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Oppsummering og anbefalinger 
a) Nannestad er beredt til å tilpasse sin skolekapasitet i tråd med den faktiske 

boligbygging, tilflytting og befolkningsvekst i kommunen. 
b) Skolestrukturen med 4 barneskoler og én ungdomsskole er robust nok til å tåle 

den forventede elevvekst. Det anbefales derfor, av pedagogiske og økonomiske 
grunner, ikke å øke antallet barneskoler. 

c) Nannestad kommune registrerer at SSB i sitt alternativ HHMH i stor grad treffer 
når det gjelder det totale antall elever på barne- og ungdomstrinnet. Kommunen 
legger derfor den oppdaterte prognosen fra juni 2018 til grunn ved vurdering av 
elevtallsutviklingen mot 2030. 

d) Det er vanskelig å prognostisere den framtidige fordeling av boligbygging og 
befolkningsvekst mellom barneskolenes inntaksområder. Kommunen legger 
allikevel, i tråd med de regionale føringer for areal og transport, til grunn at den 
største framtidige elevvekst vil komme i inntaksområdene til Preståsen og 
Maura barneskoler. 

e) Arkitekter fra Plan 1 gjennomfører, på oppdrag fra kommunen, bygningsmessig 
analyse av Maura og Preståsen skoler knyttet til disse tema: 

a. Kapasitet innenfor eksisterende bygningsmasse ved optimal arealbruk. 
b. Forslag til bygningsmessige endringer for å øke kapasiteten. 
c. Forslag til utvidelser for å kunne ha tilstrekkelig kapasitet fram mot 

2030. 
Analysen vil foreligge ved kommunestyrets behandling av økonomiplanen.  

f) Kringler-Slattum skole har god kapasitet på spesialrom og kan derfor utvides 
med midlertidige eller permanente klasserom i eksisterende barnehage dersom 
skolen, som følge av pågående utbygging i kretsen, får to paralleller på enkelte 
eller alle trinn. 

g) Eltonåsen kan komme under press som 2-parallellers skole i perioden fram mot 
2025. 

h) Nannestad kommune legger «Bergensmodellen» til grunn – med ca. 8m2 netto 
læringsareal per elev - som veiledende utgangspunkt ved utvidelse av 
skolekapasiteten. 

i) Det presiseres at «Bergensmodellen» er utgangspunkt for vurdering av 
arealbehov knyttet til den ordinære undervisning ved Preståsen skole. 
Arealbehov, plassering og utforming av det forsterkede tilbudet ved skolen 
vurderes separat ved prosjekter knyttet til utvidelse av skolekapasiteten.  

j) Når det gjelder samlet kapasitetsutnyttelse for spesialrom, vil barneskoler med 4 
paralleller være det mest kostnadseffektive. 

k) Administrasjonen anbefaler at kommunen har en beredskap knyttet til elevvekst 
på barnetrinnet. Det anbefales at Maura skole etableres som en permanent 4-
parallellers skole gjennom tilpasning av etablert bygningsmasse kombinert med 
en viss utvidelse som inkorporerer SFO i skolebygningen. De etablerte 
modulbygg ved Maura skole beholdes inntil videre for å ta høyde for 
klassesprekk på enkelte trinn. 

l) Preståsen skole utvides til fullverdig 3 parallellers skole i tråd med 
elevtallsutviklingen, for så å utvides til 4 paralleller når utbygging av 
boligområdene rundt Nannestad sentrum faktisk blir utbygd. 
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m) Kommunen registrerer at nye grunnskoler rundt om i landet prosjekteres med et 
mindre areal per elev enn tilfellet er i eksisterende grunnskoler i Nannestad. Lav 
arealbruksintensitet påfører kommunen FDV-kostnader (Forvaltning, drift og 
vedlikehold) som alternativt kunne vært brukt til å styrke undervisningen. 

n) Nannestad kommune registrerer at Maura skole har et lite uteoppholdsareal i 
forhold til elevtallet. Det anbefales derfor å øke utendørs oppholdsareal for 
elevene til ca. 22 daa i forbindelse med rullering av kommuneplanen. Dette vil, i 
henhold til rapport IS-1130 fra Helsedirektoratet være tilstrekkelig for en 
barneskole med 600 elever. Innlemmelse og opparbeidelse av skogområdet nord 
for skolen er innarbeidet i forslag til ny Kommuneplan – Arealdelen. 

o) Nannestad kommune bør videreføre prinsippet om at man kun har én 
ungdomsskole og at denne er lokalisert til Nannestad sentrum. 

p) Nannestad har, ved bruk av bassenget ved Nannestad ungdomsskole inntil 
videre tilstrekkelig kapasitet til å kunne gjennomføre den obligatoriske 
svømme- og livredningsopplæring for alle elever, men mangler bassengtilbud 
for elever og andre med spesielle behov og krav til vanntemperatur m.v. Det 
forutsettes at den nye svømmehallen som er under prosjektering tilfredsstiller de 
krav som opplæringsloven stiller samt kan gi et tilbud til brukergrupper med 
behov for varmtvannsbasseng. 

