av struktur og 
behov. Det er mye ledig kapasitet i barnehagene i Bodø, både i de kommunale og private 
barnehagene. Det er derfor nødvendig å se på barnehagestrukturen ut fra forholdet mellom 
barnetall og kapasitet, totalt sett og i de ulike bydelene og i distriktene.  
 
De siste årene har det vært ledig kapasitet i barnehagene fra høsten og fram til i februar/mars. Disse 
plassene har blitt fylt opp i løpet våren og fram til august. 
 
Uteområder: 
Barnehagenes og skolenes uteområder er en viktig del av barnehage- og skoleanleggene, som 
pedagogisk arena og for fysisk fostring og sosial møteplass. Uteområdene er også en viktig del av 
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barnehager og skoler sin funksjon som nærmiljøanlegg. I denne planen er størrelsen på 
uteområdene kartlagt. Dette for å se på statusen i Bodø kommune i forhold til anbefalt 
norm/arealstørrelse, jf. rapport fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige universitet. Innhold (kvalitet) 
er ikke vurdert i denne sammenhengen. 
 

Gymkapasitet og hallsituasjon i de ulike bydelene: 
Flere skoler har gitt tilbakemelding på mangelfull gymkapasitet. Det er derfor gjort en kartlegging av 
kapasitet på skolene til å drive kroppsøving. Det er også gjort en vurdering av hallkapasiteten i de 
ulike bydelene med tanke på fritidsbruk. Det vi ser er at enkelte bydeler og skoler bør prioriteres i en 
fremtidig vurdering av nye anlegg. 
 
1.5. Kommuneplanen 
Denne planen vil være en temaplan basert på vedtatt samfunnsdel av kommuneplanen 2021-2033, 
vedtatt av Bodø Bystyre 28.10.2021.  Visjonen til Bodø er «attraktiv hovedstad i nord».  Aktuelle 
hovedmål og delmål som vil være aktuell for denne planen vil være:   

• Hovedmål 1, Samskapning.   
o 1.1 Bodø kommune skal i alle sektorer legge til rette for økt grad av involvering og 

samskaping, og at brukere av tjenester og innbyggere generelt skal føle seg mer 
inkludert. 

• Hovedmål 2, Livsfaser.  
o  2.1 Alle skal oppleve sosial tilhørighet, mestring og trivsel ut fra egne forutsetninger 

og på ulike arenaer/møteplasser. Vi skal bidra til å hindre utenforskap. 
o 2.2 Vi skal arbeide for tidlig innsats, tverrfaglig tilnærming og god samhandling som 

bærende prinsipp i alle tjenesteområdene. 
o 2.3 Bodø skal være en alders- og generasjonsvennlig kommune hvor byrom, boliger, 

samfunnsfunksjoner og tjenester inviterer til fellesskap og deltakelse mellom 
generasjoner og på tvers av miljøer og interessegrupper. 

o 2.4 Vi skal ha rett tjeneste til rett tid og varighet, av riktig kompetanse. 
• Hovedmål 3, Folkehelse og mangfold. 

o 3.3 Satsing på helsefremmende arbeid i barnehage og skole bidrar til god helse, 
trivsel, læring og gode holdninger for barn, elever og ansatte.  

o 3.6 Gode levekår med like muligheter for alle, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, 
religion eller livssyn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsuttrykk eller 
kjønnsidentitet. I dette ligger universell utforming av bygg, parker mv i Bodø-
samfunnet. 

• Hovedmål 4, Bærekraftig by 
o 4.1 Det skal være mulig å leve og bo godt i hele kommunen. 
o 4.5 Det skal være fokus på fremtidsrettet infrastruktur og mobilitetsløsninger. 

Løsninger for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk skal prioriteres foran 
privatbilisme, og trygg skolevei skal prioriteres aller høyest.    

• Hovedmål 6, Kunnskap og innovasjon. 
o 6.2 Skolene og barnehagene i Bodø skal bidra til at det skapes innovasjonskultur og 

innovasjonsferdigheter. 
 
Denne planen er et resultat av samskapning mellom flere fagmiljøer i kommunen, deltakelse fra 
ulike aktører i virksomhetene innenfor skole og barnehage og FAU/SU/foreldregrupperinger på de 
ulike skolene og barnehagene.   
 
Livsfasene forteller noe om hvordan Bodø kommune må legge opp til en struktur som tar hensyn til 
de forskjellige livsfasene og sørge for at det er tilstrekkelig kapasitet, tilstrekkelig kunnskap og 
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ivareta behovet for mestring og inkludering.  Dette er noe som må tas hensyn til i en barnehage- og 
skolestruktur.  Dette understrekes i hovedmålet om helse og mangfold hvor det er viktig at skole-
/barnehagebygg og utearealer er universelt utformet og legger til rette for fysisk aktivitet og for 
samspill som fremmer toleranse.   
 
Bærekraftig by vil være viktig med hensyn til hvordan vi utvikler bygg med fokus på HMS og med lavt 
energiforbruk, gode løsninger for renovasjon/gjenbruk, miljøvennlige og trygge transportløsninger 
og trygg skolevei, i tillegg til å utvikle barn/elever til å bli bærekraftige borgere.   Gjennom 
hovedmålet Kunnskap og innovasjon vil man utvikle kunnskaper og ferdigheter innenfor dette 
området.   
 
1.6. Økonomi og demografiutgifter 
Barnehager og skoler må driftes innenfor de økonomiske rammene kommunen har, og strukturen 
må tilpasses barne- og elevtallsutviklingen. Dette gjelder både i kommunen som helhet og i den 
enkelte bydel/distrikt. 
 
Demografi handler om utviklingen av befolkningen, i dette tilfelle for aldersgruppen 0-16 år.  Når vi 
får en reduksjon i denne aldersgruppen så medfører det også en reduksjon i statlige overføringer. 
Samtidig øker behovet for tjenester og aktiviteter for aldersgruppen 80+. Det betyr at 
oppvekstsektoren må redusere sine rammer og helse/omsorg tilsvarende øke sine for å kunne gi et 
tilfredsstillende tilbud til innbyggerne. 
 
Agenda Kaupang-rapporten – Økonomianalyse 2020, datert 28.05.21 viser at Bodø kommune driver 
dyrere enn sammenliknbare kommuner og at dette skyldes en desentralisert skolestruktur.  

Kommuner Bodø sammenlignes med har færre og større enheter (særlig større ungdomsskoler) og 
har dermed mulighet til en mer effektiv drift. Når det gjelder demografi så er det ifølge rapporten 
grunnlag for følgende reduksjon i årene som kommer (mill. kr):   

 

 

Framsikt (kommunens system for rapportering og planlegging) gir et litt annet bilde av de 
forventede demografikostnadene framover. Potensialet for reduksjon er ikke like høyt som i Agenda 
Kaupang.  Spesielt tallene for barnehage er vesentlig forskjellig. For en befolkningsutvikling med 
middels nasjonal vekst vil det være mye å hente de første årene på barnehagestruktur, mens det for 
skole er mye å hente i spesielt 2025/2026.  Blir det en høy nasjonal vekst så vil utgiftene til 
barnehage øke og det vil være minimalt med innsparingspotensiale når man ser skole og barnehage i 
sammenheng.  Tallene i figuren på neste side viser demografiutgifter i mill kr.   

Område 2021 2022 2023 2024 2025 2030
Barnehage 0 -17 -26 -28 -26 -10
Skole 0 -3 -3 -14 -32 -93
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I Agenda Kaupang rapporten vises det også til at grunnskole har gjort store reduksjoner i 2020 og er 
på vei til å bli godt sammenlignbar med gjennomsnitt KOSTRA-gruppe 11. Med de tiltak som er 
iverksatt i 2021 og planlagt i 2022, vil trolig grunnskolen i Bodø kommune være på nivå med snittet 
når det gjelder selve skoledriften (funksjon 202) og det er også gjort endringer på SFO gjennom å øke 
SFO-prisene som gjør at Bodø kommune er mer sammenlignbar med KOSTRA-gruppe 11.  Agenda 
Kaupang-rapporten viser også at byggdriften av skolene (funksjon 222) er på nivå med KOSTRA-
gruppe 11 når det gjelder drift pr m2, men at Bodø kommune har flere m2 pr elev å drifte enn snitt 
KOSTRA-gruppe 11.  Tidligere politiske vedtak har vært å beholde skolestrukturen.  Det er derfor ikke 
iverksatt gode og konkrete tiltak som gjør at skolebygg funksjon 222 vil komme på samme nivå som 
KOSTRA-gruppe 11. Strukturen med mange 1-10 skoler er også dyrere å drive enn flere store 1-7 og 
8-10 skoler hvor man kan se flere klasser pr trinn i sammenheng og gjennom det få flere elever pr 
klasse. Det må ses på mulighetene på flere av de små 1-10 skolene for å slå sammen ungdomstrinn 
med andre små 1-10 skoler eller større 1-10 skoler eller med 8-10 skoler. 

I Økonomiplanperioden 2022-25 vil det ifølge vedtatt budsjett ligge følgende demografiutgifter i mill. 
kr.    

 

Ettersom det ikke er noe nedgang i elevtall, økende antall ungdomsskoleelever med mange 
skoletimer og ikke noen strukturelle innsparinger så må demografiinnsparingene på 3 mill i 2022 og 
2023 tas på selve skoledriften.  Dette betyr færre ansatte i undervisningen.  Fra høsten 2024 vil det 
være mulig å begynne å høste på nedgangen i demografiutgifter ettersom store ungdomskull går ut 
av skolen og små kull kommer inn på 1. trinn.  Men jo mer effektiv barnehage og skolestruktur man 
har jo mer kan man hente ut av når barne- og elevtallet går ned.  Derfor vil det være viktig at det 
som forventes redusert som en følge av barne- og elevtallet går ned ses i sammenheng med den 
barnehage og skolestrukturen som etableres.  Hvis ikke er det en fare for at kvaliteten på driften av 
barnehage og skole (styrers / rektors handlingsrom) og på driften av barnehage- /skolebyggene (UE-
avdelingens handlingsrom) går ned.   
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På investeringssiden vil det i økonomiplanperioden 2022-25 ifølge kommunedirektørens forslag 
være mindre rom for investeringer i skolebygg, rehabilitering av skolebygg, uterom og infrastruktur.  
Dette er en naturlig følge av at det har vært etablert og rehabilitert mange barnehage- og skolebygg 
de senere årene, det er overkapasitet på barnehage og skolebygg som følge av at elevtallet går ned 
og årskullene i barnehage er blitt lavere.  Det vil i årene framover være store behov for investeringer 
innenfor HO-sektoren som følge av at antall eldre øker.   

 

1.7. Gjennomføring av eksisterende plan 
I skolebehovsplan 2019-2022 var det listet opp en rekke tiltak, som delvis allerede var inne i 
Økonomiplanen og som er gjennomført i planperioden: 

• Alstad ungdomsskole, rehabilitering 
• Tverlandet skole, ny 1-10 skole 
• Aspåsen skole- og kulturskole, rehabilitering og økt kapasitet 
• Mørkvedbukta skole og barnehage, ny 6-avdelingsbarnehage og 1-7 skole 

I tillegg er det i denne perioden gjennomført følgende tiltak: 

• Kjerringøy skole, noe rehabilitering skole, gymsal og uteområde  
• Misvær oppvekstsenter, barnehage bygget i tilknytning til skolebygget 
• Mulighetsstudie for Østbyen skole og Alstad barneskole 
• Programmering Alstad barneskole 

For Kjerringøy skole er rehabilitering av gymsal og utomhus finansiert gjennom «Korona-midler». 
Rehabilitering av skolebygget har forlenget byggets levetid med ca. 8 år. 

Det er også gjennomført teknisk oppgradering på en rekke barnehage- og skolebygg i løpet av 4-
årsperioden jf. plan for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens bygg 2021-2024. 

Det utarbeides en årlig rapport over utført og planlagt aktivitet, se 
https://bodo.kommune.no/forvaltning-drift-og-vedlikehold-av-kommunale-bygg/category1947.html 

 

2. Føringer 
2.1. Føringer barnehage 
 

2.1.1 Barnehagens formål  
Ifølge barnehagelovens §1 skal hver enkelt barnehage, ut fra nasjonale og lokale føringer, gjennom 
samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og 
danning som grunnlag for allsidig utvikling. 

Barnehagene skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som 
respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og 
solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i religioner og livssyn som er forankret i 
menneskerettighetene. 

https://bodo.kommune.no/forvaltning-drift-og-vedlikehold-av-kommunale-bygg/category1947.html
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Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforsking. De skal lære å ta vare på seg selv, 
hverandre og naturen. Barn skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til 
medvirkning tilpasset alder og forutsetning. 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal 
bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og 
vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for 
diskriminering. 

 

2.1.2 Kommunens oppgave 
Bodø kommune som eier fører internkontroll med kommunale barnehager. Bodø kommune 
vektlegger kompetanseheving og ser barnehagesektoren som èn sektor. Eksempler er felles styrer- 
og rektormøter hvor både private og kommunale barnehager deltar sammen med rektorene. Et 
annet eksempel er Kompetanseløftet hvor barnehage, skoler og PPT deltar i felles kompetanseløft 
med hovedfokus på inkludering. 

Andre oppgaver er;  

• Felles opptak med kommunale og private barnehager  
• Behandler søknader om reduksjon i foreldrebetaling 
• Barnehagemyndighet fører tilsyn med alle barnehager i kommunen 

 

Link til Kvalitetsplan 

Link til psykososial plan 

 

2.1.3 Leke- og oppholdsareal inne og ute   
Bodø kommune følger nasjonale retningslinjer for arealnorm. Innvendig betyr dette 5,3 m2 til barn 
under 3 år og 4,0m2 til barn over 3 år.  

Utearealet i barnehager skal være om lag seks ganger så stort som leke- og oppholdsarealet inne. Til 
dette arealet regnes ikke parkeringsplass, tilkjørselsveier og lignende. 

2.1.4 Bemanning  
Barnehageloven § 24 sier følgende om pedagogisk og administrativ ledelse: 

Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. Barnehagen skal ha en daglig 
leder som har utdanning som barnehagelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og 
pedagogisk kompetanse. 

Barnehageloven § 26 sier følgende om grunnbemanning: 

Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk 
virksomhet. Barnehagen skal minst ha en ansatt pere tre barn når barna er under tre år og en ansatt 
per seks barn når barna er over tre år. Barn skal regnes for å være over tre år fra og med august det 
året de fyller 3 år.  Kommunen kan gi dispensasjon fra kravet til grunnbemanning for inntil ett år av 
gangen når særlige hensyn tilsier det. 

Andel små og store barn i barnehagene er ca. 1/3 små og 2/3 store barn. 

https://bodo.kommune.no/getfile.php/1325756-1576748960/Barnehage/Barnehagene%20i%20Bod%C3%B8/Bilder/Kvalitetsplan%20for%20kommunale%20barnehager.pdf
https://bkmob.sharepoint.com/sites/Barnehage-ogskolebehovsplanrevisjon/Delte%20dokumenter/General/Plan%20for%20psykososialt%20milj%C3%B8.pdf
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Godkjent/teoretisk areal (leke- og oppholdsareal) kan variere med 10-20% ut fra andelen små og 
store barn. 

 

2.2. Føringer grunnskole  
 

2.2.1 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   

 
2.2.2 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 tenke kritisk og handle etisk og miljøbevisst. 
• skal møte tillit, respekt 
• danning og lærelyst 

 
2.2.3 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.  
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_1#%C2%A71-3
https://www.regjeringen.no/contentassets/37f2f7e1850046a0a3f676fd45851384/overordnet-del---verdier-og-prinsipper-for-grunnopplaringen.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-28-20152016/id2483955/sec3
http://m.bodo.kommune.no/getfile.php/Strategiplan_A5_Utk6-3.pdf
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2.2.4 Kompetanse 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: 
 

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 

 
2.2.5 Bodø kommunes skolestrategi 

Skolestrategien viser en felles retning for bodøskolen. Den er til for elever, foreldre, skolen, skoleeier 
og Bodøsamfunnet for øvrig. Vi har alle et felles ansvar for å gi våre elever et best mulig 
utgangspunkt for livet. Skolestrategien har følgende prioriterte satsingsområder: 
 

• Et godt samarbeid hjem-skole 
• Et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø 
• Elever med god faglig kompetanse 
• Profesjonelt samarbeid til elevenes beste 
• En lærende skole med profesjonelle ansatte 

 
Elevene rustes i nuet for fremtiden gjennom opplevelse av trygghet, trivsel, mestring og 

læringslyst 

Link til kommunens skolestrategi 2018-2023 
 

 
 

https://bodo.kommune.no/getfile.php/131751-1541061424/Skole/skoler%20og%20skoletilh%C3%B8righet/Skolestrategi%20-%202018_2023.pdf
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2.2.6 Skolekretsene og forskrift om skoleplassering 

Det er vedtatt en forskrift om skoleplassering for Bodø kommune (sist revidert av Bystyret 
26.10.2017). Her gjengis hovedpunktene i forskriften: 

1. En oppdeling i 7 skolekretser for barnetrinnet 

 

2. Kretsinndeling ungdomstrinnet 

Hele kommunen utgjør en krets for ungdomstrinnet.  Elever plasseres nærmest mulig 
bostedsadressen. 

3. Inntaksområder 

Elevene plasseres på en av skolene i kretsen. Til vanlig skal dette være den skolen som er nærmest 
elevens bosted. Inntaksgrensene mellom skolene i kretser med flere skoler kan ut fra skolens 
kapasitet variere fra år til år. Dette kan medføre at barn fra samme boområde får plass ved ulike 
skoler. 

4. Endringer 

Ved bygging av en ny skole i en krets med flere skoler, gjennomgår barnehage- og skolekontoret 
skoleplasseringen i kretsen i god tid før skolen tas i bruk. Endringer vedtas av Bystyret. 

Det er ute til høring forslag til endringer i Opplæringsloven.  Det ser ut som kommunens adgang til å 
gi forskrift om skoleplassering blir videreført, men det kan bli endringer som gjør at selve forskriften 
endres noe i innhold og virkeområde.   

 

Inntaksområdene i skolekretsene 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 
etablere skoleanlegg som betjener flere områder. Det tilstrebes å la inntaksområdene følge 
grunnkretsene, men i enkelte tilfeller er grunnkretsene så store at det er vanskelig å gjennomføre. 

Under vises hvordan grunnskolene (gult), barnehagene (grønt) og oppvekstsentrene (oransje) er 
fordelt.  I kap. 6 vises tilsvarende kart pr. bydel.   

Krets Grunnkrets Skoler i Kretsen
Væran 907-910 Skolen i Væran
Kjerringøy 904-906, 911 Kjerringøy
Nordstranda 419-421, 901-903 Løpsmark, Skaug OS

Sentrum/Rønvik

101-114, 201-212, 
301-312, 401-418, 
501-518

Aspåsen, Rønvik, 
Saltvern,  Østbyen

Innstranda
601-619, 701-720, 
801-816

Alstad, Bodøsjøen, 
Grønnåsen, Hunstad, 
Mørkvedbukta,  
Mørkvedmarka

Tverlandet / Saltstraumen
1001-1016,  1101-
1106

Saltstraumen, 
Tverlandet

Skjerstad/Misvær 1201-1209
Misvær OS og 
Skjerstad OS
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Se også linken nedenfor til kartportal på Bodø kommunes hjemmeside. 

Skolekretser og inntaksområder - Bodø kommune (bodo.kommune.no) 

 
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.  Det er muligheter for å 
søke om fritt skolevalg i Bodø kommune.  Det forutsetter imidlertid at det er tilstrekkelig plass på 
den aktuelle skolen.  Det er laget regler for fritt skolevalg og søknadsprosedyrer her.  Se link 
 
Barn med to hjem, dvs. hvor foreldrene bor i forskjellige inntaksområder, kan velge hvilket 
inntaksområde de ønsker. 
 
Skoler som ikke har definerte inntakssoner er Alberthaugen skole, St. Eystein skole og NTG-U. Disse 
skolene henter elever fra alle bydeler, og det er en viss usikkerhet hvordan dette påvirker 
kapasiteten ved de øvrige skolene.   
 

https://bodo.kommune.no/skolekretser-og-inntaksomrader/category1941.html
https://bodo.kommune.no/fritt-skolevalg-og-skyss/category1940.html
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For å utnytte skolenes kapasitet på best mulig måte, må av og til inntaksområdene mellom 
naboskoler endres/justeres.  
 
I forrige planperiode ble følgende endringer av inntaksområder gjennomført: 

• Inntaksområdet mellom Bodøsjøen og Grønnåsen skole endret på grunn av manglende 
kapasitet på Bodøsjøen skole (fra høsten 2018).  

• Inntaksområdet mellom Støver og Mørkvedmarka skole på grunn av manglende kapasitet på 
Støver skole (fra høsten 2018). 

 
Fra skoleåret 2022/23 gjennomføres følgende endringer:  

• Inntaksområdet mellom Aspåsen skole og Østbyen skole er endret som følge av økt 
kapasitet ved Aspåsen skole og for store elevkull på Østbyen i forhold til kapasiteten der.  

• Inntaksområdet mellom Hunstad U og Alstad U endres som følge av stort elevkull på 
Hunstad U i forhold til kapasitet.   

 

2.2.7 Nærskoleretten, skolekapasitet og mulighet til å velge noe annet enn nærskolen 
I opplæringsloven § 8-1 står det: «Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast 
eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole 
dei ulike områda i kommunen soknar til»  

 
Utdanningsdirektoratet har i 2014 laget en tolkningsuttalelse av nærskoleprinsippet og 
skolekretsgrenser. Nærskoleprinsippet og skolekretsgrenser (udir.no)  Tolkningsuttalelsen fra U.dir 
gjør at det er veldig uvisst hvordan utfallet blir i slike klagesaker.  Dette gjør at det er vanskelig å 
planlegge en god skolestruktur og unngå at enkelte skoler/årstrinn blir veldig fulle og andre ikke blir 
det.   Det er for tiden ute til høring et forslag til ny opplæringslov som forhåpentligvis vil gjøre det 
mer forutsigbart og klarere i forhold til hva som vektlegges i forhold til skolestrukturen og hvilke 
unntak som man evt. må ta høyde for.   
 
Når det gjelder skolekapasitet generelt kommer vi inn på det i kap 6.3.  
 

Skoler med egen inntakssone
U-trinn B-trinn

Aspåsen
Østbyen

Alstad B
Grønnåsen
Hunstad B
Mørkvedbukta
Mørkvedmarka

N
TG-U

 Bodø

St Eystein

Fritt skolevalg

Alberthaugen

Skoler med inntakssone i hele byen

Alstad U

Hunstad U

Tverlandet
Saltstraumen

Skjerstad
Misvær

Skolen i Væran
Kjerringøy

Rønvik
Saltvern 

Bankgata

Bodøsjøen

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/narskole-og-skolekretsgrenser/narskoleprinsippet-og-skolekretsgrenser/
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Det står videre i § 8-1 at «Etter søknad kan eleven takast inn på annan skole enn den eleven soknar 
til».  Det er lagt opp til muligheter for å søke om fritt skolevalg i Bodø. Se for øvrig følgende link for 
retningslinjer knyttet til fritt skolevalg og skyss: 

Fritt skolevalg og skyss - Bodø kommune (bodo.kommune.no) 
 

2.2.8. 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.   Disse kartene finnes i skolebehovsplanen 2018-21 

 

2.2.9. Anbefaling om størrelse og innhold i uteområder. 
Ved vurdering av størrelse på barnehagenes og skolenes uteområder i Bodø kommune, tas det 
utgangspunkt i Rapport 2019 ISBN:978-82-575-1659-8 fra Norges miljø- og naturvitenskaplige 
universitet: Uteområder i skoler og barnehager, med anbefalinger om arealstørrelse, 
kompenserende tiltak og utradisjonelle uteområder. 

 

3. Metode 
 

I dette kapitlet beskrives hva slags dokumentasjon og verktøy som benyttes for å komme fram til 
alternativer og anbefalinger senere i rapporten. 

3.1. Barne- og elevtallsutvikling og prognoser 
Ved barnehage- og skolestart 2022 er det forventet ca. 2600 barn i barnehage (alderen 1-5 år) og ca. 
6200 elever i grunnskolen.  Elevtallsreduksjon i planperioden fram til skolestart 2030 er anslått til om 
lag 800 elever i grunnskolen ifølge hovedprognose fra Statistisk sentralbyrå (SSB). 

Prognoser som ligger til grunn i barnehage- og skolebehovsplanen er basert på 
befolkningsframskrivinger fra SSB (middel) fra 2021, men korrigert for utviklingen for de trinnene vi 
faktisk har inne i skolen og de barn som er registrert født de ulike årene. For byen samlet sett viser 
framskrivingene et lavere nivå på elevtallsutviklingen enn tidligere framskrivinger. I noen deler av 
byen er det imidlertid vekst. Det understrekes at framskrivingene er beheftet med en betydelig grad 
av usikkerhet, dette gjelder særlig intern flytting mellom skolenes inntaksområder og 
kommuneplansoner.  Vi har tidligere under kapittel 2.2.5/2.2.6 om inntaksområdene vist til 
utfordringer som fritt skolevalg, private skoler og delt omsorg får når det gjelder å ha oversikt over 
elevtallet i inntakssonene. 

 

3.1.1. Grunnlag 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.  
 

https://bodo.kommune.no/fritt-skolevalg-og-skyss/category1940.html
https://bkmob.sharepoint.com/sites/Barnehage-ogskolebehovsplanrevisjon/Delte%20dokumenter/General/Skolebehovsplan%202018-2021/Skolebehovsplan%202018-2021%20vedtatt.docx
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Løfter vi dette ned mer lokalt, innebærer det at:  

• fruktbarhet er beregnet til 1,41 barn pr kvinne i Nordland i 2020.  Det er en nedjustering fra 
1,7 barn per kvinne som var grunnlaget i forrige plan.  Det er forventet at fruktbarheten vil 
ligge på 1,5 på landsbasis i 2025 og øke til 1,7 rundt 2040.   

• levealderen øker med rundt 0,5 år for menn til 2025 og 2,5 år i 2040 og 0,2 år for kvinner 
frem mot 2025 og 1,7 år i 2040  

• 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.  
 

Regional analyse utført av Telemarksforskning viser til at deres undersøkelser viser at SSBs 
prognoser for befolkningsnedgangen i distriktene er for optimistiske.  Telemarksforskning tror 
nedgangen i befolkningen vil bli større i distriktene, og viser her til tall for de 7 siste kvartalene.   

For Bodøs del vil det være viktig å være attraktiv i forhold til de som flytter fra distriktene og til 
byene.   

Grunnlaget for prognosene er for skole allerede fødte barn fra 2016 til 2020 når det gjelder barn 
som skal begynne på skolen i fra skoleåret 2022-23 og til skoleåret 2026-27.   I tillegg framskrives de 
elevene som allerede er inne i skolen fra skoleåret 2021/22. Ved hjelp av kartprogrammet 
Kommunekart kan vi finne ut hvor mye det er av hver årsklasse innenfor hver skoles inntaksområde.   

Når vi sammenholder kartdataene med hva som er faktisk elevtall på hver skole for skoleårene 
2020/21 så ser vi at det er avvik.  Dette kommer av at ikke alle elevene velger å gå på skole i det 
nærområdet som sammenfaller med adressen i folkeregisteret.  Det er hovedsakelig 4 årsaker til 
avviket: 

https://regionalanalyse.no/rapport/18/4/1/6
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• For det første at elevene har delt omsorg og at en av foreldrene har bosted i en annen 
inntakssone, der man da velger at barnet går på skole.  

• For det andre at foreldrene har valgt å la eleven gå på en annen kommunal skole, hvor det er 
plass iht fritt skolevalg.   

• For det tredje at foreldrene har valgt å la eleven gå på en av byens to private skoler eller på 
alternative kommunale tilbud som Alberthaugen, innføringstilbud eller minibanken.   

• For det fjerde kan Barnevernet gjøre tiltak som gjør at eleven ikke har et tilbud knyttet til 
inntakssonen for elevens folkeregistrerte adresse.   

Når det gjelder prognoser for barnehagene så vil det være SSBs prognoser for befolkningsutviklingen 
som vil være grunnlaget for prognosene.  I Bodø kommune baserer vi oss på prognosene for middels 
nasjonal vekst.  Det tilstrebes å ha en barnehagedekning som gir best mulig dekning i forhold til der 
folk bor.  Sannsynligvis vil %-vis fordeling av barn mellom bydeler være noenlunde stabil, så lenge 
det ikke bygges eller saneres mange boliger i en bydel.  Prognosene må derfor fange opp 
boligbyggingsprogrammer og tilfeller hvor boligområder får ny funksjon.  

 

3.1.2. Historiske tall og konsekvenser for utviklingen fra 2022.    
Utvikling barnehagebarn og skoleelever 2011-2021 
Tabellen viser at antall barn i barnehagealder har falt siden 2013-2015, mens antall skoleelever har 
steget. Småtrinnet var på sitt høyeste nivå i 2017, mellomtrinnet i 2020 og ungdomstrinnet vil være 
på sitt høyeste nå og i et par år framover.   

 

Av tabellen ser vi at 0-åringene i 2012 (dvs. født i 2011) utgjorde 616 barn.  Disse skal begynne på 5. 
trinn i skoleåret 2022/23 og utgjør nå 618 elever i kommunale og private skoler, dvs. en stigning på 
0,3% gjennom tilflytting til kommunen.  Vi ser av årsklassene at det er stor variasjon både i antall og i 
hvor stor grad de er påvirket av tilflytting og fraflytting.  Kullene med 0-åringer i perioden 2012-2015 
ligger rundt 600.  Dette er elever som er startet i skolen.  Fra 2018 til 2021 er kullene med 0-åringer 
rundt 500 elever.  Disse elevene vil komme inn i skolen fra og med skoleåret 2024/25. Så er det ting 
som tyder på at ut de som er født i 2021 som er 0-åringer i 2022 vil kunne bli en årsklasse på rundt 
600, selv om prognosene er lavere.   

 

 

I barnehagene vil det være et politisk valg om man skal tilstrebe å fylle opp alle plasser og regulere 
kapasiteten ut fra det, eller om det skal legges opp til tilstrekkelig kapasitet i hver bydel.  

Tabellen nedenfor viser antall barn i barnehager i Bodø fra 2016 – 2020 (Fra barnehagens 
årsmeldinger). 

Historiske tall 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
0 - åringer 576 616 605 585 603 584 572 525 520 486 509
1 år 678 586 621 610 575 598 587 581 531 514 501
2 år 665 686 605 619 623 572 602 597 583 538 514
3-5 år 1 814 1 877 1 989 1 958 1 883 1 817 1 817 1 823 1 823 1 803 1 727
6-9 år 2 338 2 361 2 360 2 399 2 494 2 522 2 572 2 550 2 532 2 431 2 446
10-12 år 1 822 1 803 1 806 1 786 1 764 1 800 1 788 1 854 1 879 2 000 1 954
13-15 år 1 969 1 920 1 885 1 839 1 806 1 821 1 799 1 781 1 820 1 792 1 848

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
576 616 605 585 603 584 572 525 520 486 509

Endring i % 6,9 % -1,8 % -3,3 % 3,1 % -3,2 % -2,1 % -8,2 % -1,0 % -6,5 % 4,7 %

Endring 0-åringer 
fram til i dag 
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I perioden 2016-2020 har det vært grunnlag for å ta ned kapasiteten i barnehagen med ca. 250 
plasser.  I skolen har antallet elever i samme periode økt med mellom 100 og 200.  Mye av denne 
økningen er tatt av gradvis opptrapping på NTGU som i slutten av perioden har økt til en skole på 80-
90 elever på ungdomstrinnet.  

Konsekvenser for kapasitet 
Det må dermed bygges skoler for at det skal være kapasitet til å ta årsklasser opp mot 650 elever 
totalt i Bodø, elevene skal også ha et tilbud i sitt nærmiljø med tilstrekkelig kapasitet til å ta topper 
også der, i tillegg til at det er stor valgfrihet blant foreldrene til å ikke benytte seg av den kapasitet 
som tilbys i nærmiljøet.   Med dette som bakteppe betyr det at kapasiteten blir vesentlig høyere enn 
650 elever for å gi en slik fleksibilitet. I mange tilfeller er det bygget skoler med en viss kapasitet for 
noen år siden, men byggene er blitt utdatert.  Krav til lærerarbeidsplasser, universell utforming, 
inkludering av elever med diverse hjelpemidler i klasserommene, nye og varierte arbeidsmetoder er 
eksempler på det som utfordrer tidligere kapasitetstall.   

 

3.2. Utbyggingsprogram (forventet boligbygging) 
Kommuneplanens arealdel er under revisjon og vil legge føringer for utbyggingsrekkefølgen i 
kommende kommuneplanperiode (2022-2025). Boligbygging vil påvirke barne- og 
elevtallsutviklingen i bydelene og vil dermed ha konsekvenser for barnehage- og skolekapasiteten. 
Det er gjennomført flere møter med Byutvikling, der vi har fått oversikt over fremtidige 
utbyggingsområder i de ulike bydelene. Oppstart av første byggetrinn i ny bydel er planlagt til 2027. 
 
Oversikten nedenfor tar for seg avsatte og regulerte områder i hver bydel innenfor 
byutviklingsområdet. I sentrum bydel skal det legges til rette for fortsatt utvikling og det vil dermed 
komme flere prosjekter fremover som per nå ikke er kjent. Det er derfor vanskelig å si hvor mange 
nye boliger som kommer i en 12-års periode.  
 

Bydel Antall nye 
boenheter 

Merknad 

Sentrum 1000+ Fortettingen i bykjernen videreføres. Det legges til rette for 
omforming i områdene ved Speiderveien (mellom Sivert 
Nilsens gate og Sandhorngata). Det legges ikke til rette for 
større endringer av strukturen i bydel Sentrum utover dette. 

Rønvik og Saltvern Ca. 425 Gjeldende struktur i bydelen opprettholdes og det legges ikke 
til rette for større omforming eller nye boligområder. Det 
tillates ingen nye boliger på Rønvikleira. Det er allikevel en del 
vedtatte reguleringsplaner som enten ikke er gjennomført eller 
som er under ferdigstillelse 

Skivika og 
Løpsmark, Skaug 

Ca. 100-
125 

Det legges ikke til rette for nye boligområder. Reguleringsplan 
for Oksebakken/Bremnes er under utbygging og vil fortsatt 
kunne utvikles i tråd med planen.  Planer om ca 25 enheter på 
Skaug.   

År 2016 2017 2018 2019 2020
Barn 3-6 i bhg 1 849      1 780      1 817      1 812      1 746      
Barn 0-2 i bhg 1 086      1 073      1 006      951          940          
Totalt i bhg 2 935      2 853      2 823      2 763      2 686      
Barn 0-5 i Bodø 3 571      3 578      3 526      3 457      3 251      
andel i bhg 82 % 80 % 80 % 80 % 83 %
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Alstad–Bodøsjøen- 
Grønnåsen 

Ca. 1100 Det tillates fortetting innenfor eksisterende boligområder. 
Området i Svartlia kan planlegges, men området ligger nesten 
en kilometer fra nærmeste busstopp og nærmeste 
dagligvarebutikk, slik at avbøtende tiltak for å unngå økt 
biltrafikk må utredes. Området benevnt som 39.05 ved 
Anneråsen og området benevnt som 39.06 ved Triåsen kan 
reguleres 

Hunstad-Mørkved Ca. 1300 Hunstad sør bygges ut iht. til vedtatte 
områdereguleringsplaner. Det tillates fortetting innenfor 
eksisterende boligområder. Det skal utarbeides 
områdereguleringsplan for Mørkved bydelssentrum. 
Det legges til rette for at tomten til gamle Støver skole kan 
omformes fra skole til bolig og tjenesteyting 

Tverlandet Ca. 400 På Tverlandet er det avsatte boligområder som kan bebygges i 
planperioden. 
 

Til sammen Ca. 4325  
Utbyggingsrekkefølge 
Kommuneplanens arealdel gir ingen utbyggingsrekkefølge for prosjekter i hver bydel, men sier at 
områdene både i Skivika og Løpsmark, Rønvik, Saltvern, Alstad og Bodøsjøen, Hunstad og Mørkved 
samt Tverlandet er begrenset til de områdene som ligger inne i planen i dag. For bydel sentrum og 
bydel Hernes (ny bydel) må kommunen legge til rette for fortsatt utvikling. Teknisk og sosial 
infrastruktur bør derfor tilpasses en slik kompakt byutvikling hvor boligprosjekter i bydel sentrum og 
Hernes prioriteres. 
 
Det er usikkert hvordan utbyggingsprogrammet påvirker prognosene i hver enkelt bydel. Av alle 
større boligprosjekter som er planlagt i tidsrommet 2014-2021, er kun to store prosjekt foreløpig 
realisert. Det forventes realisering av flere prosjekt i årene fremover, det vil si 50-100 boenheter pr. 
prosjekt og flere prosjekt i året. 
 
Fremtidig boligbygging i de ulike bydelene og drøfting av konsekvenser for barnehage- og 
skolekapasitet er nærmere beskrevet i kapittel 6. 
 
 
 

3.3. Matrisen – vektlegging av alternativer 
Bodø kommune er en stor tjenesteleverandør innen skole- og barnehagesektoren. Prosjektgruppen 
har hentet inn data fra sektoren og sett på en rekke alternativer for å kunne løse det totale behovet 
til kommunen på en best mulig måte. 

For å kunne arbeide med strukturene i skole- og barnehagesektoren har det vært behov for å kunne 
kategorisere og sammenstille de ulike tjenestetilbudene, i tillegg til å sammenlikne ulike alternativer. 

I tillegg til å vurdere kapasitetsbehov og demografiutvikling, er det viktig å få fram de totale 
konsekvensene av valgene.  

Prosjektgruppen har analysert ca. 40 ulike alternativ. Alternativene er nærmere beskrevet i vedlegg.  

Som underlag for vurderingene er det utarbeidet en matrise hvor alternativene rangeres ut fra 
kriteriene økonomi, miljø og byggets kvalitet. Disse kriteriene har igjen underkriterier. 

Hvert alternativ oppnår en total poengscore ut fra hvordan de scorer på underkategoriene.  
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Her er hoved- og underkategoriene verktøyet, med vektleggingen av hovedkategoriene: 

 

Verktøyet er en scoringsmodell, dvs. at ulike parametere vil være mer utslagsgivende enn andre. For 
å illustrere hvordan ulik vekting påvirker foretrukne løsninger er alternativene også vurdert ut fra en 
alternativ vekting (40 % Økonomi, 20 % Miljø og 40 % Byggets kvalitet).  

 

3.4. Vurdering av investeringsbehov, driftsbesparelser o.a. 
De ulike alternativenes investerings- og driftskonsekvenser er vurdert og framgår av vedlegget. Det 
er viktig å understreke at tallene som framkommer først og fremst er ment for å skille alternativene 
fra hverandre, og må ikke oppfattes som eksakte for det enkelte prosjekt.  

Investeringsbehov 

I tabellen under framgår øvre og nedre grense for investeringsbehovet til de ulike alternativene. Det 
har vært viktig å definere nedre og øvre grense på påvirket areal, da dette kan endre seg fra ett 
alternativ til ett annet. Selv om prosjektgruppen har testet tallene opp mot erfaringstall fra andre 
prosjekter, og mener de inneholder en akseptabel risikomargin, så er tallene befengt med 
usikkerhet. Som nevnt over er tallene først og fremst ment for å skille alternativene fra hverandre. 

  

Driftsbesparelser 

Alternativenes driftskonsekvenser er vurdert og framgår av vedlegg. Besparelsene diskuteres 
nærmere under hvert enkelt alternativ i kapittel 5. 

 
 

4. Kartlegging (resultat) 
 

4.1. Forventet barne- og elevtall i Bodø frem mot 2032  
Diagrammet nedenfor viser barnetallsprognosen for barn i alderen 0-5 år i hele kommunen i 
perioden frem til 2031. Diagrammet viser at det er ventet en reduksjon i barnetallet fram mot 2025, 
men at barnetallet deretter er ventet å øke mot dagens nivå igjen mot slutten av perioden.  
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SSB sin framskriving for befolkningsutvikling i Bodø kommune (MMMM-alternativet) angir en 
nedgang i elevtallet i kommunen. Analysen fra Agenda Kaupang angir at det er forventet en nedgang 
på 12 % i elevtallet i Bodø, mens kommuner i samme kommunegruppe, som Lillestrøm, Drammen, 
Kristiansand, Sandefjord og Fredrikstad kan vente en nedgang på 3-7 %.  

Elevtallsframskrivningen fra SSB er gjengitt i diagrammene nedenfor, og viser at det er ventet en 
nedgang på ca. 720 elever på barnetrinnet og 110 elever på ungdomstrinnet i perioden frem til 
2032.  

Figuren nedenfor viser forventet utvikling på barnetrinnet. Det er relativt store kull på de øverste 
trinnene som erstattes av mindre kull på de laveste trinnene, og samlet reduseres elevtallet hvert år 
i perioden. 
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For ungdomstrinnet er situasjonen en litt annen de nærmeste årene. De store kullene som er på 
mellomtrinnet i dag, gir en topp i elevtallet på ungdomstrinnet de nærmeste årene. Fra 2025 er det 
ventet at elevtallet stabiliseres på omkring dagens nivå, før det er ventet en reduksjon mot slutten 
av perioden. 
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Mot slutten av perioden vil Bodø kommune kunne få en positiv effekt av at det bygges en ny flyplass.  
Flyplassen skal flyttes ca. 1 km mot sør-øst. Det vil frigjøre arealer til å utvikle Hernes, en ny bydel 
der flyplassen er i dag.   

Det kan tenkes at etableringen av en ny bydel vil kunne skape et potensiale for økt vekst i 
befolkningen, som vil slå positivt ut på elevtallet. Det er derfor mulig at SSBs alternativer for økt 
innvandring (MMMH) eller økt vekst (HHMH) vil kunne legges til grunn for barne- og 
elevtallsutviklingen fra 2027-28. Vi har likevel valgt å beholde MMMM-alternativet som grunnlag i 
fortsettelsen. 

Dersom høy nettoinnvandring legges til grunn, vil nedgangen i elevtallet blir redusert fra 800 til ca. 
700 elever. Dersom høy nasjonal vekst kan legges til grunn, vil nedgangen i elevtallet reduseres til ca. 
500 elever.   

For barnehage vil høy nettoinnvandring, og spesielt høy nasjonal vekst, kunne gi en stigning i 
barnetallet fra 2025 og fram mot 2030.    

 

4.2.  Tallgrunnlag i tabell 
Kapasiteten i kommunen er vist i en kapasitetsfigur som sammenstiller flere typer informasjon: 

1. Elevtallsprognose – totalt elevtall vist som en svart/grå linje. 
2. Skolenes kapasitet - vist med fargekode i bakgrunnen av figuren. Prognoselinjens plassering 

over fargebakgrunnen angir hvordan skolene er utnyttet kapasitetsmessig:  
• Grønt: Ledig kapasitet (0-79 % kapasitetsutnyttelse). 
• Gult/oransje: Godt utnyttet kapasitet (80-89 % kapasitetsutnyttelse). 
• Oransje/rødt: Fullt utnyttet kapasitet (90-100 % kapasitetsutnyttelse).  

 
Kommunen har lagt til grunn en kapasitetsutnyttelse på 85 % av maksimal kapasitet. Det vil være på 

oransje/gul farge i figuren nedenfor.