Om usikkerhet ved vurdering av 
befolkningsutviklingen 

Grafen over viser at befolkningsveksten i Nannestad, som for Akershus og landet 
for øvrig, har gått i bølgebevegelser. 

Nannestad opplevde sterk befolkningsvekst rundt 1970, 1999 og i 2016-18. Grafen 
viser imidlertid at disse bølgetoppene er fulgt av til dels dype bølgedaler. Vi vet 
ikke hvor høy den bølgetoppen vi nå opplever vil bli, og hvor lenge det vil vare før 
vi opplever en ny bølgedal. Det vi vet er at befolkningsveksten på landsplan har 
avtatt, men at sentraliseringen mot Oslo-regionen fortsetter. Utviklingen på og 
rundt Gardermoen, samt utflytting fra Oslo, indikerer at vi kan oppleve sterk vekst 
også i de kommende år – dog i et «fallende marked». 
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Nannestad kommune skal ha en åpen dør for alle som ønsker å etablere seg i 
kommunen og vil derfor være forberedt på en fortsatt tilflytting med tilhørende 
elevvekst. 

Evaluering av befolkningsprognoser fra SSB 
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Evaluering av befolkningsprognoser

Innbyggertall 01.01. Folketall totalt SSB 2018: Alt HHMH Folketall totalt SSB 2011: Alt HHMH Folketall totalt SSB 2016: Alt HHMH Folketall totalt  
I en kommune med så sterk vekst som Nannestad har opplevd de senere årene, 
kan det være utfordrende å utarbeide befolkningsprognoser for den totale 
befolkning generelt og for barn og unge spesielt. 

 Fasit i 2019 for den 8 år gamle prognosen fra SSB (2011 HHMH)) viser at 
byråets anslag for total befolkning bommet med -6 % for total befolkning og -5 
% for innbyggere i barneskolealder. 

 Fasit i 2019 for den 5 år gamle prognosen fra SSB (2014 HHMH) viser at 
byråets anslag for total befolkning bommet med -3 % for total befolkning og -3 
% for innbyggere i barneskolealder. 

 Den siste prognosen fra SSB (2018 HHMH) viser at byråets anslag for total 
befolkning treffer for total befolkning og ligger 1 % over for innbyggere i 
barneskolealder. Den siste prognosen har i større grad fanget opp den sterke 
befolkningsveksten kommunen har hatt de senere årene og det forventes at en 
ny prognose i 2020 vil fange opp denne utviklingen i enda større grad. 

 Samlet sett synes prognosene fra SSB (alternativ HHMH) å være et godt 
verktøy for å dimensjonere sosial infrastruktur og kommunalt tjenestebehov. 
Kommunens største utfordring vil være vurderinger knyttet til fordeling av 
denne veksten mellom kommunens fire tettsteder.  
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Forventet utvikling av elevgrunnlaget for 
grunnskolen i Nannestad 
Barnetrinnet 

I henhold til SSBs befolkningsframskriving alternativ HHMH fra 2018 kan vi 
forvente en slik utvikling av antallet innbyggere i barneskolealder: 

 Denne aldersgruppes andel av det samlede folketall vil gå ned fra (9,5 % per 
2018) i perioden mot 2026 (8,6 %), for så å stige igjen mot 2035 (8,9 %). 

 I år 2030 forventes det at elevtallet på barnetrinnet er økt med 168, slik at 
det samlede elevtall vil ligge rundt 1.427. Denne økningen tilsvarer ca. 8 
klasser á 20 elever – eller dagens elevtall ved Kringler-Slattum skole. 

 Veksten vil fortsette videre mot 2035, da det samlede elevtall er økt med ca. 
300 i forhold til antallet i 2018. 

 Gitt at elevtallsutviklingen skjer i samsvar med SSBs prognose, vil 
hovedutfordringen være å beregne hvordan denne elevveksten vil fordeles 
mellom kommunens fire barneskoler. 
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Ungdomstrinnet 

I henhold til den samme befolkningsframskriving, kan vi forvente en slik utvikling av 
antallet innbyggere i ungdomsskolealder: 

 Denne aldersgruppes andel av det samlede folketall vil gå ned fra (4,3 % per 
2018) i perioden mot 2033 (3,5 %), for så å stige igjen mot 2035 (3,7 %). 