 

Figuren viser har skolene i Bodø kommune en samlet maksimal kapasitet på 8212 elevplasser. Legges 
85% av maksimal kapasitet til grunn, er skolenes kapasitet ca. 7000 elever. 
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Figuren viser videre at kommunen har mye ledig skolekapasitet, og at dette vil øke i takt med fallet i 
elevtall. I kapitel 6.4 vil vi vise kapasiteten i de enkelt bydeler for skolene. 

For barnehagene er kapasiteten vist ut fra dagens bemanning (mørkegrønn stolpe) og tilgjengelig 
areal (lysegrønn stolpe). Ca. 93% av barna mellom 1 og 5 år går i barnehage. Dette er den oransje 
kurven i diagrammet. Som vi ser er overkapasiteten i barnehagene totalt ca. 500 plasser 
(ekvivalenter) i forhold til tilgjengelig areal.   

 

 

4.3. Byggenes tekniske tilstand og vurdering av egnethet 
Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) gjennomfører regelmessig vurdering av byggenes 
tekniske tilstand med tanke på plan for drift og vedlikehold. Nytt av 2020 er at også universell 
utformingsgrad er tatt inn som en egen faktor i rapporteringen. Denne vurderingen sammen med 
politiske føringer, barnehage- og skolekontorets innmeldte behov om tjenesteutvikling og 
økonomiske midler, danner grunnlaget for etablering av vedlikeholdsintervall på de ulike byggene. 

I tillegg til kartlegging av teknisk standard (tilstandsgrad) og universell utforming, er det sendt ut et 
spørreskjema til virksomhetslederne for å få en vurdering av byggenes egnethet ut fra følgende 
parametere: 

• Brukerfornøydhet 
Alt i alt, hvor fornøyde er brukerne med bygget.  

• Effekt 
I hvilken grad er bygget tilpasset den aktiviteten bygget er beregnet for 

• Tilgjengelige spesialrom (skole) 
Er spesialrommene tilpasset i forhold til opplæringsmålene (gjelder for skole) 

• Egnethet (bhg) 
• Plassering og tilgjengelighet 

I hvilken grad er bygget gunstig plassert og tilgjengelig? I denne vurdering inngår det en 
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evaluering om hvorvidt bygget har en hensiktsmessig beliggenhet i inntaksområdet, 
trafikksikker skolevei, gode parkeringsforhold for å slippe av barn og elever både for bil og 
buss, universelt utformet, kollektivtilbud i nærheten osv. 

 
I oversikten nedenfor er det lagt fargekode i skala fra grønt til rødt både på tilstandsgrad og på 
egnethetsvurderingen, der grønt er best. Vurdering av egnethet er gjort i skala etter hvor fornøyd 
brukerne er: 
 

1. I svært liten grad  
2. I liten grad   
3. I noen grad 
4. I svært stor grad  

 

Tilstandsgrad (TG) 

TG er et uttrykk for tilstanden et byggverk eller en del/komponent har i forhold til byggets 
referansenivå i byggeåret. Dvs. at for et bygg fra 1978 så vurderes tilstanden ut fra byggeskikk det 
året. Dvs. at et bygg kan ha god tilstand, men fortsatt fremstå som utdatert eller gammelt. TG 
vurderes fra en skala fra 0 til 3:  

• TG 0  = Ingen symptomer på avvik.  
• TG 1  = Normal slitasje, avvik er ikke av vesentlig karakter.  
• TG 2 = Byggverket er nedslitt eller har en vesentlig skade eller vesentlig redusert funksjon. 

Punktvis sterk slitasje og behov for lokale tiltak.  
• TG 3   = Byggverk eller byggdelen har total eller nært forstående funksjonssvikt, eller behov 

for strakstiltak. Fare for liv og helse.  

Universell utformingsgrad (UU)  

Universell utforming (UU) handler om å utforme samfunnet slik at så mange som mulig kan delta 
aktivt uavhengig av funksjonsevne. Målet er at universelt utformede løsninger skal kunne brukes av 
alle, slik at spesialløsninger unngås. UU vurderes på en skala fra 0 til 3:  

• UU 0 = Ingen mangler. Bygget brukes til allmenn ferdsel og tjenester, er helt nytt og 
oppfyller alle krav til universell utforming.  

• UU 1 = Mindre/moderate mangler. Bygget brukes til allmenn ferdsel og tjenester, og 
oppfyller minstekrav til universell utforming.  

• UU 2 = Vesentlige mangler. Bygget brukes til allmenn ferdsel og tjenester, men oppfyller kun 
noen krav til universell utforming.  

• UU 3 = Store mangler. Bygget brukes til allmenn ferdsel og tjenester, men oppfyller ingen 
krav til universell utforming.  

Resultatet av kartleggingen vises på neste side.   
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4.4. Barnehage- og skolefaglige perspektiver  
Ledere og ansatte i barnehager og skoler har stor kunnskap om hva som betyr mest for å gi barn og 
elever et godt tilbud. Det er naturlig nok noen ulike synspunkter ut fra ulike ståsteder, men faktorer 
som går igjen er følgende: 

 Alle barn og elever skal ha et trygt, godt og inkluderende barnehage- og skolemiljø 
  Alle barn og elever skal ha like muligheter til kvalifiserte lærere og opplæringstilbud uansett 

hvor de går i barnehage og på skole i kommunen. For elever på ungdomstrinn blir det særlig 
viktig å forberede elevene godt sosialt og faglig til videregående opplæring.    

 I barnehagene og skolene skal det være et robust faglig og sosialt læringsmiljø. Dette 
innebærer: 
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o Kompetente, kvalifiserte og trygge voksne som legger til rette for barns utvikling og 
som skaper gode relasjoner.  

o Personalgrupper som gis gode muligheter til å utvikle sin profesjonspraksis, jf. 
barnehage- og opplæringslov med forskrifter og som finner det attraktivt å jobbe i 
våre barnehager og skoler. 

o Elevene skal ha et likt faglig tilbud uansett hvor de går på skole i kommunen. Dette 
blir viktigere jo eldre elevene blir.   

 Barnehage- og skolebygg og uteområder som holder god kvalitet og som er tilpasset barn og 
elever uavhengig av funksjonsnivå (universell utforming) og som fremmer barnehagen og 
skolens formål.  

 Barnehage og skole er viktig i et lokalsamfunn – og avgjørende for fortsatt bosetting i 
distriktene. 

 
Dette er faktorer som vil bli vektlagt i vurdering av alternativer og tiltak i planen. 
 

5. Alternativer 
Nedenfor presenteres alternativene for hhv. barnehage- og skolesektoren. Alternativene er valgt ut 
fra kartleggingen i kap. 4, hvor særlig kapasitet og demografiutviklingen i bydelene har vært viktig for 
utvelgelsen. 

I kapittel 6 diskuteres alternativene nærmere. Noen tiltak foreslås gjennomført i planperioden, 
andre tiltak må utredes nærmere.  

 

5.1. Barnehager 
Følgende alternativer er valgt for barnehagene: 

Alternativ Begrunnelse Pedagogiske/ 
andre 
konsekvenser 

Betydning for 
kapasitet 

SENTRUM-
RØNVIK 

   

Flytte 
Regnbuen bh 
til Rønvik bh. 
Legge ned 
Parkveien 
barnehage 
når 
leieavtale 
går ut. 

Ved å flytte Regnbuen barnehage til 
Rønvik barnehage, får man frigjort plass i 
Barnas Hus til barn fra Parkveien 
(besluttet nedlagt).  Regnbuen barnehage 
er en mottaksbarnehage hvor barna skal 
gå det første året de ankommer. Det 
anses som viktig at barn og personale 
flytter sammen. Rønvik barnehage har en 
god lokalisering i forhold til Bodø 
Voksenopplæring (hvor man antar at 
mange av foreldrene går), samt kollektive 
knutepunkt. 
Dette vil bidra til å fylle opp Rønvik 
barnehage, som i dag har ledig kapasitet 
på to avdelinger, og er et forholdsvis nytt 
bygg. 

Barna vil få 
endret 
reisevei. 
 
 

Tar ned kapasiteten 
med 20 ekvivalenter 
i sentrumsområdet. 
 
Kapasiteten vil 
kunne beholdes i 
sentrum, og i Rønvik 
vil flere 
barnehageplasser bli 
oppfylt. 
Det anses som 
hensiktsmessig å 
fylle opp arealene i 
kommunens nye 
barnehager. 
 

Alternativ Begrunnelse Pedagogiske/ 
andre konsekvenser 

Betydning for 
kapasitet 
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SENTRUM-
RØNVIK 

   

Rensåsen 
barnehage 
legges ned 

Barnehagen ligger i 
leid bygg som ikke er 
av god kvalitet og 
med et begrensende 
uteareal. Bidrar til å 
fylle opp barnehager 
med ledig kapasitet. 
 
 

Barnehagen ligger gunstig til i 
forhold til 
logistikk/kollektivknutepunkt. Flere 
vil få lengre vei til barnehagen. Kan 
gi rom for å etablere privat 
barnehage i sentrumsområdet. 
Påvirker balansen mellom 
kommunale og private barnehager. 
 

Tar ned kapasiteten 
med 
102 ekvivalenter. 
 
Bygger ned 
kapasiteten i 
sentrum. 

Bjerkenga 
miljøbarne-
hage legges 
ned 

Bidrar til å fylle opp 
barnehager med 
ledig kapasitet. 
Barnehagen ligger i 
et leid bygg. 

Barnehagen ligger gunstig til i 
forhold til 
logistikk/kollektivknutepunkt. Flere 
vil få lengre vei til barnehagen. Kan 
gi rom for å etablere privat 
barnehage i sentrumsområdet. 
Påvirker balansen mellom 
kommunale og private barnehager. 

Tar ned kapasiteten 
med 
55 ekvivalenter . 
 
Bygger ned 
kapasiteten i 
nærheten av 
sentrum. 

    
 

 
 
Alternativ 

Begrunnelse Pedagogiske/andre 
konsekvenser 

Betydning 
for 
kapasitet 

BODØSJØEN-
ALSTAD-
GRØNNÅSEN 

   

Legge ned 
Stokkvika 
barnehage 

Stokkvika barnehage har ledig 
kapasitet. Det er behov for å fylle opp 
andre kommunale barnehager, bl.a. 
Mørkvedbukta. 
 
Barnehagen er en 2-avdelings 
barnehage. Mindre barnehager kan 
være sårbare i forhold til sykefravær 
og fagmiljø. 
 
Barnehagen har behov for 
omfattende rehabilitering som vil 
medføre høye investeringskostnader. 
 
Barnehagen ligger relativt 
utilgjengelig til inne i et boligområde. 
 
Salg av eiendom betyr inntekt til 
kommunen. 
 

Stokkvika bh er eneste 
kommunale 
barnehage i bydelen 
og eneste barnehage 
sør for rv. 80 i dette 
området. 
 
Nedleggelse av 
kommunal barnehage 
kan bidra til å fylle opp 
private barnehager i 
sonen. 
 
Større ubalanse 
mellom kommunale 
og private barnehager 
i kommunen. 

Tar ned 
kapasiteten 
med 60 
ekvivalenter 
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Alternativ Begrunnelse Pedagogiske/andre 
konsekvenser 

Betydning 
for 
kapasitet 

HUNSTAD-
MØRKVED 

   

Legge ned 
Gjæran 
barnehage 
avd. 
Osphaugen 
og 
Messiosen 

Fylle opp ledig kapasitet i øvrige 
barnehager, bl.a. Mørkvedbukta. 
 
Barnehagene har behov for 
rehabilitering. 
 
Inntekt til kommunen ved salg av 
eiendom. 
 

Nedleggelse av kommunal 
barnehage kan bidra til å fylle 
opp private barnehager i 
området. 
 
Påvirker balansen mellom 
kommunale og private 
barnehager. 

Tar ned 
kapasiteten 
med 72 
ekvivalenter 

 

 

 

 

Alternativ￼ Begrunnelse￼ Pedagogiske/an
dre 
konsekvenser￼ 

Betydning 
for 
kapasitet
￼ 

Tverlandet-
Saltstraumen￼ 

￼ ￼ ￼ 

Legge ned 
Saltstraumen 
barnehage og 
etablere 
oppvekstsenter ved 
Saltstraumen skole. 
U-trinn ved skolen 
flyttes til 
Tverlandet￼ 

Barnehagen har et stort 
rehabiliteringsbehov, samt en nedgang i 
antall barn. 
 
Utnytte kapasiteten i skolebygget når u-
skolen flytter. 
 
Frigjør bygningsmasse/ reduserte 
driftsutgifter. 
 
Inntekter til kommunen ved salg av 
eiendom. 

Mer robust 
fagmiljø i et 
oppvekstsenter 
 
Oppgradering av 
uteområdet ved 
skolen er 
nødvendig. 

Samme 
kapasitet 
som i dag. 

 

Alternativ Begrunnelse Pedagogiske/andre 
konsekvenser 

Betydning 
for 
kapasitet 

Norsia    
Skaug barnehage 
legges ned dersom 
skolen vedtas 
nedlagt. 

Barnehagen er en del av et felles bygg 
som driftes som oppvekstsenter. 
 
Egen prosess med fokus på hele 
oppvekstsenteret. 

Det er behov for 
disse 
barnehageplassene. 
Dersom 
barnehagen legges 
ned vil foreldre og 

Kapasiteten 
på Norsia 
vil gå ned 
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barn få lengre vei 
for å levere barna i 
barnehagen 
 

 

5.2. Skoler 
Følgende alternativer er valgt for skolene: 

Alternativ Begrunnelse Pedagogiske/andre 
konsekvenser 

Betydning for 
kapasitet (85 %) 

SENTRUM    
Østbyen 
alternativ 0 

Med som 
referansepunkt. 
Må gjøres noe. 

Mangler vesentlige funksjoner 
som desentraliserte garderober, 
grupperom, spesialutstyrte rom, 
rom for elever i mottaksskole, 
samlingssal, for lite areal til 
lærere med mer. 

Ikke nok plass til 
elever og lærerne 
 

Østbyen alt. 1. 
Totalrenovering 
innenfor 
skolens areal 
og bygge ny 
gymsal 

Gir lavest 
investeringskostnad, 
livsløpskostnad og 
utslipp av 
miljøgasser av de 3 
alternativene i 
mulighetsstudiet. 
Hovedårsaken til 
dette er at bygget 
vil bli vesentlig 
mindre enn 
alternativ 2 og 3. 
Ivaretar tekniske 
krav og krav til 
universell 
utforming. Det 
ligger til rette for å 
etablere gode 
arealer for 
lærerarbeidsplasser 
og administrasjon 
med tilhørende 
garderobe, toalett, 
møterom, kopi rom, 
personalrom og 
skolehelsetjeneste. 
Ivaretar SFO 
funksjon som i dag, 
men med nødvendig 
oppussing som følge 
av ordinær slitasje. 
Det ligger til rette 

En vil ikke tilfredsstille dagens 
arealnormer ved planlegging av 
nye skoler. I dagens skole er det 
ikke egne lokaler for 
musikk/dans og naturfag/ 
teknologi. Det er lite sannsynlig 
at det vil bli rom for disse 
funksjoner i dette alternativet og 
en må gjøre en prioritering av 
hvilke arealer og funksjoner som 
skolen skal inneholde gjennom 
arbeidet med rom og 
funksjonsprogram for skolen. 
Gymsalen må også forventes å 
benyttes som skolens felles 
samlingsareal, og med det i 
perioder være utilgjengelig for 
gymformål. Vil ta av skolens 
uteareal som allerede er 
begrenset. Bør vurdere å flytte 
tennisbanene for å benytte 
arealet til skoleformål. 

Kan regulere 
kapasiteten noe ved 
endringer i 
inntaksområdet mot 
Aspåsen og Saltvern.  
Men Saltvern vil ikke 
ha ledig kapasitet før 
mot slutten av 
planperioden. 
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for å etablere egne 
garderober 

Østbyen alt.2  
Totalrenovering 
+ utbygging og 
ny gymsal 

Ivaretar tekniske 
krav og krav til 
universell 
utforming. Et slikt 
prosjektomfang vil 
være tilstrekkelig 
for å etablere en 
skole dimensjonert 
etter gjeldende krav 
og normer for nye 
skolebygg 

Stor investering (mer kostbart 
enn nybygg). Ombygging byr på 
stor usikkerhet og legger noen 
begrensninger på arealeffektive 
løsninger. Vil ta enda mer av 
skolens uteareal som allerede er 
begrenset. Bør vurdere å flytte 
tennisbanene for å benytte 
arealet til skoleformål. 

Tilstrekkelig 
kapasitet for 2 
parallellers 1-7 skole 

Østbyen alt. 3 
Rive og bygge 
ny skole 

Ved å etablere en 
helt ny skole, uten å 
måtte forholde seg 
til eksisterende 
begrensninger får vi 
de beste 
forutsetninger for å 
bygge en areal- og 
energieffektiv skole. 
Det forventes å 
kunne gi et lavere 
B/N forhold enn 
alternativet med 
rehabilitering og 
påbygg. Alle 
relevante krav 
knyttet til 
arbeidstilsyn, 
universell 
utforming, tekniske 
forskrifter, miljø og 
energi mm vil bli 
ivaretatt 

Stor investering. Tomta og 
utearealet er begrenset, men et 
nytt bygg kan legges slik at 
arealet utnyttes best mulig. Bør 
vurdere å flytte tennisbanene for 
å benytte arealet til skoleformål. 

Tilstrekkelig 
kapasitet for 2 
parallellers 1-7 skole 

Østbyen alt. 4 
Renovering 15 
års perspektiv 

Forutsetter en 
mindre investering 
enn alternativ 1-3. 
Skolen blir i god 
teknisk stand og vil 
kunne vedlikeholdes 
og driftes i 15 år 
uten ytterligere 
større investeringer 

Vil fortsatt mangle vesentlige 
funksjoner som desentraliserte 
garderober, grupperom, 
spesialutstyrte rom, rom for 
elever i mottaksskole, 
samlingssal, for lite areal til 
lærere med mer. Ved å endre 
inntaksområdet mellom Østbyen 
og Aspåsen skole, vil det bli noe 
mer romslig for elevene på 
skolen, men skolen vil fortsatt 
være en 2 parallell skole med de 
rom og funksjoner som er 
nødvendig for denne typen 
skole. Uendret trafikkbilde. 

Ikke nok plass til 
elever og lærerne 
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Østbyen alt. 5 
Renovering 5-8 
års perspektiv 

Økonomisk mest 
forsvarlig. Gir 
tid/mulighet til å 
utrede 
konsekvenser av å 
samle elevene i 
sentrum på to 
skoler; Aspåsen 
skole og Bankgata 
skole – og hvilke 
tiltak som må 
iverksettes for å 
gjennomføre en slik 
løsning. 

Samme som alternativ 4. 
Oppgradering gjennomføres 
først og fremst for å 
imøtekomme krav fra 
Arbeidstilsynet. Alternativet vil 
kreve frigjørelse av areal fra 
elever for å kunne bygge dette 
om til lærer-arbeidsplasser. 
Skolen vil være disponert for feil 
og mangler og «nedetid» i 
tilbudet må forventes jo lenger 
ut man skyver på vedlikeholdet. 
Avhengig av om Østbyen skole 
må tømmes helt eller delvis i 
løpet av renoveringen vil det 
kunne få konsekvenser for 
flytting av modulbygget. Ved en 
delvis tømming av Østbyen vil 
Modulbygget kunne flyttes og 
restkapasitet på Bankgata vil 
kunne benyttes til småtrinnet. 
Dersom Bankgata tas i bruk til 
elever fra Østbyen vil det hindre 
annen bruk av Bankgata. Vi får 
en skolestruktur som er dyr i 
drift jf. Kaupang (1-10 skole) 

Ikke nok plass til 
elever og lærerne 
 

Østbyen alt. 6 
Legge ned 
skolen og spre 
elevene på 
øvrige skoler i 
sentrum-
Saltvern 
 

Økonomisk mest 
forsvarlig. 
Fyller opp ledig 
kapasitet ved 
Aspåsen og etter 
hvert Saltvern. Vil 
bety reduserte 
driftsutgifter på 
bygg. 
Modulbygg må 
oppgraderes til 
permanent bygg. 
 

Modulbygg: Uteområdet til 
Aspåsen reduseres. 
 
Redusert gymkapasitet 
Utfordringer knyttet til 
trafikksikkerhet og parkering ved 
flere elever/ansatte. 
 
Dersom elever skal overføres til 
Saltvern vil de få en lengre 
skolevei, men innenfor 4 km og 
trygg kryssing under 
Thallekrysset. 

Antall elever i 2030: 
316 
Ledig kapasitet ved 
Aspåsen skole i 
2030: 100 
En mulighet vil være 
å beholde 
modulbygget (kap 
137 elever) til det 
blir ledig kapasitet 
på Saltvern. 
Som Kap 6.4.3 viser 
vil det først fra 
2024/25 begynne å 
bli ledig kapasitet på 
Saltvern på ca 30 
som vil stige gradvis 
til 200 i 2030. 

Østbyen alt. 7 
Redusere antall 
elever (med 
30%) ved å 
justere 
inntaksområder 
mot Aspåsen/ 

Det vil bli bedre 
plass på Østbyen 
skole. 
 

Dette vil ikke bli noen billigere 
skole å drifte da man vil ligge på 
grensen mellom 1 og 2 deling.  
Dårlig utnyttelse av 
lærerressurser/utvikling. 
Like mye areal å drifte på færre 
elever. 

En mulighet vil være 
å beholde 
modulbygget (kap 
150 elever) til at det 
blir ledig kapasitet 
på Saltvern. 
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modulbygg og 
mot Saltvern 

Behov for renovering 
Behov for Bankgata eller 
modulbygg på Aspåsen (se 
konsekvenser alt. 6) 
Dersom elever skal overføres til 
Saltvern vil de få en lengre 
skolevei, men innenfor 4 km og 
trygg kryssing under 
Thallekrysset. 
 

Som Kap 6.4.3 viser 
vil det først fra 
2024/25 begynne å 
bli ledig kapasitet på 
Saltvern på ca 30 
som vil stige gradvis 
til 200 i 2030. 

Østbyen 
alternativ 8 
Redusere antall 
elever ved å 
etablere 1-4 
skole. 5-7 trinn 
til Aspåsen 
 

Beholder nærskole 
for de yngste 
elevene med 
mulighet til 
utvidelse ved 
behov. 
 

Splitter fagmiljø og 
mottaksskole. Dårlig utnyttelse 
av lærerressurser/utvikling. 
Behov for renovering. 
 

Ut fra 316 elever i 
2030 (delt likt 
mellom trinnene): 
180 elever på 1-4 
trinn 
135 elever på 5-7 
trinn 
Ledig kapasitet 
Aspåsen: 100 
 
En mulighet vil være 
å beholde 
modulbygget (kap 
150 elever) til at det 
blir ledig kapasitet 
på Saltvern. 
Som Kap 6.4.3 viser 
vil det først fra 
2024/25 begynne å 
bli ledig kapasitet på 
Saltvern på ca 30 
som vil stige gradvis 
til 200 i 2030. 

Flytte 
ungdomstrinn 
fra Bodøsjøen 
til Bankgata 
skole 

Fylle opp ledig 
kapasitet ved 
Bankgata skole 
samtidig som 
kapasiteten ved 
Bodøsjøen skole 
bedres. Det vil ikke 
være nødvendig å 
utvide Bodøsjøen 
skole.  Man har 
dermed mulighet til 
å benytte 
modulbygget på 
Aspåsen. 
 
 

Fordeler med større fagmiljø og 
flere kvalifiserte lærere i flere fag 
på Bankgata. Positivt for mange 
elever å få et skifte etter 7. trinn. 
(Kan være uheldig for andre). 
Elevene vil få lengre skolevei. 
Må vurdere å endre 
inntaksområdet mellom 
Bodøsjøen og Alstadskolene, slik 
at de elevene som bor lengst øst 
i Bodøsjøen får sokne til Alstad. 
Elevene bør ikke få mer enn 4 
km skolevei, noe som vil utløse 
skyss. 
Vil ikke kunne benytte Bankgata 
skole som midlertidige eller 
permanente lokaler for Østbyen 
skole. 

Antall elever på u-
trinn Bodøsjøen 
(ca.): 108 
 
Det er beregnet en 
økning av elever i 
Bodøsjøen til ca. 170 
ifm de nye 
utbyggings-
områdene. 
På grunn av 
nedgangen i 
elevtallet generelt vil 
boligbyggingene i 
område gjøre at det i 
dette område blir 
mer stabilt elevtall 
framfor nedgang. 
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Må påregne noe investering på 
Bankgata: Øke kapasitet på 
spesialutstyrte rom 

 
Bankgata med 
Bodøsjøenelever vil 
kunne gi rundt 5 
klasser pr trinn.  Dvs 
15 klasser totalt.  
Elevtallet vil ligge på 
mellom 120-130 pr 
årstrinn, mens maks 
kapasitet på 5 
klasser pr trinn er 
150. 

Alberthaugen 
Alternativ 0 

Kommunen ønsker 
å utnytte egne 
arealer til 
kommunal 
virksomhet framfor 
å leie. 

Virksomheten er nå fordelt på 3 
lokaliteter, hvorav 1 er et godt 
stykke unna de andre.  
Ledelseressurs kunne vært bedre 
utnyttet og mer robust dersom 
man var knyttet opp mot større 
skole. 

Kapasitet i tråd med 
politiske føringer. 

Alberthaugen 
Alternativ 1 

Se nærmere på 
alternative 
lokaliseringer 

Se nærmere på alternative 
organiseringer administrativt, 
mens pedagogisk metodikk 
opprettholdes 

Kapasitet 
opprettholdes 

 

 

 

Alternativ Begrunnelse Pedagogiske/andre 
konsekvenser 

Betydning for 
kapasitet (85 %) 

RØNVIK/SALTVERN    
Alt 0 
Fortsatt 1-10 skoler 
på Saltvern og 
Rønvik 
 

  God kapasitet. 

Alt 1 .  1-7 skole på 
Saltvern og 8-10 
skole på Rønvik 

Saltvern skole vil kunne ha 
kapasitet for 4-5 klasser pr 
trinn i ei 1-7 skole, mens 
Rønvik vil kunne har 
kapasitet til 4-5 klasser pr 
trinn i ei 1-10 skole 

Ungdomstrinn på 4-
5 klasser pr trinn vil 
kunne være gunstig 
for å rektrutere god 
kompetanse og gi 
elevene et bredere 
tilbud. 

På et trinn med 4 
klasser vil det maks 
kunne være plass til 
112 elever.  De 
årsklassene som pr 
nå er i barnehagen 
ligger på mellom 80 
og 90 

Alt 0  BVO samlet 
grunnskole og 
annen undervisning 

Store lokaler og elevtall og 
inntektsgrunnlag reduseres. 
Ser ut til å være en lite 
hensiktsmessig struktur for å 
takle svingninger i 
elevomfang. 
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Alt 1  Splitte opp 
BVO 

mellom grunnskole til ei u-
skole og annen undervisning 
Flykningekontoret overtar 
ansvaret for 
kompetanseheving av de 
som trenger kvalifisering 
med hensyn til språk og 
tilpasning til arbeidslivet. 
Det som trenger godkjent 
grunnskoleutdanning får 
dette i tilknytning til ei 
ungdomsskole. 

  

 

 

 

Alternativ Begrunnelse Pedagogiske/andre 
konsekvenser 

Betydning for 
kapasitet (85 %) 

NORDSIA    
Skaug 
oppvekstsenter 
Alternativ 0 
Beholde 
oppvekstsenteret 
som i dag 

Koster mye å drifte både 
personal og bygg. 
Det er i dag 7 klasser og 2 
avdelingsbarnehage.  Består 
av 1886 m2 og kostnaden til 
UE ved å drifte dette er 
anslått til 1,2 mill. 

I dag har 44 av 100 
elever skyss, lengst 
skyss har elevene 
fra Festvåg med 10 
km.  Lengste 
skolevei ved 
nedleggelse av 
Skaug OS blir fra 
Festvåg til Løpsmark 
skole blir 24 km ca. 
30 minutters 
reisevei. Innsparing 
vil dermed kunne 
være byggutgifter 
1,0 mill., 3 klasser 
ca. 2,1 mill. kr, 
rektor, inspektør, 
merkantil, 1,5 mill.,  
så må det tas 
hensyn til ekstra 
kostnader skyss på 
0,55 mill. = 4,75 
mill. 

God kapasitet. 

Skaug 
oppvekstsenter 
Alternativ 1 
Skolen legges ned, 
elevene skysses til 
Løpsmarka skole 

Større fagmiljø 
Økonomi/drift Innsparing vil 
dermed kunne være 
byggutgifter 1,2 mill., 3 
klasser ca. 2,1 mill. kr, rektor, 
inspektør, merkantil, 1,5 
mill., så må det tas hensyn til 

Elevene må skysses 
til skolen, men de 
fleste får ikke mer 
enn 30 min. Lengste 
skysslengde for 
elever fra Festvåg 
blir 24 km ca. 30 
minutter. 

Hvis vi ser på dagens 
elevtall i Skaug og 
Løpsmark vil man 
kunne få en skole på 
438 elever gjennom å 
slå sammen elevene 
på disse to 
skolene.  Istedenfor 
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ekstra kostnader skyss på 
0,55 mill. = 4,25 mill. 
 

Skaug mister skole 
og samlingsplass i 
sitt nærmiljø 

18+7=25 klasser vil 
man kunne klare seg 
med 22 klasser.  Dvs 3 
klasse innspart og kr 
0,7 mill pr klasse = 2,1 
mill.  2 trinn vil ligge 
på grensen til 3-
deling.  Det kan 
medføre at 
inntaksområdet må 
justeres hvis mye 
tilflytting. Elevtallet 
vil være noe fallende i 
perioden, spesielt på 
Skaug.  En 
nedleggelse av skolen 
vil kunne medvirke til 
et større fall. Vi vet at 
det er planer om å 
legge ut boligfelt på 
Skaug, men vet ikke 
hvordan det vil virke 
inn. 

Skaug 
oppvekstsenter 
Alternativ 2 
Elever fra 5-7 trinn 
fra Skaug skysses 
til Løpsmarka 
skole. Skaug 
oppvekstsenter 
opprettholdes 
som 1-4 skole og 
barnehage 
 

Større fagmiljø på Løpsmarka 
skole 
Økonomi/drift (kan deler av 
bygget benyttes til andre 
formål/stenges av?) 
 
1-2 klasser i innsparing 0,7-
1,4 mill. 

Mindre fagmiljø ved 
Skaug 
oppvekstsenter. 
Elevene må skysses 
til skolen, men de 
fleste får ikke mer 
enn 30 min. Lengste 
skysslengde for 
elever fra Festvåg 
blir 24 km ca. 30 
minutter. 
Skaug beholder 
skole og barnehage 
og samlingsplass i 
sitt nærmiljø. 
 
 

Skolene og 
barnehagene på 
Nordsia slås 
sammen til en 
enhet med to eller 
tre skolesteder og 
en felles rektor.   
Benytte større 
grad av 
fjernundervisning 
på 
ungdomstrinnet. 

Viktig prinsipp: 
Større fagmiljø og driften blir 
mindre sårbar på små 
enheter. 
 
Sparer på ledelse/merkantil. 
Beholder bygningsmassen. 
Kan også kombineres med 
enten alternativ 1 eller 2 
Skaug. 

Lite å spare, men 
blir mindre sårbar. 

Tilstrekkelig 
kapasitet. 

 

 

 

Alternativ Begrunnelse Pedagogiske/andre 
konsekvenser 

Betydning for 
kapasitet (85 %) 

BODØSJØEN-
ALSTAD-
GRØNNÅSEN 

   

Ungdomstrinn 
fra Bodøsjøen 
skole flyttes til 
Bankgata 

Bedre kapasiteten ved 
Bodøsjøen skole.   Det vil 
være mulig å overføre 
mellom 90 til 120 
ungdomsskoleelever til 
Bankgata.  Det gjør at 

Kan være positivt for mange 
elever å bytte skole/få et 
skifte når de skal over til 
ungdomsskolen. 
Større ungdomsskole har et 
større fagmiljø og gir 

Usikkerhet: 
Hvordan de nye 
boligprosjektene 
virker inn på 
prognosene. 
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kapasiteten pr. årstrinn på 
Bodøsjøen økter fra 35 til 
50.  Kan økes til ytterligere 
ved å gjøre om spesialrom 
beregnet for u-trinn til 
klasserom. 
 
Økonomi: Slipper å utvide 
skolen med modulbygg 
Skolen opprettholder et 
stort uteområde. 

mulighet for flere valgfag og 
språkfag. 
Elevene ved ungdomstrinnet 
får lengre skolevei (innenfor 
4 km grense). 
Endre inntaksområdet 
mellom Bodøsjøen og 
Alstadskolene for at de 
elevene som bor lengst øst i 
inntaksområdet til 
Bodøsjøen overføres til 
Alstad. Inntaksområdet 
mellom Bodøsjøen og 
Grønnåsen skoler bør også 
vurderes på nytt når 
kapasiteten til Bodøsjøen 
skole bedres. Dette har med 
nærhet mellom bolig og 
skole/skolevei å gjøre. 
(Gjelder spesielt feltene 
langs Bodøsjøveien og 
Trålveien.) 

Har tidligere gjort 
beregning på 
elevtallsøkning i 
Bodøsjøen på ca. 
170 elever (1-10). 
Denne økningen 
reduseres 
gjennom generell 
reduksjon i 
elevtallet totalt 
sett. 

Ungdomstrinn 
fra Bodøsjøen 
skole flyttes til 
Alstad U 

Bedre kapasiteten ved 
Bodøsjøen skole 
Økonomi: Slipper å utvide 
skolen med modulbygg ved 
Bodøsjøen, men behov for 
noe utvidelse av Alstad U. 
Bodøsjøen skole 
opprettholder et stort 
uteområde. 
 
De fleste elevene får 
kortere skolevei til Alstad U 
enn til Bankgata, men vi får 
ikke utnyttet ledig 
kapasitet ved Bankgata. 
 

Kan være positivt for mange 
elever å bytte skole/få et 
skifte når de skal over til 
ungdomsskolen. 
Større ungdomsskole har et 
større fagmiljø og gir 
mulighet for flere valgfag og 
språkfag. 
Endring av inntaksområdet 
mellom Grønnåsen og 
Bodøsjøen bør vurderes jf. 
ovenfor. 

Ledig kapasitet 
ved Alstad U i 
2030: 
69 elever 
 
Antall elever fra 
Bodøsjøen: 108 
 
Alstad U må 
utvide 
kapasiteten. 

Bodøsjøen 
skole bygges ut 
(modulbygg) 

Beholder dagens struktur, 
noe ansatte og foreldre 
ønsker. 
Kort avstand fra hjem til 
skole. 

Bygger ut kapasiteten 
samtidig som det er ledig 
kapasitet totalt sett innenfor 
en akseptabel avstand. Lite 
økonomisk bærekraftig. 

Vil være 
tilstrekkelig 
kapasitet for 
elever i området 
innenfor 1-10 
skole 

 

 

 

 



39 
 

Alternativ Begrunnelse Pedagogiske/andre konsekvenser Betydning for 
kapasitet (85 
%) 

TVERLANDET-
SALTSTRAUMEN 

   

Saltstraumen 
skole 
Alternativ 0 

Dette alternativet 
forutsetter at det må 
gjøres investeringer i 
Saltstraumen 
barnehage på Tuv. 

Mange tar buss i dag grunnet 
trafikkfarlig skolevei.  Lengste 
skolevei fra Valnes til 
Saltstraumen er 17 km. 

God kapasitet 

Alternativ 1 
Flytte u-trinn fra 
Saltstraumen 
skole til 
Tverlandet skole 

Utnytte ledig kapasitet 
ved Tverlandet skole 
Større faglig og sosialt 
miljø for elevene 
Gi plass til barnehagen 
i oppvekstsenter 

Lengre skolevei/skyss 
Ca. 13 km lengre tur, 12 minutter. 
Konsekvens for nærmiljøet: 

 

Alternativ 2 
Etablere 
oppvekstsenter i 
Saltstraumen 

Barnehagen flyttes til 
skolen. Forutsetter at 
u-trinn flytter ut. 
Kan selge 
barnehage/tomt. 
 

Positive konsekvenser ved 
oppvekstsenter – se til Misvær. 
Uteområdet må utbedres. 

 

Bodø naturskole 
Alternativ 0 

Tilbudet på Bodø 
Naturskole består av et 
naturskoletilbud, et 
leirskoletilbud for 
skoler i Bodø,  et 
leirskoletilbud som 
tilbys andre kommuner 
og private skoler,  samt 
at det leies ut lokaler til 
ulike behov. 

Nettobudsjettet på Bodø 
Naturskole er i 2021 på 3,3 mill 
kr.  I tillegg ligger det sikkert noe 
budsjett på UE-avdelingen knyttet 
til byggene på Bodø Naturskole . 

 

Alternativ 1 
Legge ned Bodø 
Naturskole. 
 

Opprettholder ikke fast 
leirskolevirksomhet 
gjennom et fast 
leirsted.  Skolene må 
selv finne lokaliteter og 
ha egen bemanning. 

Kommunen skal som ein del av 
grunnskoleopplæringa tilby elevane 
leirskoleopphald eller annan skoletur med minst 
tre overnattingar i samanheng.»   Det er altså fullt 
mulig å legge ned hele virksomheten på Bodø 
Naturskole, men elevene må tilbys et annet tilbud 
med 3 sammenhengende 
overnattinger.    Nettobudsjettet på Bodø 
Naturskole er i 2021 på 3,3 mill kr.  I tillegg ligger 
det sikkert noe budsjett på UE-avdelingen knyttet 
til byggene på Bodø Naturskole .   Vil tro at skolene 
må tilføres noe penger for å styrke bemanningen 
på slike turer når man ikke har faste lokaliteter å 
dra til.  Det kan være kjøp av utstyr,  men en del 
utstyr finnes pr i dag på Bodø Naturskole og vil 
kunne brukes av skolene,  men da må det legges 
inn et ansvar på noen og midler for å ta vare på og 
vedlikeholde utstyret, samt en plass for lagring. 
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Alternativ Begrunnelse Pedagogiske/andre 
konsekvenser 

Betydning 
for kapasitet 
(85 %) 

SKJERSTAD-
MISVÆR 

   

Alternativ 0 Store arealer og små årsklasser, 
ikke en robust organisering. 
 
Ekstern leieavtale på Skjerstad 
på deler av lokalitetene. 

Vanskelig å få 
nødvendig kompetanse 
og valgfrihet spesielt på 
u-trinnet 

Veldig god 
kapasistet 

Alternativ 1 
Vurdere 
sammenslåing av 
ungdomstrinn ved 
Skjerstad og Misvær 
oppvekstsenter 

Gi elevene og personalet et 
større faglig og sosialt miljø 

Lengre skolevei/skyss  

Alternativ 2 
Sammenslå til ei 
skole 

Økonomi: Besparelser på 
drift/vedlikehold av bygg 
Det må ses på leieavtale for u-
trinnarealer og gym. 
Vurdere mer effektiv arealbruk 
og selge administrasjonsbygg 
som egentlig er et bolighus når 
det gjelder Skjerstad og 
kapasitet når det gjelder 
Misvær. 

Lengre skolevei for noen 
av elevene.  Hvilke vil 
avhenge av hvilke skole 
man velger å 
opprettholde 

 

Alternativ 3 
Administrativ 
sammenslåing av de 
to skolene under 
felles rektor. 

Gi både personell og elever et 
faglig større miljø.  Utnytte mer 
av tiden til felles aktiviteter.  En 
gym og svømming i Misvær.  Si 
opp leieavtale gym Skjerstad, 
selv om to skolesteder 
opprettholdes.  
Fjernundervisning i større grad. 

  

 

6. Diskusjon  
 

6.1. Barnehager i Bodø 
Bodø kommune har i dag 53 barnehager, 21 kommunale (K) og 32 private (P). Prognosene viser at 
barnetallene synker noe fram mot midten av perioden, men tar seg opp igjen til dagens nivå mot 
slutten. Økningen er nokså jevnt fordelt i byutviklingsområdene (20-30 barn). I kommunens 
distrikter er det et stabilt barnetall i de årskullene som pr nå er i barnehagealder. Denne tendensen 
er framskrevet i våre prognoser.  Allikevel er det slik at det er mye ledig kapasitet som ikke blir 
utnyttet i barnehagene og oppvekstsentrene.  Kapasiteten her tåler en del vekst og er vanskelig å få 
utnyttet fullt ut.  I mer sentrale strøk er det også mye ledig kapasitet i barnehagene i Bodø som det 
må være mulig å få tilpasset bedre. 

Barn har ikke rett til å gå i sin nærbarnehage på samme måte som elever har rett til å gå på sin 
nærskole. Det er likevel et ønske om å ha en balanse mellom tilbud og etterspørsel i de ulike 
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bydelene, og en balanse mellom kommunale og private barnehager. Det er videre et mål om å ha 
gode barnehagebygg og uteområder og en bærekraftig barnehagestruktur ut fra et økonomisk og 
pedagogisk perspektiv. Barnetall varierer over tid, og det er derfor vanskelig å ha et optimalt tilbud 
til enhver tid.  

Barnehagene har et hovedopptak, samt suppleringsopptak. Hovedopptak har søkerfrist den 
15.februar hvert år. Det er løpende opptak gjennom hele året, og det tas inn barn i barnehager med 
ledig kapasitet. Barn født på høsten begynner når de er ca. 1 år gamle. Søkere som søker innen 
fristen og har rett til plass, får tilbud om oppstart i hovedsak i august ved oppstart av nytt 
barnehageår. De siste årene har det vært ledig kapasitet i enkelte bydeler fram til februar/mars.  

Det er foreldrene som velger hvilken barnehage de ønsker plass i, og setter gjerne opp en 
prioriteringsliste på inntil 4 barnehager. 

Det søkes barnehageplass på elektronisk skjema, og foreldrene kan gå inn på søknaden å endre 
prioritet. På hjemmesiden ligger det en oppdatert liste over hvor det er ledig kapasitet. 

Det koster ca. 215.000 kr. pr. barn pr. år for en barnehageplass (i tillegg til foreldrebetaling). Tilskudd 
til private barnehager er tilsvarende. 
 
Ved drøfting av barnehagestruktur må følgende tas i betraktning: 

• Barnetall/prognoser, inkludert utbyggingsprosjekter i bydelene 
• Kapasitet i eksisterende barnehager 
• Balanse mellom kommunale og private barnehager. Det er i dag en fordeling på 40% 

kommunale og 60 % private barnehager i Bodø. Dersom det offentlige skal kunne legge 
føringer for hele sektoren bør ikke andelen kommunale barnehager bli mindre enn den er i 
dag. Se politisk sak 2019/391. 

• Bygningsmessige forhold/behov for rehabilitering og manglende universell utforming av 
bygg og uteområer 

• Driftsmessige forhold / størrelse på barnehager 
• Nærhet/logistikk mellom boligområder og barnehage  
• Bosetting i distriktene 

 
I politisk sak 2019/391, om kriterier som skal vurderes ved søknad om tilskudd til nye 
barnehageplasser, er følgende momenter tatt med; 

• Tilstrebe balanse mellom kommunale og ikke-kommunale barnehageplasser og 
opprettholde både kommunale og ikke-kommunale barnehager i alle bydeler. 

• Barnehageloven (daværende § 8) annet ledd forplikter kommunen til å tilpasse 
utbyggingsmønster og driftsformer til lokale forhold og behov. 