 I år 2030 forventes det at elevtallet på ungdomstrinnet er økt med 29, slik at 
det samlede elevtall vil ligge rundt 601. Denne økningen tilsvarer ca. 1 til 2 
ekstra klasser. 

 Veksten vil fortsette videre mot 2035, da det samlede elevtall er økt med ca. 
68 (3 klasser) i forhold til antallet i 2018. 
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Kommuneplanens føringer for framtidig 
samfunns- og boligutvikling 
Fokusområde 2: Oppvekst 
Grunnlaget for god helse legges tidlig i livet. Kunnskap og utdanning er grunnlaget 
for selvstendighet og mulighet for arbeid og inntekt. 

Som følge av stor innflytting av barnefamilier, vil Nannestad kommune ha en 
høyere andel innbyggere hvor kommunen leverer tjenester knyttet til helsestasjon, 
barnehage, skole, kulturtilbud og barnevern. I tillegg vil den frivillige sektor ha en 
viktig rolle for å inkludere barn og unge i ulike aktiviteter. 

Mål for Oppvekst 

Barn og unge skal oppleve en trygg og god oppvekst i samspill mellom hjem, 
barnehage, skole og fritidsarenaer. 

5 strategier Oppvekst 

1. Tett faglig samarbeid om barn i førskolealder - satsing på økt andel barn i 
barnehage. 

2. Styrke tidlig innsats for å støtte barn og familier til å mestre utfordringer innen 
skole og helse. 

3. Fremme trivsel og motarbeide mobbing. Videreføre strategi for mer og bedre 
læring. 

4. Samarbeid mellom skolene og frivilligheten om utvikling av skolene som 
nærmiljøsenter. Uteområdene ved skolene skal ha en utforming som fremmer 
fysisk aktivitet. 

5. Sikre like muligheter for deltakelse i fritidsaktiviteter som idrett og kultur. 

Fokusområde 3: Befolkningsvekst og samfunnsutvikling 
Nannestad utgjør et viktig element i den sterke utviklingen som skjer på det 
sentrale østlandsområdet – og i Gardermoregionen. Vi opplever at boligsøkende 
og næringsutviklere ønsker å etablere seg i kommunen. Nannestad vil derfor legge 
til rette for at disse skal få realisert sine planer og ønsker.  

Mål for befolkningsvekst og samfunnsutvikling 

Nannestad kommune skal ha en åpen dør for alle som ønsker å etablere seg i 
kommunen og vil legge til rette for at disse skal få realisert sine planer og ønsker 
og bli gode ressurser for lokalsamfunnet. 

5 strategier Samfunns- og næringsutvikling 

1. Utvikle og tilpasse kommunens tjenesteapparat i samsvar med endrede behov i 
befolkningen basert på samhandling, medvirkning og samskaping. 

2. Sikre en god tilgang på planavklarte bolig- og næringsarealer som er tilpasset 
markedets behov. 

3. Legge til rette for boligbygging i nærhet til arbeidsplasser og utenfor de 
offisielle flystøysoner. 
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4. Bidra til at Oslo Lufthavn sikres mulighet til å utvide eksisterende aktivitet og 
legge grunnlag for nye næringer i tilknytning til flyplassområdet. 

5. Legge til rette for nye næringsetableringer basert på nærheten til OSL, E-16 og 
gode kollektivforbindelser. 

Oversikt over boligmasse i tettstedene / 
skolekretsene 
Tabellen til høyre viser en beregnet 
oversikt over antall boliger fordelt på 
barneskolenes inntaksområder.  

Som tabellen viser, er det Maura 
skole som har flest boliger innenfor 
sitt inntaksområde. 

Antall boliger gir en god indikasjon 
på behovet for skolekapasitet ved våre barneskoler. Som et rent gjennomsnitt bor 
det 2,4 mennesker per bolig i Nannestad. 

En opptelling av ferdigstilte boliger 
i 5-årsperioden 2014-2018 viser 
en slik fordeling av boligbyggingen 
i kommunen de senere år. 

Grafen indikerer at Maura fortsatt 
vil være det dominerende tettsted 
med tilhørende andel av 
kommunens innbyggere. Dette 
påvirker det fortsatte behov for 
skolekapasitet. 