 
Balanse mellom hvor mye vi kan ta ned og hvor mye ledig kapasitet vi skal ha (jf. politisk vedtak om 
full barnehagedekning – 80%).  Det kan være nødvendig å revurdere 80%-vedtaket for å nå mål om 
økonomiske innsparinger som følge av økte demografiutgifter.   
 

6.1.1. Kapasitetsutnyttelse.  
Barnehagene kan ta inn antall barn ut fra barnehagens godkjenning, hvor areal og pedagogisk 
bemanning skal være oppfylt ifølge barnehageloven. 
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De senere år har det vært en del ledig kapasitet etter opptak og fra barnehagens oppstart på høsten. 
Flere områder har hatt mye ledig kapasitet, og våren 2021 var det mulig å tilby barn plass fram til 
mars måned. I 2022 er det fullt belegg i barnehagene fra februar måned. 

Barnehager som ikke har oppnådd det antall barn de kan ta inn, har redusert på bemanning. Et 
eksempel er våre nyeste barnehager, Rønvik barnehage, som er bygd og godkjent for 6 avdelinger og 
nå bare fyller 4 avdelinger. Et annet eksempel er Mørkvedbukta barnehage som er bygd for 6 
avdelinger og som fyller 3 avdelinger ved oppstart 01.11.21. Områdene hvor det er overtallighet kan 
variere fra år til år.   

Det kan være en fordel å ha noe ledig kapasitet gjennom året; det blir mindre trykk på høsten når en 
kan ta inn unger gjennom hele året og det er mindre behov for vikar ved sykefravær. For familier er 
det bra å få barnehageplass når de trenger det og de barna som kommer etter hvert får en roligere 
tilvenning.  

For en barnehage er det imidlertid også ulemper ved å ta inn barn gjennom året: Det er lite 
økonomisk bærekraftig, og det skaper også uro i barnegruppa. Tilvenning av nye barn krever 
ressurser som da tas fra den øvrige barnegruppa. Dette er særlig uheldig for de yngste barna.  

Ved vurdering av kapasitet må det tas høyde for variasjoner og feilmarginer i prognosene i et litt 
lengre perspektiv. I 2021 er det født langt flere barn enn det som fremkommer av prognosene. Det 
er uheldig dersom kapasiteten reduseres så mye at kommunen om noen år må bygge nye 
barnehager. Tabellen nedenfor viser ledig kapasitet i november 21 – og hvilket potensiale 
barnehagene har for å øke kapasiteten, men det er ut fra den bemanningen man har i barnehagen pr 
i dag.  Mørkvedbukta, f.eks., har pr i dag personale til 3 avdelinger, men kan ved overføring av 
personale til 3 nye avdelinger få flere plasser, men dette må gjøres gjennom at plasser og personale 
overføres fra andre barnehager som legges ned eller reduseres.   

 



43 
 

 

Bydel 

Barnehage

D
riftsform

Teoretisk 
makskapasitet 
ut fra 
bemanning

Ekvivalenttall 
november 21

Ledige 
plasser

Mulighetsro
m areal             
(tall står for 
ekvivalenter)

Teoretisk 
ledig 
kapasitet 
(R+S)

Abrakadabra bh P 24 22 2 2
Alsgård FUS bh P 139 91 48 48
Bamsebo bh P 39 39 0
Grønnåsen bh P 42 42 0
Jensvoll bh P 31 29 2 2
Læringsverkstedet Bodøsjøen P 131 131 0 15 15
Læringsverkstedet Notveien P 112 112 0
Læringsverkstedet Trålveien P 114 114 0
Norlandia Nissebo bh P 80 56 24 24
Norlandia Paradiset bh P 69 65 4 4
Norlandia Tusseladden bh P 155 142 13 15 28
Stokkvika K 60 57 3 20 23
Gjæran Avd. Messiosen K 36 36 0 0
Gjæran Avd. Osphaugen K 36 34 2 0 2
Hunstad Øst bh K 69 64 5 0 5
Mørkvedbukta bh (åpner høst 
21)/Mørkvedlia

K 60 60 0 60 60

Mørkvedmarka bh K 78 76 2 0 2
Norlandia Bjørneborgen bh P 140 140 0
Norlandia Kjeldmyrlia bh P 56 42 14 14
Norlandia Mellommyra bh P 104 97 7 7
Studentongan bh P 96 96 0
Trollmyra bh P 48 48 0

Kjerringøy Kjerringøy oppvekstsenter K 18 13 5 20 25
Skaug oppvekstsenter K 30 30 0 ?
Skivik barnehage K 105 105 0 0
Bjerkenga Miljøbarnehage K 55 55 0 0
Lillevollen bh P 108 104 4 15 19
Læringsverkstedet Knerten P 55 55 0
Læringsverkstedet Nerenga P 42 42 0
Læringsverkstedet Saltvern P 64 64 0
Læringsverkstedet Saltvern avd. 
Maskinisten

P 35 35 0

Neståsen bh P 50 50 0 15 15
Norlandia avd. Stordalen P 61 61 0
Norlandia Solenga P
Norlandia Vollen P 148 106 42 42
Rønvik bh K 78 72 6 42 48
Rønvik menighetsbhg P 42 42 0
Vågønes bh P 54 54 0
Asphaugen bh K 129 129 0
Barnas hus/Regnbuen K 48 48 0 20 20
Glaungan bh P 53 53 0
Jentoftsletta bh K 93 83 10 19 29
Labbetuss bh P 42 38 4 4
Norlandia Breivika bh P 114 114 0
Norlandia Stadionparken bh P 101 101 0
Rensåsen bh K 102 102 0 20 20
Sentrum bh avd. Parkveien K 42 42 0 0
Sentrum bh avd. Vestbyen K 52 52 0 0
Misvær oppvekstsenter K 18 12 6 20 26
Skjerstad oppvekstsenter K 30 30 0 ?
Engmark bh K 153 153 0 ?
Løding bh (avd. Engmark og 
avd. Maurtua)

K 35 35 0

Saltstraumen bh K 42 42 0 0
Tverlandet kirkebarnehage P 14 14 0

Væran Løvetanna bh (skolen i Væran) K
Totalt 3732 3529 203 281 484

Tverlandet-
Saltstraum

en
Bodøsjøen-Alstad-G

rønnåsen
H

unstad-M
ørkved

Nordsia

Rønvik-Saltvern
Sentrum

Skjerstad-
Misvær
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• Ledig kapasitet i kommunale barnehagene ut fra bemanning pr. november 2021 er 16 
ekvivalenter1  

• I private barnehager er dette tallet 150 ekvivalenter 
• Totalt beregnet ledig kapasitet i kommunale barnehager: 260 ekvivalenter 

o Å ta opp kapasiteten for å nyttiggjøre ledig areal vil kreve økt bemanning. Det må 
derfor være areal av en viss størrelse dersom dette skal være økonomisk forsvarlig. I 
vurdering av arealreserve er det derfor satt en faktor på 50 m2 ledig areal som 
minimumsgrense. 

o Størst handlingsrom er det i Rønvik barnehage (40 ekvivalenter), Mørkvedbukta 
barnehage (60 ekvivalenter), Rensåsen barnehage, Stokkvika barnehage og Barnas 
hus, med til sammen 170 ekvivalenter 

o For å utnytte dette potensialet forutsettes bygningsmessige endringer og/eller økt 
bemanning.  

o Kostnader for evt. bygningsmessige endringer må utredes nærmere  
o Da barn over 3 år og barn under 3 år har krav på ulik arealstørrelse, må det være en 

viss fleksibilitet slik at en kan ta inn barn også under 3 år dersom det er det som er 
behovet.   

o Størrelse på barnegruppen har også betydning, dette har bl.a. med pedagognorm å 
gjøre (antall barn pr. pedagog). Gunstig størrelse på barnegruppe/avdeling er 36 
eller 42.  

• Total beregnet ledig kapasitet i private barnehager er ca. 224 ekvivalenter (Tall fra høsten 
2021) 

 

6.1.2. Hva er den ideelle størrelsen? Anbefaling for Bodø kommune  
Det er mange små barnehager (2-4 avdelinger) både blant de kommunale og private barnehagene. 

Vi har mottatt innspill fra kommunale barnehagestyrere om størrelse på barnehager – og hva som er 
den optimale størrelsen ut fra et barnehagefaglig synspunkt; pedagogisk utviklingsarbeid og 
disponering av ressurser. Barnets beste ligger også til grunn for vurderingene. 

4-6 avdelinger er en god størrelse: En har et stort fagmiljø/flere å spille på for å få- og gi råd og 
veiledning. Det er lettere å jobbe på tvers og dele på personalet. Også for ungene er det som regel 
positivt å ha flere barn på samme alder og utviklingstrinn å leke med. Dette ble veldig synlig under 
korona da ungene hadde flere på sin egen alder i hver kohort.  

Nærhet og kjennskap til alle er en fordel i små barnehager. Det er færre voksne for barna å forholde 
seg til og mindre logistikk/organisering. En liten barnehage er imidlertid svært sårbar ved sykdom og 
ferieavvikling.  

I distriktene er det ikke mulig å etablere barnehager med 4-6 avdelinger, men det er likevel 
avgjørende å opprettholde et barnehagetilbud dersom det skal være bosetting også utenfor 
byutviklingsområdene. Oppvekstsenter, med barnehage, skole og SFO i samme bygg/organisasjon vil 
redusere sårbarhet dersom en har et godt samarbeid om utviklingsoppgaver og ressursutnyttelse. 

 
1 Ekvivalent: Ett barn over 3 år eller to barn under 3 år 
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6.2. Barnehagebehov og tiltak i Bodø kommune frem mot 2032 
Det er et mulighetsrom for å tilpasse barnehagedriften til en situasjon med mye ledig kapasitet og 
økonomiske innsparingskrav. 

Ved å legge ned kommunale barnehager, vil balansen mellom private og kommunale barnehager 
forrykkes. Det er ikke gitt at foreldre velger ledig plass i kommunal barnehage – men bidrar til å fylle 
opp ledig kapasitet i private barnehager. Foreldre velger gjerne den barnehagen som er nærmest 
bolig eller jobb.  

Vedlagt kart viser oversikt over alle barnehager i Bodø (inkludert oppvekstsenter) innenfor de ulike 
bydelene. 

https://arcg.is/1DCT0D 

 

6.2.1. Sentrum. 
 

 

Utsnitt fra kart 
 

Link til kart: https://arcg.is/1DCT0D 

 

 

Kapasitet barnehager (kommunale og private) 

Barnehage 

Driftsform
 

Teoretisk 
makskapasitet 
ut fra 
bemanning 

Ekvivalenttall 
november 21 

Ledige 
plasser 

Mulighetsrom 
areal             
(tall står for 
ekvivalenter) 

Teoretisk 
ledig 
kapasitet 
(R+S) 

Asphaugen bh K 129 129 0     
Barnas hus/Regnbuen K 48 48 0 20 20 
Glaungan bh P 53 53 0     
Jentoftsletta bh K 93 83 10 19 29 

https://arcg.is/1DCT0D
https://arcg.is/1DCT0D
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Labbetuss bh P 42 38 4   4 
Norlandia Breivika bh P 114 114 0     
Norlandia Stadionparken bh P 101 101 0     
Rensåsen bh K 102 102 0 20 20 
Sentrum bh avd. Parkveien K 42 42 0 0   
Sentrum bh avd. Vestbyen K 52 52 0 0   
Totalt bhg Sentrum   776 762 14 59 73 

 

Prognose 

 

Utvikling i området (boligbygging) 

Fortettingen i bykjernen videreføres. Fra 2009 frem til nå er flere kvartaler i sentrumsområdet 
regulert til boligformål i kombinasjon med næring. I perioden 2014-2021 er to av planene realisert, 
og flere kommer i årene fremover. 

Blant annet er områdeplan for Molobyen vedtatt og planlagt oppstart av første byggetrinn er 2022-
2023. Det er til sammen planlagt for ca. 650 boliger, med 70 enheter med variert boligmasse 
(gjennomsnitt 80 m2 pr. boenhet) i første byggetrinn. Det antas at området kan bli populært for 
familier med barn. 

Det legges til rette for omforming i områdene ved Speiderveien (mellom Sivert Nilsens gate og 
Sandhorngata). Oppstart her er lite sannsynlig før etter 2026. 

Det legges ikke til rette for større endringer av strukturen i bydel Sentrum utover dette. Antall nye 
boenheter: ca. 1 000+ 

Forholdet til Ny by: Tidligst byggestart er 2027. Det er ambisjoner om kort og trygg veg mellom bolig 
og skole/barnehage i den nye bydelen, og en ønsker derfor å planlegge med skoletilbud for 1-7 
allerede i første byggetrinn, med mulighet for utvidelse ved behov. Det er området rundt dagens 
flyterminal som peker seg ut som første byggetrinn i ny bydel. Det er her lettest å koble seg til 
eksisterende sentrum/andre funksjoner, kollektivtransport/infrastruktur, jordvern med mer.  

 

Utfordringer  

I sentrumsområdet er det lite ledig kapasitet og her er andelen kommunale barnehager stor i forhold 
til private. Det vil alltid være god søknad til barnehager i sentrum på grunn av arbeidsplasser. 

Siden det er mye ledig kapasitet samlet sett i sentrum-Rønvik området vil disse sonene sees på i 
sammenheng. 

Mulighetsrom og forslag til tiltak  

2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 2030/31 2031/32

Barnehage Sentrum 495 493 494 499 502 507 510 514 518 521

Sentrum Alternativ 0 Behold barnehage regnbuen samlokalisert med Barnas hus 1,40
Sentrum Alternativ 1 Legge ned Regnbuen (De er i dag samlokalisert med Barnas Hus) og flytte barn og personal til Rønvik Barnehage til nærliggende barnehag 1,75
Sentrum Alternativ 0 Behold barnehage sturkturen i sentrum/Rønvik:  Rensåsen, Bjerkenga, regnbuen og parkveien iht. dagens struktur 1,15
Sentrum Alternativ 1 Legge ned Bjerkenga miljøbarnehage og flytte barn til nærliggende barnehager 2,60
Sentrum Alternativ 2 Legg ned Rensåsen barnehage og flytt barn til nærliggende barnehager 2,80
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Det foreslås å flytte Regnbuen barnehage til Rønvik barnehage for å fylle ledig kapasitet der. Det vil 
da være et mulighetsrom for å opprettholde kapasiteten i sentrum når Parkveien barnehage legges 
ned.  

Når Parkveien barnehage utgår, vil Sentrum barnehage, avdeling Vestbyen, kun bli en 2-avdling 
barnehage. Her er det imidlertid en mulighet for å øke kapasiteten på sikt ved å bygge på til en 
større enhet. (Det kan også være en mulighet å fordele styrer-ressurs mellom Asphaugen og 
Vestbyen barnehager.) Barnehageloven setter krav til egen styrer i hver barnehage. 

Rensåsen barnehage leies av Nordland Fylkeskommune.  Bygningsmassen er ikke av beste kvalitet og 
utearealet er begrenset. Kapasiteten er ikke fylt opp.   

Å ta ned kapasiteten i sentrum vil kunne forsvares ut fra at det vil bli behov for å bygge opp ny 
barnehagekapasitet i utviklingsområdet «Ny by Ny flyplass», hvor det etter planen skal legges til 
rette for en boligstruktur og infrastruktur som skal bli attraktiv for barnefamilier.   

 

6.2.2. Rønvik/Saltvern. 
 

 

Utsnitt fra kart 

Link til kart: https://arcg.is/1DCT0D 

 

 

 

 

https://arcg.is/1DCT0D
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Kapasitet barnehage 

 

Prognose  

 

 
Utvikling i området (boligbygging) 

Gjeldende struktur i bydelen opprettholdes og det legges ikke til rette for større omforming eller nye 
boligområder. Det tillates ingen nye boliger på Rønvikleira. Det er allikevel en del vedtatte 
reguleringsplaner som enten ikke er gjennomført eller som er under ferdigstillelse (Kirkhaugen skole 
og Herredshustomta). Antall nye boenheter: ca. 425 

Utfordringer 

Ledig kapasitet i barnehager, særlig Rønvik barnehage som er en relativt ny barnehage. Også i 
private barnehager er det en del ledig kapasitet. Tiltak kommunen gjør i denne sonen vil derfor ikke 
nødvendigvis bidra til å fylle opp kommunale barnehager. 

Mulighetsrom og forslag til tiltak 

 

Flytte Regnbuen barnehage til Rønvik barnehage jf. ovenfor. 

Bjerkenga miljøbarnehage holder til i leide lokaler og det er først og fremt økonomiske hensyn som 
taler for å legge ned barnehagen. 

Barnehage

D
riftsform

Teoretisk 
makskapasitet 
ut fra 
bemanning

Ekvivalenttall 
november 21

Ledige 
plasser

Mulighetsro
m areal             
(tall står for 
ekvivalenter)

Teoretisk 
ledig 
kapasitet 
(R+S)

Bjerkenga Miljøbarnehage K 55 55 0 0
Lillevollen bh P 108 104 4 15 19
Læringsverkstedet Knerten P 55 55 0
Læringsverkstedet Nerenga P 42 42 0
Læringsverkstedet Saltvern P 64 64 0
Læringsverkstedet Saltvern avd. 
Maskinisten

P 35 35 0

Neståsen bh P 50 50 0 15 15
Norlandia avd. Stordalen P 61 61 0
Norlandia Solenga P
Norlandia Vollen P 148 106 42 42
Rønvik bh K 78 72 6 42 48
Rønvik menighetsbhg P 42 42 0
Vågønes bh P 54 54 0
Totalt bhg Rønvik 792 740 52 72 124

 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 2030/31 2031/32

Barnehage Rønvik-Saltvern 447 445 447 451 453 457 459 462 465 468

Sentrum Alternativ 0 Behold barnehage regnbuen samlokalisert med Barnas hus 1,40
Sentrum Alternativ 1 Legge ned Regnbuen (De er i dag samlokalisert med Barnas Hus) og flytte barn og personal til Rønvik Barnehage til nærliggende barnehag 1,75
Sentrum Alternativ 0 Behold barnehage sturkturen i sentrum/Rønvik:  Rensåsen, Bjerkenga, regnbuen og parkveien iht. dagens struktur 1,15
Sentrum Alternativ 1 Legge ned Bjerkenga miljøbarnehage og flytte barn til nærliggende barnehager 2,60
Sentrum Alternativ 2 Legg ned Rensåsen barnehage og flytt barn til nærliggende barnehager 2,80
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Barnehagen har et egnet bygg for barnehagedrift, har en god plassering i forhold til 
logistikk/kollektivtransport og driver med full kapasitet i dag. Det er usikkert hvordan ungene i 
Bjerkenga bh vil fordele seg i andre barnehager (kommunale eller private). Det foreslås å legge ned 
barnehager i andre soner, og til sammen vil dette forrykke balansen mellom de kommunale og 
private barnehagene. 

 

6.2.3. Alstad, Bodøsjøen og Grønnåsen 
 

 

Utsnitt fra kart 

Link til kart: https://arcg.is/1DCT0D 

Kapasitet barnehage 

 

 

Prognose barnehage 

Barnehage

D
riftsform

Teoretisk 
makskapasitet 
ut fra 
bemanning

Ekvivalenttall 
november 21

Ledige 
plasser

Mulighetsro
m areal             
(tall står for 
ekvivalenter)

Teoretisk 
ledig 
kapasitet 
(R+S)

Abrakadabra bh P 24 22 2 2
Alsgård FUS bh P 139 91 48 48
Bamsebo bh P 39 39 0
Grønnåsen bh P 42 42 0
Jensvoll bh P 31 29 2 2
Læringsverkstedet Bodøsjøen P 131 131 0 15 15
Læringsverkstedet Notveien P 112 112 0
Læringsverkstedet Trålveien P 114 114 0
Norlandia Nissebo bh P 80 56 24 24
Norlandia Paradiset bh P 69 65 4 4
Norlandia Tusseladden bh P 155 142 13 15 28
Stokkvika K 60 57 3 20 23
Totalt 996 900 96 50 146

https://arcg.is/1DCT0D
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Utvikling i området (boligbygging) 

Det tillates fortetting innenfor eksisterende boligområder. Området i Svartlia kan planlegges, men 
området ligger nesten en kilometer fra nærmeste busstopp og nærmeste dagligvarebutikk, slik at 
avbøtende tiltak for å unngå økt biltrafikk må utredes. Området benevnt som 39.05 ved Anneråsen 
og området benevnt som 39.06 ved Triåsen kan reguleres. Antall nye boenheter: ca. 1 100 

Utfordringer 

På barnehagesiden er det mye ledig kapasitet. I denne sonen er det kun en kommunal barnehage; 
Stokkvika barnehage. Barnehagen har stort rehabiliteringsbehov og ligger «kronglete» til ifm 
levering/henting.  

Mulighetsrom og forslag til tiltak 

 

Legge ned Stokkvika barnehage: Konsekvens: Redusere (mulig) kapasitet i bydelen med 80 (53 
ekvivalenter - tall fra årsmelding 2021). Det vil da være kun private barnehager i denne bydelen, og 
balansen mellom kommunale og private barnehager vil derfor forrykkes.  

Bygget vurderes imidlertid til å være dårlig egnet for barnehagedrift uten at det investeres i 
rehabilitering. 

 

6.2.4. Hunstad og Mørkved 
Utsnitt fra kart 

 

Link til kart: https://arcg.is/1DCT0D 

 

2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 2030/31 2031/32

Bhg Bodøsj-Alstad-Grønnåsen 540 537 540 544 548 554 558 562 566 569

Alternativ 0 Behold barnehagestruktur i Alstad-Innstranden (Stokkvik, Gjæran avd. m/2 avdelinger). La 2 avd stå tom i Mørkvedbukta.  1,05
Bodøsjøen-Alstad-GrøAlternativ 1 Legge ned Stokkvika barnehage og flytt barn til nærliggende barnehager 1,70
Mørvked Alternativ 2 Legge ned Gjæran barnehage (Osphaugen og Messiosen) og flytt barn til ny mørkvedbukta bhg. 2,55
Mørkved Alternativ 3 Legge ned Gjæran barnehage avd. Opshaugen og flytt til ny mørkvedbukta bhg. 2,55

https://arcg.is/1DCT0D
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Kapasitet barnehage 

 

Prognose  

 

Utvikling i området (boligbygging) 

Hunstad sør bygges ut iht. til vedtatte områdereguleringsplaner. Det tillates fortetting innenfor 
eksisterende boligområder. Det skal utarbeides områdereguleringsplan for Mørkved bydelssentrum. 
Det legges til rette for at tomten til gamle Støver skole kan omformes fra skole til bolig og 
tjenesteyting. Antall nye boenheter: ca. 1 300 

Utfordringer 

Ledig kapasitet i barnehagene i sonen, blant annet ny barnehage i Mørkvedbukta.  

Rehabiliteringsbehov i flere bygg: Gjæran avdeling Osphaugen og Messiosen og Mørkvedmarka 
barnehage.    

Mulighetsrom og forslag til tiltak 

 

Det er ønske om å fylle opp Mørkvedbukta barnehage. I Mørkvedbukta er kun 3 av 6 avdelinger fylt 
opp.  Også andre barnehager i bydelen har ledig kapasitet.  

Gjæran barnehage. Barnehagen er delt på to bygg, noe som gir driftsmessige utfordringer. Begge 
byggene ligger imidlertid godt plassert i forhold til boligområdene rundt. Det er behov for 
rehabilitering, særlig i Osphaugen barnehage, samtidig som vi har helt nye og hensiktsmessige 
barnehagelokaler og uteområde i Mørkvedbukta. 

Det er vurdert å beholde Messiosen som egen 2-avdeling barnehage. En liten barnehage har et 
mindre fagmiljø og er mer sårbar ved sykefravær, og kommunen ønsker derfor at størrelsen på 
kommunale barnehager skal være mellom 4-6 avdelinger der det ligger til rette for det. 

Barnehage

D
riftsform

Teoretisk 
makskapasitet 
ut fra 
bemanning

Ekvivalenttall 
november 21

Ledige 
plasser

Mulighetsro
m areal             
(tall står for 
ekvivalenter)

Teoretisk 
ledig 
kapasitet 
(R+S)

Gjæran Avd. Messiosen K 36 36 0 0
Gjæran Avd. Osphaugen K 36 34 2 0 2
Hunstad Øst bh K 69 64 5 0 5
Mørkvedbukta bh (åpner høst 
21)/Mørkvedlia

K 60 60 0 60 60

Mørkvedmarka bh K 78 76 2 0 2
Norlandia Bjørneborgen bh P 140 140 0
Norlandia Kjeldmyrlia bh P 56 42 14 14
Norlandia Mellommyra bh P 104 97 7 7
Studentongan bh P 96 96 0
Trollmyra bh P 48 48 0
Totalt 723 693 30 60 90

2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 2030/31 2031/32

Bhg HuMør 572 569 570 577 581 586 590 595 598 602

Alternativ 0 Behold barnehagestruktur i Alstad-Innstranden (Stokkvik, Gjæran avd. m/2 avdelinger). La 2 avd stå tom i Mørkvedbukta.  1,05
Bodøsjøen-Alstad-GrøAlternativ 1 Legge ned Stokkvika barnehage og flytt barn til nærliggende barnehager 1,70
Mørkved Alternativ 2 Legge ned Gjæran barnehage (Osphaugen og Messiosen) og flytt barn til ny mørkvedbukta bhg. 2,55
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(Dersom Messiosen barnehage beholdes, må det vurderes organisatoriske endringer slik at 
Messiosen barnehage og Mørkvedbukta barnehage kan samarbeide om styrerressurs og personale)  

Ifølge barnehageloven vil det ikke være mulig å dele styrerressurs, den skal være en styrer i hver 
barnehage. Unntak er dersom det ikke er mulig å få tilsatt egnet og pedagogisk personale.  

Konsekvens: Redusere kapasiteten i bydelen med 74 ekvivalenter (36 + 36). Foreldrene velger selv 
hvor de vil søke plass i de ulike barnehagen i sonen. 

 

6.2.5. Tverlandet- Saltstraumen 
 

 

Utsnitt fra kart 

Link til kart: https://arcg.is/1DCT0D 

Kapasitet barnehage 

 

Prognose barnehage 

 

 

Barnehage

D
riftsform

Teoretisk 
makskapasitet 
ut fra 
bemanning

Ekvivalenttall 
november 21

Ledige 
plasser

Mulighetsro
m areal             
(tall står for 
ekvivalenter)

Teoretisk 
ledig 
kapasitet 
(R+S)

Engmark bh K 153 153 0 ?
Løding bh (avd. Engmark og 
avd. Maurtua)

K 35 35 0

Saltstraumen bh K 42 42 0 0
Tverlandet kirkebarnehage P 14 14 0
Totalt 244 244 0 0 0

2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 2030/31 2031/32

Bhg Tverlandet/Saltstraumen 292 290 291 293 294 297 299 302 305 308

https://arcg.is/1DCT0D
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Utvikling i området (boligbygging) 

På Tverlandet er det avsatte boligområder som kan bebygges i planperioden. Antall nye boenheter: 
ca. 400. 

Utfordringer 

• Saltstraumen barnehage har store bygningsmessige utfordringer. 
• I denne bydelen er det viktig å se skole og barnehage i sammenheng. 

 

Mulighetsrom og forslag til tiltak 

Flytte u-trinn fra Saltstraumen skole til Tverlandet skole.  
Begrunnelsen for å flytte ungdomstrinnet fra Saltstraumen til Tverlandet skole er å utnytte ledig 
kapasitet ved Tverlandet skole og gi elevene et større faglig og sosialt miljø. Se kap. 6.4.8. 
Det vil også bidra til at vi kan etablere oppvekstsenter ved Saltstraumen skole. 
 
Etablere oppvekstsenter i Saltstraumen (slå sammen barnehagen og skolen).  
Dersom ungdomstrinnet ved Saltstraumen skole flyttes til Tverlandet skole, vil det bli plass til 
barnehagen i Saltstraumen oppvekstsenter. Fordelene vil være et større fagmiljø og mulighet for 
samarbeid mellom barnehage og SFO. En vil da unngå store investeringer knyttet til oppgradering av 
barnehagen på Tuv, men det må påregnes en betydelig oppgradering av uteområdet rundt 
Saltstraumen oppvekstsenter.  
 
Tiltak som er vedtatt: 
Det bygges ny 6-avdeling barnehage på Løding (Løding skole bygges om). Brakkebygget ved Engmark 
barnehage opphører og Maurtua barnehage legges ned. Barnehagekapasiteten på Tverlandet og i 
Saltstraumen opprettholdes. 
 
 

6.3. Skoler i Bodø 
Bodø kommune har 24 grunnskoler: 8 barneskoler, 4 ungdomsskoler (inkludert NTG), en 6-10 skole 
og 11 1-10 skoler (inkl. St. Eystein). Det er oppvekstsenter ved 5 av skolene. 
 
Elevtallene går ned med ca. 800 elever i tidsrommet 2021 – 2031 og det er ledig kapasitet ved flere 
skoler i Bodø. 
 
Bodø kommune har mange små skoler og mange 1-10 skoler som er dyrere i drift enn  
større enheter og rene barne- og ungdomsskoler.  Som skoleeier må vi også etterstrebe at 
kompetansekravene i Opplæringsloven skal følges og at alle elevene i Bodøskolen får det samme 
tilbudet. Flere skolebygg har store rehabiliteringsbehov. 
 
Det er 7 skolekretser i Bodø kommune, se kap. 2. Inndelingen følger skolekretsene, med unntak av 
Sentrum/Rønvik og Innstranden, som er delt i to bydeler hver.    
 
Det er ikke satt noe grense på hva som er akseptabel skysslengde i Bodø.  Det er naturlig at elever på 
småskoletrinnet har en kortere maksimal skysslengde enn elever på ungdomstrinnet.  Når det gjelder 
hjem med delt bosted ligger det et ansvar hos foreldrene å vurdere om det er hensiktsmessig med 
delt bosted dersom avstand mellom et av hjemmene og skolen kan vurderes uakseptabel.  Dette 
ligger også et ansvar hos foreldrene å vurdere om valg av annen skole ved fritt skolevalg medfører at 
reisetiden blir uakseptabel.  Manglende busstilbud kan også medføre at samlet ventetid og skysstid 
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blir uakseptabel.  Dette er også vurderinger som må gjøres av foreldrene ved valg av annet skolested 
eller stor avstand mellom to hjem. 
 
 

6.3.3. Skolestørrelse og skoletype 
Bodø kommune har en høy andel av 1-10 skoler og en desentralisert skolestruktur. Jf. kap. 1.6 
(Økonomi og demografiutgifter) driver Bodø kommune dyrere enn sammenliknbare kommuner i 
Agenda Kaupang-rapporten, noe som skyldes en mer desentralisert skolestruktur.  

Ser vi på struktur i skolene i de kommunene som Bodø kommune sammenlignes med er det vanlig 
med 1-7 skoler og 8-10 skoler, i liten grad 1-10 skoler.  1-7 skolene har i større grad 3 paralleller, 
mens det i Bodø er mer vanlig med 2 paralleller.  8-10 skolene har i større grad 4-5 paralleller, mens 
Bodøskolene i større grad har 3-4 paralleller.  En ungdomsskole i Drammen har opptil 200 elever pr 
trinn.  I mange tilfeller har disse kommunene også noen små 1-7 skoler og oppvekstsenter, men 
strukturen 1-7 og 8-10 gjør også at man får større fagmiljøer for de unge kommer opp i 8-10 som 
ivaretar hensynet til god fagkompetanse.   

Ledig kapasitet i tabellen under er teoretisk kapasitet. Det vil si at man i vanlig klasserom på ca. 50-
60 m2 har 25 elever og 2 m2 pr elev. Regner man ut fra 2,5 m2 pr elev vil det ligge på 85% av 
teoretisk kapasitet. Tabellen under viser hvordan dette er fordelt i Bodø kommune.   
 

 
 
*Privat skole. St. Øystein 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 96 elever på 8-10 trinn.    

Bydel Skole 
Skoletype
 

Paraleller Eierform

Antall 
elever 
skoleåret 
2021-22

Teoretisk 
max 
kapasitet

Beregnet max 
kapasitet (85% 
av teoretisk 
kapasitet)

Ledig kapasitet 
(automatisk 
beregnet)

Bankgata skole 8-10` 4 Eier 249 550 468 219

Aspåsen skole 1-7` 3 Eier 347 525 446 99

Østbyen skole 1-7` 2 Eier 273 350 298 25
Norges toppidrettsgymnas (NTG) ** 8-10` 2 Leier 89 89 89 0
St. Øystein * 1-10' 1 Eier 77 77 77 0

Alberthaugen skole 6-10` 1 Leier 21 21 21 0

Skolen i væran - Landegode 1-10' 1 Eier 6

Skolen i væran - Helligvær 1-10' 1 Eier 15

Kjerringøy Kjerringøy skole 1-10' 1 Eier 39 70 60 21

Løpsmarka skole 1-10' 2 Eier 338 500 425 87

Skaug oppvekstsenter 1-7` 1 Eier 100 165 140 40

Rønvik skole 1-10' 2 Eier 434 490 417 -17

Saltvern skole 1-10' 3 Eier 732 800 680 -52

Alstad B 1-7` 2 Eier 318 425 361 43

Bodøsjøen skole 1-10' 2 Eier 333 420 357 24

Grønnåsen skole 1-7` 3 Eier 386 475 404 18

Alstad U 8-10` 4 Eier 290 361 307 17

Støver/Mørkvedbukta 1-7` 2 Eier 217 400 340 123

Mørkvedmarka 1-7` 3 Eier 442 575 489 47

Hunstad B 1-7` 2 Eier 306 350 298 -8

Hunstad U 8-10` 5 Eier 375 390 332 -43

Saltstraumen skole 1-10' 1 Eier 120 250 213 93

Tverlandet skole 1-10' 3 Eier 582 750 638 56

Misvær oppvekstsenter 1-10' 1 Eier 44 80 68 24

Skjerstad oppvekstsenter 1-10' 1 Eier/Leie 29 100 85 56

Sum 6162 8213 7013 872

Hu / M
ør

Tverlandet
/ Saltstr

Misvær/ 
Skjerstad

Sentrum
 

Væ
ran

N
orsia

Rønvik / 
Saltvern

Alstad/  
Bodøsj/  

Grønnåsen
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På de private skolene og Alberthaugen er det en fastlagt kapasitet som ligger til grunn for opptaket.  
Det er derfor ikke noe forskjell mellom tallene i de ulike kapasitetskollonnene.   
 
I tillegg til grunnskolene er Bodø voksenopplæring, Bodø naturskole og Bodø kulturskole en del av 
det samlede opplæringstilbudet i kommunen.  
 
Det er fordeler og ulemper ved ulike skoleslag. Ved forrige skolebehovsplan ble spørsmålet drøftet 
og det ble konkludert med at det er ønskelig med en variasjon av skoletyper i Bodø.  

Det er vanskelig å si noe entydig om hvilke skoleslag som er best, med tanke på resultater hos 
elevene. Det er noe forskning på området, men svarene her er sprikende og gir ikke tydelige svar. 
Det er samtidig vanskelig å konkludere med en klar sammenheng mellom ressursbruk og 
skoleresultater. Som forsker Gunn Imsen sier – «det som er avgjørende for læring er hva som faktisk 
foregår i klasserommet, og sammenhengene er så komplekse at det er umulig å si noe om 
enkeltfaktorers betydning». Det ligger mange komplekse forhold bak statistikker og resultater i 
skolen. 

Rektorer, ansatte, foreldre og elever i Bodø er i stor grad fornøyd med det skoleslaget de er 
tilknyttet.  

Det har også tidligere vært prosesser i Bodø kommune der skolestruktur og skoletype har blitt 
drøftet. Skolestrukturen i sentrum var tema i Bystyret 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, der barneskole er 1. byggetrinn.    

Agenda Kaupang-rapporten gir ny kunnskap om effektiv skoledrift.  Den viser at Bodø kommune 
med de tiltak som er gjort på selve skoledriften, dvs. gjennom i stor grad å redusere årsverk 
tilknyttet undervisning, vil komme på høyde med de kommuner vi sammenligner oss med på dette 
området.   

Ettersom Bodø kommune ikke har gjort tiltak gjennom å endre skolestrukturen, jfr. vedtak i siste 
skolebruksplan om å opprettholde skolestrukturen, så bruker Bodø kommune mer penger på 
skolebygg enn sammenlignbare kommuner.  Det som er avdekket er at det ikke driftes dyrere pr m2, 
men det er flere m2 å drifte.  Det blir strammere økonomiske rammer i årene fremover.  Dersom 
skoledriften skal bli like billig som snitt i gruppe 11 (som vi sammenliknes med), er det to valg: 

• Bodø kommune må bli enda biIligere på selve skoledriften (det vil si antall lærere etc.) 
• Utgiftene på skolebygg må ned 

Skal utgiftene på skolebygg ned så er det to alternativer: 

• Byggene må driftes byggene billigere pr m2  
• Redusere antall m2 bygg.  

Foruten de økonomiske argumentene, er det i tillegg pedagogiske argumenter som tilsier at en 
endring i strukturen kan ha positiv effekt for elevene (se kap 4.4).  Skolestørrelse og skoletype er 
derfor tema også i revidert plan. 

Etter å ha drøftet spørsmålet både i rektornettverkene og i medbestemmelse er administrasjonens 
anbefaling følgende: 
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 Rene barne- og ungdomsskoler er å foretrekke fremfor 1-10 skoler. Dette er begrunnet både 
i pedagogiske og økonomiske årsaker. 1-10 skolene har mindre ungdomstrinn enn rene 
ungdomsskoler, og det kan være utfordrende å få kvalifiserte lærere samt å kunne tilby flere 
språk- og valgfag. Det er viktig at elevene i Bodøskolen har de samme mulighetene 
uavhengig av hvor de går på skole. Dette blir viktigere jo eldre elvene blir – som en 
forberedelse til videregående opplæring. For mange elever er det også sunt med skolebytte 
når de skal fra barneskole til ungdomsskole.  

 Ungdomsskoler bør ha en størrelse på minst 3 paralleller for å utvikle gode og robuste 
fagmiljøer til det beste for elevene.  

 I distriktene bør ungdomstrinn samles til større enheter. For elever på ungdomstrinn blir det 
særlig viktig å forberede elevene godt sosialt og faglig til videregående opplæring.  På grunn 
av økende krav til kompetanse for å undervise på ungdomstrinnet og krav til spesialisering er 
det blitt vanskeligere å rekruttere nødvendig kompetanse.  Alle elever bør ha like store 
muligheter for å få kvalifiserte lærere.  

 Det er ønskelig at elevene skal kunne gå eller sykle til skolen. Det kan likevel aksepteres at 
elever på ungdomstrinn skysses dersom det er nødvendig for å gi elevene et godt tilbud med 
kvalifiserte lærere.    

 Barneskoler bør ligge i elevenes nærmiljø. Samlokalisering av barneskole og barnehage må 
vurderes. 

Referat fra nettverksmøtene finnes her. 

 

6.3.4. 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 85% av maks kapasitet er fylt opp. Maksimal kapasitet ligger på 
2 m2 pr elev i klasserom.  I forhold til nærskoleprinsippet kan vi fylle opp til 2m2 pr elev, men 
det anbefales 2,5 m2.  Derfor vil en skole i snitt være full i forhold til fritt skolevalg når 85% 
kapasiteten er brukt.  Men det vil fremdeles kunne være plass innenfor resterende 15% til 
tilflyttere i inntakssonen, så fremt ikke det er fullt på et trinn.   

 Skolen er å anse som full når et årstrinn har oppnådd kapasitetsgrensen, det vil si at det ikke 
er ordinære klasserom tilgjengelig for ytterligere deling.  Da vil muligheten for å velge denne 
skolen for dette årstrinnet ikke være mulig for tilflyttere inn i inntaksområdet.  Nærskole blir 
i dette tilfelle den nest nærmeste skolen.   

 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. 

 

  

https://bkmob.sharepoint.com/sites/Barnehage-ogskolebehovsplanrevisjon/Delte%20dokumenter/General/Bh%20og%20skolebehovsplan%20kladd/Vedlegg%20til%20planen/Innspill%20fra%20medvirkning.docx
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6.3.5.  Gymsalkapasitet og uteområder 
Alle skolene i Bodø er tilknyttet en gymsal eller idrettshall. Videre har skolene tildelt timer til 
kroppsøving basert på antall paralleller og elevtall. Ut ifra nasjonale retningslinjer for timefordeling 
til fagene kroppsøving og valgfag kan vi si noe om behovet for areal til gjennomføring av 
kroppsøving. I læreplanen for faget kroppsøving er det også lagt opp til at en del av undervisningen 
skal gjennomføres utendørs, vi har derfor tatt utgangspunkt i at 10% av kroppsøvingstimene skal 
foregå utendørs. Svømmeopplæring er også trukket fra i vurderingen av gymsalkapasitet. Skoler som 
nærmer seg grenseverdiene i tabellen vil måtte utnytte handlingsrommet fleksibelt og må også 
påregne å periodisere timeplanen for bruk av gymsal/hall som de har tilgjengelig. 

I tabellen nedenfor er antall m2 fra skolenes uteområder angitt. Dette for å skaffe en oversikt over 
hvordan Bodø kommune ligger an i forhold til anbefalt arealstørrelse i rapport fra Norges miljø- og 
naturvitenskaplige universitet (se kap. 2.2.4.). 

Skole  

Antall 
elever 
skoleåret 
2021-22 

Paralleller Lekeareal M2 pr. elev 

Behov 
gymsaler 

Har i 
dag 

Alberthaugen skole 20 1 0  1(0) *** 
Alstad B  312 2/3 7,4 17,41 1 1 
Alstad U  293 3/4 11,5 31,86 1 1 
Aspåsen skole  353 3 8,3 23,51 2 1# 
Bankgata skole  248 4/5 5,3 21,37 1 1# 
Bodøsjøen skole  339 2 12,4 29,52 2 1 
Grønnåsen skole  392 2/3 16,25 34,21 1 1 
Hunstad B  311 2/3 8 22,86 1 1 
Hunstad U  391 5/6 8 20,51 3 1**** 
Kjerringøy skole  39 1 8,225 117,50 1 1 
Løpsmarka skole  340 1/2 14,3 42,06 2 2 
Misvær o.s.  44 1 14,6 182,50 1 1 
Mørkvedmarka 453 3 21 36,52 2 1 

NTG-U Bodø * 84 1 0    

Rønvik skole 445 2 17,6 35,92 2 2 
Saltstraumen skole 117 1 11,5 46,00 1 1 
Saltvern skole  734 3/4 29,5 36,88 3 3** 
Skaug  o.s  102 1 10 60,61 1 1 
Skjerstad o.s* 34 1 14 140,00 1 1 

Skolen i Væran 20 1 0  
1 1 

St. Eystein * 70 1 0    

Støver/Mørkvedbukta 215 1/2 12 
30,00 1 2 

Tverlandet skole 579 2/3 21 28,00 2 2 
Østbyen skole  274 2 18,4 44,00 1 1 
  6209        
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Tabell: Behov gymsaler er beregnet ut fra kroppsøvingstimer jf. Læreplan. Det er trukket fra tid i 
bassenget samt beregnet at 10% av undervisningen skjer utendørs. For skoler som ligger i nærheten 
av økt behov er det et behov for stor fleksibilitet for å kunne utnytte hallkapasisteten innendørs fullt 
ut. 

*De private skolene leier gymsalkapasitet.  Det samme gjelder Skjerstad oppvekstsenter.   

** Saltvern har to gymsaler selv, og har mulighet til å bruke Stordalshallen som er oppdelt i to 
gymflater, er da avhengig av at bruk av denne ikke koster noe.   