 

  

Maura 2 000 38 %
Preståsen 1 700 33 %

Kringler-Slattum 600 12 %
Eltonåsen 900 17 %

Sum kommune 5 200

Boliger fordelt på tettsteder

Nannestad S
179
18 %

Åsgreina
150
15 %

Holter
242
24 %

Maura
438
43 %

Fordeling av 1009 ferdigstilte boliger i 
perioden 2014-2018

Nannestad S Åsgreina Holter Maura
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Barneskolenes andel av det totale antall 
elever i perioden fra 2000 til 2018 

 

I skoleåret 2000-2001 hadde Maura og Preståsen den samme andel av 
barneskoleelevene i kommunen (34 %). I den etterfølgende perioden har Maura 
økt sin andel av elevene i hovedsak på «bekostning» av Preståsen slik at per 2018 
har Maura 40 % og Preståsen 26 % av barneskoleelevene.  

Dette har en klar sammenheng med boligbygging og boligtypefordeling. Rundt 
Maura skole er det etablert et stort antall boliger for familier, mens 
leilighetsbyggene i Nannestad sentrum i stor grad har eldre innbyggere uten barn i 
barneskolealder. 
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Utbyggingspotensial i barneskolenes 
inntaksområder 
Basert på eksisterende 
reguleringsplaner 
legges det til rette for 
at Preståsen skole 
skal få en stor andel 
av de nye 
barneskoleelevene som forventes å flytte til kommunen i takt med framtidig 
boligutbygging. Dette indikerer at denne skolen igjen kan bli jevnstor med og 
muligens større enn Maura. Imidlertid vil dette være en utvikling som skjer over 
flere år. Markedets interesse for boliger i og rundt Nannestad sentrum vil være den 
faktoren som bestemmer elevtallsutviklingen ved Preståsen skole. 

I samsvar med kommunens egen prioritering – og regionale myndigheters føringer 
– skal det satses på utvikling i og rundt Nannestad sentrum. Dette vil innebære at 
Preståsen skole vil måtte få utvidet sin kapasitet i samsvar med boligbyggingen. 

Et regneeksempel på 
elevfordeling i 2030 
basert på områder 
avsatt/regulert til 
boligformål er vist i 
grafen til høyre. 

Grafen er basert på 
disse forutsetninger: 

1. Befolknings- og 
elevvekst i samsvar 
med SSBs 
prognosealternativ 
HHMH. 

2. Boligbygging i 
samsvar med behovet for å kunne imøtekomme forventet vekst i folketallet; 110 
boliger per år. 

3. Boligbyggingen fordeler seg likt med utbyggingspotensialet i de fire 
inntaksområdene. 

En slik tilnærming innebærer at Maura og Preståsen vil bytte roller som den største 
barneskolen i kommunen. Elevtallsutviklingen i Maura vil stagnere mens den skyter 
fart på Preståsen skole. 

  

Andeler av potensiale for 
boligbygging

Preståsen Maura
Kringler-
Slattum

Eltonåsen

Eksisterende reguleringsplaner 61 % 15 % 10 % 14 %
Avsatt til boligformål - Uregulert 16 % 15 % 30 % 39 %

Regulert + Uregulert 50 % 15 % 15 % 20 %
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Dagens fordeling av innbyggere mellom 
barneskolenes inntaksområder 
Innbyggere i førskolealder 

Innbyggere i førskolealder per 
01.01.2018 slik mellom 
barneskolenes inntaksområder: 

 Maura: 38 % 
 Preståsen: 24 % 
 Kringler-Slattum: 15 % 
 Eltonåsen: 23 % 
 

 

 

 

 

 

 

Innbyggere i barneskolealder 

Per 01.01.2018 fordelte antall innbyggere i barneskolealder seg slik mellom 
skolenes inntaksområder: 

 Maura: 41 % 
 Preståsen: 26 % 
 Kringler-Slattum: 11 % 
 Eltonåsen: 22 % 
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Utbyggingsstrategi for Nannestad 
Kommuneplanens føringer 
Nannestads fortrinn som bokommune 

For å tiltrekke seg nye innbyggere, vil kommunen vektlegge, videreutvikle og 
markedsføre disse kvalitetene: 

 Nærhet til et variert tilbud av arbeidsplasser. 
 Ny boligbygging lokalisert utenfor flystøysonene. 
 Korte avstander fra boligområder til barnehage og barneskole. 
 Tilgang til natur fra alle boligområder. 
 Et variert boligtilbud – til en overkommelig pris - for ulike familietyper og 

aldersklasser. 
Strategi for framtidig boligbygging 

Nannestad kommune vil tilpasse seg den regionale planen for areal og transport, 
men samtidig ta hensyn til lokale forhold og markedets vurderinger. Det presiseres 
at planen ikke er juridisk bindende.  