*** Alberthaugen har ikke egen gymsal.  Disponerer timer i Stordalshallen.   

**** Hunstad U har en gymsal.  Kan nå disponere timer i hallen på Mørkvedbukta.  Har hittil leid 
halltimer i Mørkvedhallen uten budsjett til det.   

# Bankgata disponerer pr i dag en av gymflatene i Bankgatahallen og har i tillegg timer i arealene i 2 
etasje i hallen.  Dersom flere elever skal inn i Bankgata vil denne bruken måtte økes.  Tilsvarende 
gjelder for Aspåsen som i dag kun har en gymsal som i utgangspunktet er for lite og som ved 
eventuell økning av elevtallet vil måtte bruke mer kapasitet i Bankgatahallens 2 etg.  

De skolene i Bodø som bør prioriteres ved planlegging av nye idrettsanlegg/hall/gymsal, er 
Bodøsjøen skole, Hunstad ungdomsskole og Saltvern skole. 

Når det gjelder analyse av utearealet har vi gjort et aktivt valg om ikke å vurdere kvaliteten i 
skolegårdene, da dette vil bli subjektivt. Det vi kan si om innholdet i skolegårdene er at alle 
skoler har tilgang til 

• Et areal for ballspill (kunstgress eller grus) 
• Et asfaltert areal for eksempelvis basket 
• Barneskoler har et variert tilbud av lekestativer og sandkasser uten at vi 

kommenterer kvaliteten på disse. 

Når en ser på utearealet, har vi tatt utgangspunkt i tomtegrensene eller det arealet som er 
satt av til skoleformål i reguleringsplanen der hvor skolens tomt er en del av et større 
område. Vi ser at på de mindre skolene, samt skoler utenfor bykjernen er det veldig god 
plass med over 20 m2 pr elev, anbefalingen ligger på 25 m2 pr elev. De skolene som ligger i 
underkant av målområdet har gjerne andre områder i tilknytning til skolegården som kan 
benyttes i friminuttene. I sentrumsområdene er det noe mindre plass med Bankgata og 
Aspåsen skole som de med minst uteområde pr. elev. På Bankgata er det imidlertid ikke 
regnet med arealet i kunstgressbane og skatepark som er en naturlig del av uteområdet til 
elevene. Aspåsen skole har også store friområder tilknyttet skolegården. 
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6.4. Skolebehov (inkludert oppvekstsentrene) og tiltak i Bodø kommune frem mot 
2032 

 

6.4.3. Sentrum 
 

Link til kart: https://arcg.is/1DCT0D 

Kapasitet skoler 

 

*Privat skole. St. Øystein har i lengre tid hatt planer om utvidelse til 150 elever – til 60 elever på 
barnetrinnet og 60 elever på ungdomstrinnet (det er ca.10 elever på u-trinnet i dag).  Vi har ikke fått 
klarhet i framdriften på dette og har derfor ikke tatt det med som økt kapasitet i planen.  
**Privat toppidrettsgymnas med 96 elever på 8-10 trinn.    
På de private skolene og Alberthaugen er det en fastlagt kapasitet som ligger til grunn for opptaket.  
Det er derfor ikke noe forskjell mellom tallene i de ulike kapasitetskollonnene.   
 
Det er foretatt en endring av inntaksområdet mellom Aspåsen og Østbyen skoler fra høsten 2022 
effekten av dette vil ikke fremkomme av tabellen.  

Skole 
Skolet
ype 

Paraleller Eierform

Antall 
elever 
skoleåret 
2021-22

Teoretisk 
max 
kapasitet

Beregnet max 
kapasitet (85% 
av teoretisk 
kapasitet)

Ledig kapasitet 
(automatisk 
beregnet)

Bankgata skole 8-10` 4 Eier 249 550 468 219

Aspåsen skole 1-7` 3 Eier 347 525 446 99

Østbyen skole 1-7` 2 Eier 273 350 298 25
Norges toppidrettsgymnas (NTG) ** 8-10` 2 Leier 89 89 89 0
St. Øystein * 1-10' 1 Eier 77 77 77 0

Alberthaugen skole 6-10` 1 Leier 21 21 21 0

Totalt skole Sentrum 1056 1612 1399 343

https://arcg.is/1DCT0D
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Østbyen skole mangler en del rom og funksjoner, bl.a. har ikke skolen grupperom og spesialutstyrte 
rom er tatt i bruk til annen undervisning. Det vil si at skolen er å anse som full. 

 

Prognose skole 

 

Etter en nedgang av antall elever, øker elevtallet igjen fra 2026/2027.  

 

Utvikling i området (boligbygging) 

Se kap. 6.2.1. 

 

Utfordringer  

Samlet sett er det mye ledig kapasitet ved skolene i sentrum også i årene fremover selv om 
elevtallene i sentrum øker jf. prognosen. Østbyen skole har stort rehabiliteringsbehov, og spørsmålet 
er om elevene fra Østbyen skole kan fordeles på øvrige skoler i sentrum-Saltvern og at skolen kan 
legges ned.  

Det legges til rette for en fortsatt fortetting i sentrumsområdet og det er usikkert hvordan dette kan 
slå ut på prognoser/elevtallene og skolekapasiteten fremover. Det er uheldig dersom boligprosjekter 
i sentrumsområdet stopper opp på grunn av mangel på skolekapasitet. 

 

Skole 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 2030/31 2031/32

Alberthaugen skole 21           21           21           21           21           21           21           21           21           21 
Aspåsen skole 347         331         353         358         361         360         372         378         379         372 

Bankgata skole 249         275         247         245         208         226         226         227         233         244 

Norges toppidrettsgymnas (NTG) ** 89           97           97           96           96           96           96           96           96           96 

St. Øystein * 77           78           70           62           61           60           61           60           63           67 

Østbyen skole 273         265         262         269         283         286         292         301         302         316 

Totalt skole Sentrum 1056 1067 1050 1051 1030 1049 1068 1083 1094 1116
Barnehage Sentrum 495 493 494 499 502 507 510 514 518 521
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Mulighetsrom og forslag til tiltak  

 

Ett av tiltakene som er vist som alternativ er å legge ned Østbyen skole, og fordele elevene til skoler 
med ledig kapasitet i sentrum-Saltvern. Innsparinger ved å legge ned Østbyen skole:   

• Fordele elever mellom Aspåsen og Saltvern, justere inntakssonen mellom Rønvik og 
Saltvern.  Dette vil føre til at elever som hører til Saltvern i dag må overføres til Rønvik selv 
om det er kortere å gå til Saltvern. Her er det ikke mye å gå på.  Det vil føre til at elever på 
andre siden av r-80 må gå til Saltvern.  Prognosene viser at elevtallet i Rønvik/Saltvern vil 
falle, men det vil ta en del år før det vil kunne bli kapasitet nok på Saltvern, selv med en 
forskyvning av grensene i forhold til Rønvik, til å kunne ta f.eks halvparten av elevene på 
Østbyen.  Aspåsen vil ikke har mulighet til å kunne ta mer enn halvparten av elevene på 
Østbyen, og gjennom å ta halvparten av elevene vil det ikke være kapasitet for elevvekst i 
inntaksområdet til Aspåsen hvis det skal bygges flere boliger til barnefamilier.   

• Alternativt fylle opp Aspåsen med elever fra både Aspåsen og Østbyen slik at Aspåsen blir en 
stor 1-5 skole.  Alle elevene på Aspåsen og Østbyen på 6. og 7.-trinn begynner på Bankgata 
skole.  Dette vil være en type skole som ikke anbefales pedagogisk og dette vil heller ikke 
være en løsning hvor det vil være kapasitet for elevvekst i inntaksområdet til 
Aspåsen/Bankgata hvis det skal bygges flere boliger til barnefamilier.   

• Alternativt kan man la modulbygget stå og fylle opp fra både Aspåsen og Østbyen med 
elever i Aspåsen og i modulbygget. Dette vil heller ikke være en løsning hvor det være 
kapasitet for elevvekst i inntaksområdet til Aspåsen hvis det skal bygges flere boliger til 
barnefamilier. 

Fra et skolefaglig ståsted, og ut fra konklusjon i Kaupang-rapporten om skoledrift, anbefales det å 
opprettholde rene barne- og ungdomsskoler i sentrumsområdet. Det foreslås å fylle opp kapasiteten 
ved Bankgata skole med ungdomstrinnselever fra Bodøsjøen skole. Det vil si at alternativet med å 
fylle opp Bankgata skole med elever fra Østbyen skole ikke er ønskelig. 

Å slå sammen ungdomstrinnet på Bodøsjøen med Bankgata ungdomsskole vil gjøre at man får en 
ungdomsskole på ca 5 paralleller dvs 15 klasser.  Skolen vil da være på nivå med Hunstad 
ungdomsskole.  Ut fra et faglig synspunkt vil det være gunstig for rekrutteringen av pedagoger som 
er mest mulig faglig spesialisert å ha flere klasser på hvert trinn.   Tilbudet til elevene vil øke når det 
gjelder valgfrihet og faglig utbytte.  Det er lettere å utnytte kapasiteten når man har færre trinn og 

Sone Alternativbeskrivelse skoler

Tidligere score med 
vekting 60 %, 10 %, 
30 % Sum vektet 
score (høyt bra, lavt 
dårlig)

Sentrum Alternativ 0 Uendret østbyen 0,75
Sentrum Alternativ 1 Totalrenover østbyen 0,75
Sentrum Alternativ 2 Bygge ny  skole 1,35
Sentrum Alternativ 3 Renovere skolen i et 15 års perspektiv 0,85
Sentrum Alternativ 4 Renovere skolen i et 5-8 års perspektiv 0,80
Sentrum Alternativ 5 Legg ned østbyen og flytte barn til nærliggende skoler 2,35
Sentrum Alternativ 6 Reduser elevantall østbyen med 30 % (justere inntaksområder) 1,15
Sentrum Alternativ 7 1-4 skole på Østbyen 1,15
Sentrum Alternativ 0 Ingen endringer på u-trinn ved bankgata skole 1,65
Sentrum Alternativ 1 Fylle opp med u-trinn i bankgata fra Bodøsjøen skole 2,10
Alstad Alternativ 0 Beholde Bodøsjøen som en 1-10 skole - Innebærer modulbygg eller annen utvidelse 0,85
Alstad Alternativ 1 Gjøre om Bodøsjøen skole til 1 - 7 skole. Flytte U-trinn fra Bodøsjøen til Bankgata og Alstad U 2,20
Alberthaugen Alternativ 0 Fortsatt leie 2 lokaler hos Fylket og benytte Linken 0,75
Alberthaugen Alternativ 1 Flytt fra Alberthaugen og ta i bruk andre kommunale lokaler + knytte administrativt til en større skole 1,75
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flere paralleller på en skole.  Dersom ungdomstrinnene i Bodø er fordelt på færre enheter er det 
lettere å hente inn innsparinger på demografi.  

Når det gjelder Alberthaugen er det noe som må utredes nærmere, bl.a. må det ses på hvilke 
kommunale bygg som kan være aktuelle.   

Tiltak som er avklart: 

Endring av inntaksområdet mellom Aspåsen og Østbyen skoler.  Det er grunnkretsen Rensmoen som 
flytter over til Aspåsen.  Det er mellom 4 og 9 skolebegynnere i denne grunnkretsen i perioden.   Det 
medfører at Østbyen vil ha plass til to klasser og Aspåsen får tre klasser.  Det ligger en usikkerhet i 
hvilket utslag det vil få at Østbyen er innføringsskole, samt hvor mange elever som tas inn på St. 
Eystein.    

 

6.4.4. Væran 
 

 

Utsnitt fra kart 

Link til kart: https://arcg.is/1DCT0D 

 Kapasitet  

 

Skole 
Skolet
ype 

Paraleller Eierform

Antall 
elever 
skoleåret 
2021-22

Teoretisk max 
kapasitet

Beregnet max 
kapasitet (85% 
av teoretisk 
kapasitet)

Ledig kapasitet 
(automatisk 
beregnet)

Skolen i væran - Landegode 1-10' 1 Eier 6

Skolen i væran - Helligvær 1-10' 1 Eier 15

Totalt skole Væran 21 0 0 0

https://arcg.is/1DCT0D
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Prognoser 

 

Utfordringer 

Nedgang i elevtall i Væran – kun fire elever ved Landegode skole fra høsten 2022 og ett barn fra 
høsten 2027. 

Mulighetsrom og forslag til tiltak  

Dersom det skal være fortsatt bosetting i Væran, må skole og barnehage beholdes som i dag. 

Ut fra hensynet til kompetanse på ungdomstrinnet må det vurderes hvorvidt dette blir kritisk 
framover og at fordelen med å flytte ungdomsskoleelevene til en sentrumsskole overgår ulempen 
med daglig skyss til sentrum med båt.   

Tiltak som er avklart: 

Landegode skole legges ned. Elever skysses til sentrum.  Elevtallet faller fra 5 til 3 elever fra skoleåret 
2021/22 til skoleåret 2022/23.  Det er ingen barn i barnehagealder.  Foreldrene mener at barna vil få 
et bedre skoletilbud/reisevei til sentrum enn til Helligvær.   

 

 

 

 

 

 

Skole 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 2030/31 2031/32

Skolen i væran - Helligvær 15           15           14           12           11           12           12           12           11           10 
Skolen i væran - Landegode 6             4             4             3             3             2             1             1             1            -              -   

Totalt skole Væran 21 19 18 15 14 14 13 13 12 10
Barnehage Væran 6 5 5 5 5 6 7 8 9 10



64 
 

6.4.5. Rønvik/Saltvern 
 

 

Utsnitt fra kart 

Link til kart: https://arcg.is/1DCT0D 

Kapasitet skole 

 

 

 

Skole 
Skolet
ype 

Paraleller Eierform

Antall 
elever 
skoleåret 
2021-22

Teoretisk 
max 
kapasitet

Beregnet max 
kapasitet (85% 
av teoretisk 
kapasitet)

Ledig kapasitet 
(automatisk 
beregnet)

Rønvik skole 1-10' 2 Eier 434 490 417 -17

Saltvern skole 1-10' 3 Eier 732 800 680 -52

Totalt skole Rønvik/Saltvern 1166 1290 1097 -69

https://arcg.is/1DCT0D
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Prognose skole 

 

 
Utvikling i området (boligbygging) 

Se kap. 6.2.2. 

Utfordringer 

Sterk nedgang i elevtall frem mot 2030. 

Usikkerhet: Det kan skje endringer/generasjonsskifte og flere barn i denne sonen som kan påvirke 
skolekapasiteten. Det er viktig å kunne se sonene Sentrum og Rønvik-Saltvern i sammenheng for å 
kunne se på den totale kapasiteten i området og muligheten for å justere grensen for 
inntaksområdet mellom sonene. 

Mulighetsrom og forslag til tiltak 

Det kan på sikt være fornuftig å se på endringer i skolestrukturen i området; å etablere en ren 
barneskole og en ren ungdomsskole i Rønvik-Saltvern. En har også sett på muligheter for å utnytte 
ledig bygningsmasse til andre formål. Det vil ta en del år før effekten av nedgang i elevtall slår inn – 
dette må derfor bli et større tema ved neste revisjon av planen. 

 

Bodø Voksenopplæring bør splittes opp slik at man i større grad ser behovet for kvalifisering av asyl, 
innvandrere/flykninger/integrering i sammenheng med Flykningkontoret og kommunens 
integreringsarbeid, og videre søke å få godkjent grunnskoleutdanning for voksne i tilknytning til en 
ungdomsskole.   

6.4.4. Kjerringøy. 
 

 

Skole 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 2030/31 2031/32

Rønvik skole 434         436         423         407         395         388         370         360         358         354 

Saltvern skole 732         707         691         648         605         573         555         521         507         482 

Totalt skole Rønvik/ Saltvern 1166 1143 1114 1055 1000 961 925 881 865 836
Barnehage Rønvik-Saltvern 447 445 447 451 453 457 459 462 465 468

BVO Alternativ 0 BVO fortsatt  som en enhet i Nordstrandveien 0,75
BVO Alternativ 1 Stykke opp BVO mellom Flykningkontoret og u-skole 2,20
Rønvik-Satvern Alternativ 0 Beholde som i dag: Rønvik 1-10 og Saltvern 1-10 1,25
Rønvik-Satvern Alternativ 1 Rønvik 8-10 og Saltvern 1-7 1,70
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Utsnitt fra kart 

Link til kart: https://arcg.is/1DCT0D 

Kapasitet skole 

 

Kapasitet barnehage 

 

 

Prognose skole og barnehage 

 

 

Utfordringer 

Det er ledig kapasitet ved skolen på Kjerringøy samtidig som elevtallet går noe ned.  

Lite ungdomstrinn på Kjerringøy skole. 

Skole 
Skolet
ype 

Paraleller Eierform

Antall 
elever 
skoleåret 
2021-22

Teoretisk 
max 
kapasitet

Beregnet max 
kapasitet (85% 
av teoretisk 
kapasitet)

Ledig kapasitet 
(automatisk 
beregnet)

Kjerringøy skole 1-10' 1 Eier 39 70 60 21

Totalt skole Kjerringøy 39 70 60 21

Barnehage

D
riftsform

Teoretisk 
makskapasitet 
ut fra 
bemanning

Ekvivalenttall 
november 21

Ledige 
plasser

Mulighetsro
m areal             
(tall står for 
ekvivalenter)

Teoretisk 
ledig 
kapasitet 
(R+S)

Kjerringøy oppvekstsenter K 18 13 5 20 25
Totalt 18 13 5 20 25

Skole 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 2030/31 2031/32

Kjerringøy skole 39           35           28           26           26           25           22           23           23           23 

Totalt skole Kjerringøy 39 35 28 26 26 25 22 23 23 23
Barnehage Kjerringøy 11 10 10 11 12 13 14 15 15 15

https://arcg.is/1DCT0D
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Mulighetsrom og forslag til tiltak 

 

Ungdomstrinn til Løpsmarka skole? For noen elever vil dette innebære veldig lang reisevei som 
omfatter både buss i 36 minutter og ferge i 8 minutter.  Vil også få et mindre fagmiljø på Kjerringøy 
skole. Kan bli mindre attraktivt å bo på Kjerringøy. Må veies mot fordeler av at elevene får et større 
faglig- og sosialt miljø.  Det mest realistiske er å beholde Kjerringøy skole skolested, men at skolen 
legges under en mer robust administrasjon sammen med Løpsmark og evt også Skaug.   

Barnehage 

Barnehagetilbud opprettholdes i distriktene/oppvekstsentrene.  

 

6.4.5. Norsia (Løpsmark, Skaug) 
 

 

Utsnitt fra kart 

Link til kart: https://arcg.is/1DCT0D 

Kapasitet skole 

 

Nordsia Alternativ 3 Kjerringøy, Skaug og Løpsmark slås sammen til en enhet med to eller tre skolesteder og felles rektor. Mer fjernundervisning på U-trinn 1,60

Skole 
Skolet
ype 

Paraleller Eierform

Antall 
elever 
skoleåret 
2021-22

Teoretisk 
max 
kapasitet

Beregnet max 
kapasitet (85% 
av teoretisk 
kapasitet)

Ledig kapasitet 
(automatisk 
beregnet)

Løpsmarka skole 1-10' 2 Eier 338 500 425 87

Skaug oppvekstsenter 1-7` 1 Eier 100 165 140 40

Totalt skole Nordsia 438 665 565 127

https://arcg.is/1DCT0D
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Kapasitet barnehage 

 

Ekvivalent: Et barn 0 – 2 år teller som 2, og et barn over 3 år teller som 1 barn. 

Prognose skole og barnehage 

 

 
Utvikling i området (boligbygging) 

Det er under planlegging et nytt boligområdet på Skaug på ca. 24 boliger.  Det legges ellers ikke til 
rette for nye boligområder. Reguleringsplan for Oksebakken/Bremnes er under utbygging og vil 
fortsatt kunne utvikles i tråd med planen. Antall nye boenheter: ca. 100.  

 

Utfordringer 

Det er ledig kapasitet ved skolene på Nordsia samtidig som elevtallet går noe ned.  

 

 

 

Barnehage
D

riftsform

Teoretisk 
makskapasitet 
ut fra 
bemanning

Ekvivalenttall 
november 21

Ledige 
plasser

Mulighetsro
m areal             
(tall står for 
ekvivalenter)

Teoretisk 
ledig 
kapasitet 
(R+S)

Skaug oppvekstsenter K 30 30 0 ?
Skivik barnehage K 105 105 0 0
Totalt 135 135 0 0 0

Skole 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 2030/31 2031/32

Løpsmarka skole 338         335         316         301         304         305         316         317         322         324 

Skaug oppvekstsenter 100         103           96           93           85           80           74           71           67           67 

Totalt skole Nordsia 438 438 412 394 389 385 390 388 389 391
Barnehage Nordsia 207 205 206 208 210 213 215 217 219 220
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Mulighetsrom og forslag til tiltak 

 

Skole 

En nedleggelse av skolen på Skaug oppvekstsenter bør utredes i planperioden. Ut fra prognoser og 
kapasitet vil det være plass til elevene fra Skaug på Løpsmarka skole. Det er først og fremst 
økonomiske hensyn som tillegges vekt i vurderingen, men det kan også være sunt for en del elever å 
få et større sosialt og faglig miljø. Skaug skole har gode resultater og har hatt ganske stabile lærere. 

Barnehage 

Eventuell nedleggelse av Skaug skole vil få konsekvenser for barnehagen – som deler bygg i 
oppvekstsenteret.  

Barnehagetilbudet opprettholdes i Skivika. Her er balanse mellom kapasitet og etterspørsel/behov. 
Barnetallene går noe opp i perioden. En evt. nedleggelse av barnehagen på Skaug vil medføre økt 
press på barnehagekapasiteten i Skivika, og en må påregne at ikke alle får plass i barnehagen de har 
som sitt førstevalg.  

 

6.4.6. Alstad, Bodøsjøen og Grønnåsen 
 

 

Utsnitt fra kart 

Link til kart: https://arcg.is/1DCT0D 

 

 

 

 

Nordsia Alternativ 0 Skaug oppvekstsenter med bhg og trinn 1-7 beholdes 1,10
Nordsia Alternativ 1 Skaug skole legges ned og elever flyttes til Løpsmark 2,55
Nordsia Alternativ 2 Flytte elever fra 5-7 trinn fra Skaug til Løpsmark 2,20
Nordsia Alternativ 3 Kjerringøy, Skaug og Løpsmark slås sammen til en enhet med to eller tre skolesteder og felles rektor. Mer fjernundervisning på U-trinn 1,60

https://arcg.is/1DCT0D
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Kapasitet skole 

 

 

Prognose skole og barnehage 

 

 
 
Utvikling i området (boligbygging) 

Se kap. 6.2.3. 

 

Utfordringer 

Flere områder er regulert til boligformål i inntaksområdet til Bodøsjøen skole. Usikkert hva dette har 
å si i forhold til prognosen og dermed skolekapasiteten. 

Skole 
Skolet
ype 

Paraleller Eierform

Antall 
elever 
skoleåret 
2021-22

Teoretisk 
max 
kapasitet

Beregnet max 
kapasitet (85% 
av teoretisk 
kapasitet)

Ledig kapasitet 
(automatisk 
beregnet)

Alstad B 1-7` 2 Eier 318 425 361 43

Bodøsjøen skole 1-10' 2 Eier 333 420 357 24

Grønnåsen skole 1-7` 3 Eier 386 475 404 18

Alstad U 8-10` 4 Eier 290 361 307 17

Skole Alstad, Bodøsj, Grønnåsen 1327 1681 1429 102

Skole 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 2030/31 2031/32

Alstad B 318         307         281         265         240         236         228         220         216         224 

Alstad U 290         295         277         274         279         287         290         283         285         256 

Bodøsjøen skole 333         331         337         329         321         321         320         327         344         358 

Grønnåsen skole 386         396         402         411         401         388         379         372         358         362 

Skole Alstad,Grønåsen, Bodøsj 1327 1329 1297 1279 1241 1232 1217 1202 1203 1200
Bhg Bodøsj-Alstad-Grønnåsen 540 537 540 544 548 554 558 562 566 569
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Bodøsjøen skole er full og har behov for utvidelse dersom nye boligprosjekter i området skal 
realiseres.  

Gymkapasitet er dårlig for en såpass stor skole. Det mangler idrettshall i denne bydelen, og her kan 
en se skolens behov i sammenheng med et generelt behov for idrettshall. Det er også behov for en 
mer omfattende opprusting av skolens uteområde, som også har en viktig nærmiljøfunksjon. 

 

Mulighetsrom og forslag til tiltak 

 

Det foreslås å flytte ungdomstrinnet på Bodøsjøen skole til Bankgata ungdomsskole, se kap. 6.4.1. 

Det vil også løse utfordringen med dårlig kapasitet ved Bodøsjøen skole. Selv om prognose og 
kapasitet viser at det fortsatt er noe ledig kapasitet ved skolen, er det ikke mye ledig kapasitet på 
mellomtrinnet. Det er også dårlig kapasitet på spesialutstyrte rom for ungdomstrinnet, samt 
mangelfull gymsalkapasitet. Ved å etablere en 1-7 skole i Bodøsjøen, vil det være nok kapasitet ved 
nevnte rom og det vil ikke være nødvendig med utbygging av skolen. Uteområdet vil også 
oppgraderes tilpasset denne aldersgruppen.  

Alstad barneskole har dårlig bygningsmasse og mangler viktige funksjoner. Det er flere planer for 
boligbygging i bydelen og det vil i fremtiden være rom for å endre på inntaksområdene mellom 
Bodøsjøen, Alstad og Grønnåsen skoler – for å til enhver tid justere kapasiteten i forhold til 
elevtallene i hele bydelen. I økonomiplan for perioden 2021-2024, vedtatt i desember 2020, sto 
utbedring/nybygg i investeringsplanen. Programmeringsfasen ble avsluttet i 2021, med administrativ  
anbefaling om bygging av ny skole, ikke rehabilitering. I desember 2021 behandlet bystyret 
gjeldende økonomiplan for perioden 2022-2025, herunder utredning og bygging av skoler (s 53 og 
57). Det ble besluttet å ikke gjennomføre investeringer i sektoren før ny Barnehage- og 
skolebehovsplan er vedtatt. 

Dersom man ikke klarer å utnytte kapasiteten godt nok på Alstad B gjennom endringer i 
inntakssonen så kan et alternativ være å se på mulighetene for å etablere barnehagedrift i deler av 
lokalene.  Dette er kanskje en mulighet som man bør holde åpen ved bygging av ny skole. 

 

Alstad Alternativ 0 Beholde Bodøsjøen som en 1-10 skole - Innebærer modulbygg eller annen utvidelse 0,85
Alstad Alternativ 1 Gjøre om Bodøsjøen skole til 1 - 7 skole. Flytte U-trinn fra Bodøsjøen til Bankgata og Alstad U 2,20
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6.4.7. Hunstad og Mørkved 

 

Utsnitt fra kart 

Link til kart: https://arcg.is/1DCT0D 

Kapasitet skole 

 

 

Skole 
Skolet
ype 

Paraleller Eierform

Antall 
elever 
skoleåret 
2021-22

Teoretisk 
max 
kapasitet

Beregnet max 
kapasitet (85% 
av teoretisk 
kapasitet)

Ledig kapasitet 
(automatisk 
beregnet)

Støver/Mørkvedbukta 1-7` 2 Eier 217 400 340 123

Mørkvedmarka 1-7` 3 Eier 442 575 489 47

Hunstad B 1-7` 2 Eier 306 350 298 -8

Hunstad U 8-10` 5 Eier 375 390 332 -43

Skole HuMør 1340 1715 1459 119

https://arcg.is/1DCT0D
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Prognose skole og barnehage 

 

Utvikling i området (boligbygging) 

Se kap. 6.2.4. 

Utfordringer 

Nedgang i elevtallene i sonen, særlig Mørkvedmarka, Hunstad B og Hunstad U etter 2025. 

Stort ungdomskull på Hunstad U 2022-2024: Justering av inntaksområdet mellom Hunstad U og 
Alstad U fra høsten 2022 

Mulighetsrom og forslag til tiltak 

Det foreslås ingen strukturendringer i denne planperioden. På lengre sikt vil det være nødvendig å se 
på inntaksområdene mellom skolene og om skolebyggene kan huse andre formål. Eksempel kan 
være å se Mørkvedmarka skole og Mørkvedmarka barnehage i sammenheng – og muligheten av å 
etablere et oppvekstsenter ved Mørkvedmarka skole. 

Tiltak som er iverksatt: 

Endret inntaksområde mellom Hunstad U og Alstad U for å fordele store ungdomstrinn i perioden 
2022-2025. 

6.4.8. Tverlandet/ Saltstraumen 
 

 

Utsnitt fra kart 

Link til kart: https://arcg.is/1DCT0D 

Skole 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 2030/31 2031/32

Hunstad B 306         281         272         253         246         231         218         203         189         178 

Hunstad U 375         413         427         406         374         390         391         384         371         378 

Mørkvedmarka 442         438         444         448         437         422         413         414         400         388 

Støver/Mørkvedbukta 217         213         224         223         215         214         221         226         240         244 

Totalt skole HuMør 1340 1345 1367 1330 1272 1257 1243 1227 1200 1188
Bhg HuMør 572 569 570 577 581 586 590 595 598 602

https://arcg.is/1DCT0D
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Kapasitet skole  

 

 

 

 

Prognose skole og barnehage 

 

Utvikling i området (boligbygging) 

Se kap. 6.2.5. 

Utfordringer 

Ledig kapasitet ved alle skolene. 

Elevtall går ned.  

Små ungdomstrinn ved Saltstraumen skole og skolene i distriktet. 

I dette området ligger også Bodø Naturskole lokalisert.  Det er et stort vedlikeholdsbehov på 
byggene.  3 elevbygg er i mulighetsstudie foreslått erstattet med to nye bygg.  Vil medføre en 
oppgradering av standarden både når det gjelder komfort og universell tilpasning.   

Mulighetsrom og forslag til tiltak 

Skole 
Skolet
ype 

Paraleller Eierform

Antall 
elever 
skoleåret 
2021-22

Teoretisk 
max 
kapasitet

Beregnet max 
kapasitet (85% 
av teoretisk 
kapasitet)

Ledig kapasitet 
(automatisk 
beregnet)

Saltstraumen skole 1-10' 1 Eier 120 250 213 93

Tverlandet skole 1-10' 3 Eier 582 750 638 56

Skole Tverlandet/Saltstraumen 702 1000 851 149

Skole 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 2030/31 2031/32

Saltstraumen skole 120         114         109         106           97           97           96           96           96           95 

Tverlandet skole 582         589         591         580         579         564         543         528         528         517 

Skole Tverlandet/Saltstraumen 702 703 700 686 676 661 639 624 624 612
Bhg Tverlandet/Saltstraumen 292 290 291 293 294 297 299 302 305 308
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Alternativ 2, flytte u-trinn fra Saltstraumen skole til Tverlandet skole og etablere oppvekstsenter i 
Saltstraumen (slå sammen barnehagen og skolen), se også kap. 6.2.5 er det alternativet som 
kommer klart best ut.   
Alternativ 1 i forhold til å legge ned Bodø Naturskole og gjennomføre leirskoleaktivitet i egenstyrt 
regi kommer klart best ut.   
 
 
 6.4.9. Skjerstad / Misvær 

 

Utsnitt fra kart 

Link til kart: https://arcg.is/1DCT0D 

 
 Kapasitet  

 

Tverlandet-Satstraum Alternativ 0 Beholde 1-10 på Saltstraumen skole og opprettholde barnehage på Tuv 1,00
Tverlandet-Satstraum Alternativ 1 Etablere oppvekstsenter i Saltstraumen og 1-10 skole 1,45
Tverlandet-Satstraum Alternativ 2 Etablere oppvekstsenter i Saltstraumen med 1-7 skole og flytte u-trinn fra Saltstraumen skole til Tverlandet skole 2,20
Bodø naturskole Alternativ 0 Beholde Bodø naturskole på Vatnlia. 1,15
Bodø naturskole Alternativ 1 Legge ned Bodø naturskole og skolene gjennomfører leirskoleaktivitet i egenstyrt regi 2,40
Bodø naturskole Alternativ 2 Flytte Bodø Naturskole til ledige lokaler på Skaug 1,40

Skole 
Skolet
ype 

Paraleller Eierform

Antall 
elever 
skoleåret 
2021-22

Teoretisk 
max 
kapasitet

Beregnet max 
kapasitet (85% 
av teoretisk 
kapasitet)

Ledig kapasitet 
(automatisk 
beregnet)

Misvær oppvekstsenter 1-10' 1 Eier 44 80 68 24

Skjerstad oppvekstsenter 1-10' 1 Eier/Leie 29 100 85 56

Skole Misvær/Skjerstad 73 180 153 80

https://arcg.is/1DCT0D
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Prognoser 

 

Utfordringer 

Elevtallene ved skolene går ned. Dette medfører at det er små ungdomstrinn ved begge skolene, 
med de utfordringene dette innebærer. Barnetallene holder seg stabile i Skjerstad. 

Mulighetsrom og forslag til tiltak  

Slå sammen ungdomstrinnet ved Misvær og Skjerstad skoler og en total sammenslåing av skolene får 
på begge alternativer høye score. Hvordan og hva som skal skje i praksis må utredes nærmere i 
planperioden.  En administrativ sammenslåing har lavere score, men vil være bedre enn å fortsette 
som i dag, hvor vi ser at små enheter er sårbare både når det gjelder kompetanse og administrativ 
kapasitet og robusthet.   

Se på bygningsmassen ved Skjerstad oppvekstsenter med tanke på mer effektiv byggdrift og 
mulighet for salg av administrasjonsbygget. 

 

Skole 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 2030/31 2031/32

Misvær oppvekstsenter 44           44           42           39           35           30           29           30           29           27 

Skjerstad oppvekstsenter 29           27           27           29           26           33           38           42           42           43 

Skole Misvær/Skjerstad 73 71 69 68 61 63 67 72 71 70
Bhg Misvær/Skjerstad 36 35 35 36 37 38 39 40 40 40

Skjerstad-Misvær Alternativ 0 Beholde 1-10 på begge skolene + oppvekstsenter 0,75
Skjerstad-Misvær Alternativ 1 Administrativ sammenslåing 1,35
Skjerstad-Misvær Alternativ 2 Samlokalisering av skolene på en lokasjon 2,10
Skjerstad-Misvær Alternativ 3 Samlokalisering av u-trinnene på en av skolene 1,90
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7. Konklusjon, anbefaling og videre arbeid  
Anbefalingene i dette kapitlet er tredelt. Kap. 7.1 beskriver tiltak som foreslås gjennomført i 
planperioden, kap. 7.2 beskriver tiltak som foreslås nærmere utredet, og kap. 7.3 mulige scenarioer 
som vi mener det bør ses nærmere på. 

7.1. Forslag til tiltak  
7.1.1. Barnehager Hunstad/Mørkved 

Gjæran barnehage, avdeling Osphaugen og Messiosen, foreslås nedlagt i planperioden. Barn tilbys 
plass i nærliggende barnehager. 

7.1.2. Barnehager Rønvik/Sentrum. 
Det anbefales å flytte Regnbuen mottaksbarnehage til Rønvik barnehage. Bodø Voksenopplæring 
ligger i nærheten av Rønvik barnehage og det er gode kommunikasjonsmuligheter med buss.  

Kapasiteten kan dermed økes i Barnas Hus slik at det frigis plass til barnehagen i Parkveien som 
tidligere er besluttet nedlagt. 

Bjerkenga Miljøbarnehage foreslås nedlagt. Barnehagen er lokalisert i et leid bygg, og økonomisk vil 
det være gunstig å legge ned barnehagen. Barnehagen har en kapasitet på 55 ekvivalenter. Øvrige 
kommunale og private barnehager i sonen har plass til å ta imot barna.  

 

7.1.3. Saltstraumen barnehage og skole 
Det anbefales å overføre ungdomstrinnet på Saltstraumen skole til Tverlandet.  Det er først og 
fremst pedagogiske årsaker til dette.  Tiltaket innebærer også å flytte Saltstraumen barnehage inn i 
et oppvekstsenter.  

Tverlandet har i dag 30 klasserom, men har elevtall til 26 klasser.  Overføres u-elevene fra 
Saltstraumen vil det kunne bli behov for å benytte seg av 1-3 av de ledige klasserommene.  

Saltstraumen barnehage er i dag lokalisert på en attraktiv tomt på Tuv som vil kunne selges ved en 
flytting til Saltstraumen Oppvekstsenter.   

 

7.1.4. Østbyen (skole) 
Alternativmatrisen viser at det er gunstigst å legge ned Østbyen skole og flytte elevene til de 
nærmeste skolene.   

Det er vurdert som mulig å legge ned Østbyen skole i løpet av planperioden.  De første årene må en 
imidlertid ty til mellomløsninger.  

Ved å ta i bruk ledig kapasitet på Aspåsen m/tilhørende modulbygg vil man få plass til en stor del av 
elevene, men en må uansett bygge ned kapasiteten på Østbyen gradvis inntil det blir plass på 
Saltvern til resten av elevene. Denne prosessen kan framskyndes hvis Saltvern og Rønvik omgjøres til 
hhv. 1-7 og 8-10 skole. Modulbygget på Aspåsen forutsettes benyttet inntil det er frigjort nok 
kapasitet på Saltvern. 
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7.1.5. Bodøsjøen (skole) 
Det anbefales å overføre ungdomstrinnet fra Bodøsjøen til Bankgata.  Det medfører at Bankgata vil 
få 5 klasser pr trinn, dvs. 15 klasser totalt.  Bankgata vil da få utnyttet sin kapasitet bedre.  Den 
samlede kapasiteten på Bankgata vil kunne gå noe ned som følge av at flere ungdomsskoleelever 
krever flere spesialrom.   Etter hvert som det blir ledig kapasitet på Alstad ungdomsskole vil elever i 
Bodøsjøen også evt. kunne søke seg dit.   

Når ungdomsskoleelevene på Bodøsjøen overføres til Bankgata blir Bodøsjøen en 1-7 skole. Det vil 
frigjøres arealer for ca 120 elever i klasseromsarealene, og noen av spesialrommene vil kunne gjøres 
om til klasserom.  Det vil gjøre at Bodøsjøen vil få god kapasitet til å håndtere elevøkning som følge 
av boligbyggingen som forventes i området.   Det vil også bli mulig å reversere deler av 
grensejusteringen mellom Grønnåsen, Alstad og Bodøsjøen. Dette gjør at elever på barnetrinnet kan 
få kortere skolevei, og at en totalt sett for områdene kan ha tilstrekkelig kapasitet for de planlagte 
boligutbyggingene.    

 

7.2. Nærmere utredning av alternativer 
 

7.2.1. Barnehager som vurderes lagt ned  
Skaug barnehage bør vurderes nedlagt dersom skolen legges ned. Barnehagen og skolen ligger i et 
oppvekstsenter, og begge virksomhetene bør ses under ett.  

Stokkvika barnehage bør også utredes i forhold til nedlegging. Stokkvika er eneste kommunale 
barnehage i bydelen, og en nedleggelse bør derfor ses i lys av dette. 

Rensåsen barnehage holder til i et leid bygd med vesentlig oppgraderingsbehov. Barnehagen må 
vurderes videre i forhold til nedlegging. 

7.2.2. Skaug (skole) 
En mulig nedleggelse av Skaug skole bør utredes nærmere. Elevene forutsettes da overført til 
Løpsmark skole. Det anbefales også å vurdere en felles administrasjon av Løpsmark skole, 
barnehagen på Skaug, og skolen og barnehagen på Kjerringøy.  Det gjør at man får en mer robust 
administrasjon som er mindre sårbar for eksempelvis sykefravær.   

Løpsmark skole har 22 klasserom som varierer i størrelse fra 30m2 til 60m2.  Ved en sammenslåing 
av skolene vil det være ca. 2 klasser og 40-50 elever pr. trinn.   

7.2.3. Skjerstad/Misvær (skole) 
Det er flere gode argumenter for en samlokalisering av skolene i Skjerstad og Misvær.  Tiltaket må 
utredes videre i planperioden.  

7.2.4. Alberthaugen skole 
For Alberthaugen må det utredes om skolen bør flytte ut av dagens leide lokaler og heller inn i ledige 
kommunale lokaler. Det bør også ses på hvordan skolen best kan organiseres administrativt. De 
pedagogiske metodene som er knyttet til Alberthaugen forutsettes opprettholdt.  

7.2.5. Bodø Naturskole  
For Bodø Naturskole må det ses nærmere på om skolen skal legges ned og leirskoleaktiviteten heller 
gjennomføres av den enkelte skole i egenregi, evt. i samarbeid med lokale aktører. Det anbefales å 
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vurdere om det skal bygges opp en utstyrspark. Det legges felles pedagogiske mål for hva som skal 
vektlegges gjennomført.   

7.2.6. Bodø Voksenopplæring  
Bodø Voksenopplæring bør vurderes nedlagt i nåværende form.  Virksomheten bør fordeles mellom 
Flyktningekontoret/ungdomsskole(r) med ledig kapasitet. Flyktningekontoret bør ha ansvaret for 
yrkesrettet kvalifisering av asylsøkere, innvandrere og flykninger.  Grunnskoletilbudet for voksne kan 
i stor grad flyttes til ungdomsskoler hvor det er ledig kapasitet.    

 

7.2.7. Områderektorstruktur  
Det må ses på mulighetene for områderektorer.  Dette er allerede foreslått for Norsia (se kap 7.2.2).  
Det må ses på om dette også kan være en løsning for andre områder i kommunen.   

 

7.3. Mulige scenarier som det bør ses nærmere på i perioden   
   

7.3.1. Rønvik / Saltvern 1-10 eller 1-7 og 8-10  
I flg. prognosene forventes en stor nedgang i elevtallet på Rønvik/Saltvern. Det vil derfor på sikt 
være mulig å etablere en ren 1-7 skole på Saltvern og en 8-10 skole på Rønvik.  Dette vil også være 
med på å gi plass til elevene fra Østbyen som skal over til Saltvern. 

7.3.2. Innstranden  
Etter hvert som elevtallet i inntaksområdet til Alstad B og Hunstad B reduseres, må det ses nærmere 
på hvordan kapasiteten i disse områdene kan fylles opp gjennom å endre inntakssonene.  

Boligutbygging på Grønnåsen og i Bodøsjøen vil medføre behov for å øke inntakssonen til Alstad B.  

Alternativ bruk av lokalene på Mørkvedmarka skole kan gjøre det aktuelt å redusere inntakssonen 
her. Inntakssonen for Hunstad B må da økes tilsvarende. 

 

7.3.3. Muligheter for å etablere barnehager i ledige deler av skolelokalene og i andre 
ledige kommunale lokaler   

Nedgangen i elevtall i perioden vil kunne åpne opp for flere muligheter.  Det må også tas høyde for 
evt. behov for flere barnehageplasser.   

Et eksempler på tiltak kan være å etablere barnehage i ledige lokaler på Mørkvedmarka skole og evt. 
legge ned Mørkvedmarka barnehage. 

 

 7.4 Økonomiske konsekvenser 
De økonomiske konsekvensene av tiltakene er vurdert. Dette omfatter vurdering av 
investeringsbehov, driftskonsekvenser, verdivurdering av tomt og bygningsmasse og evt. andre 
relevante forhold. Tiltakenes økonomiske konsekvenser framgår av vedlegg. 

 



80 
 

 7.5 Fremdriftsplan 
Det er utarbeidet en framdriftsplan over gjennomføringen av tiltakene som er beskrevet ovenfor. 
Planen er vedlagt rapporten. 
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