En dramatisk endring av utbyggingsmønsteret hvor Nannestad sentrum de 
nærmeste årene får 80 % av ny boligbygging er ikke et realistisk eller et ønsket 
scenario. En mer realistisk og ønsket utvikling er at Nannestad sentrum, sammen 
med Maura, får en slik andel av boligbyggingen. 

Det vises til fylkestingets vedtak ved behandlingen av den regionale planen: «For 
følgende kommuner, Aurskog Høland, Nes og Nannestad, som er store i areal, 
langt fra Oslo og med en befolkningsstruktur som er spredt på flere mindre 
kommunesentra, kan det vurderes om ikke veksten kan legges på mer enn ett 
utpekt vekstområde forutsatt at disse har tilfredsstillende kollektivdekning.» 

Nannestad kommune forutsetter at Akershus fylkeskommune, som eier av den 
regionale planen, og Nannestad kommune, som planmyndighet, kommer fram til 
en omforent forståelse av hvordan planens retningslinjer skal praktiseres.  

Nannestad kommune vil sikre et variert boligtilbud for familier med ulike behov og 
betalingsevne. Nye boliger må utformes slik at kravene til universell utforming og 
livsløpsstandard blir ivaretatt. 

 Nannestad kommune vil legge til rette for at de familier som ønsker å bosette 
seg i kommunen skal få en mulighet til å realisere sine planer. Kommunen vil 
derfor legge til rette for planreserver i de 4 tettstedene som er tilpasset den 
etablerte og ønskede sosiale infrastruktur. 

 Nannestad kommune vil legge til rette for at Nannestad sentrum skal få en slik 
vekst som styrker tettstedets rolle som kommunesenter og attraktiv lokasjon for 
etablering av handel og service. 

 Nannestad kommune vil ikke legge ut nye utbyggingsområder i gul støysone 
(iht. nytt offisielt støysonekart) 

 Nannestad kommune vil, for å dra nytte av våre investeringer, legge til rette for 
at den sosiale og tekniske infrastrukturen i våre øvrige tettsteder får en jevn og 
bærekraftig utnyttelsesgrad. 
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 Nye boliger skal lokaliseres slik at det er gode muligheter for at elevene ved 
kommunens barneskoler har en trygg skoleveg som legger til rette for å gå eller 
sykle til skolen. 

 Bortsett fra områder tett på Nannestad sentrum, skal dyrket jord sikres mot ny 
boligbygging. 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 
I 2015 vedtok Akershus fylkeskommune og Oslo kommune en felles plan for areal 
og transport som innebærer at utbyggingen skal fordele seg slik mellom våre 
tettsteder: 

 Prioritert vekstområde - Preståsen (Nannestad sentrum): 80 % 
 Ikke prioritert vekstområde - Maura: En andel av de resterende 20 % 
 Ikke prioritert vekstområde - Eltonåsen: En andel av de resterende 20 % 
 Ikke prioritert vekstområde - Åsgreina: En andel av de resterende 20 % 
En slavisk oppfølging av dette prinsipp vil innebære at barneskolene i Maura, 
Åsgreina og på Eltonåsen i et lengre perspektiv vil oppleve en nedgang i elevtallet. 
Den regionale planen beskriver dette forhold på side 25: 

Utvikling utenfor prioriterte vekstområder: Det åpnes for noe utbygging utenfor 
prioriterte vekstområder for å kunne opprettholde stabile bomiljø og utnytte etablert 
sosial og teknisk infrastruktur, jf. strategi 5. Omfanget av slik ”vedlikeholdsvekst” 
begrenses av R3. Det åpnes for inntil 20 % vekst utenfor de prioriterte 
vekstområdene… 

For Nannestads vedkommende betyr dette at vår største barneskole, Maura, vil 
være avhengig av en større del av boligbyggingen for å utnytte sin kapasitet. Det 
samme gjelder, dog i mindre grad, for Eltonåsen skole. 

Imidlertid vil ikke følgene av den regionale planen få store utslag de nærmeste 
årene da det er stor boligbygging i alle fire tettsteder som følge av vedtatte 
reguleringsplaner. 

Vedtaket i Akershus fylkesting 14.12.2015 

«For følgende kommuner, Aurskog Høland, Nes og Nannestad, som er store i 
areal, langt fra Oslo og med en befolkningsstruktur som er spredt på flere mindre 
kommune-sentra, kan det vurderes om ikke veksten kan legges på mer enn ett 
utpekt vekstområde forutsatt at disse har tilfredsstillende kollektivdekning.» 

Dette tillegg ble avvist av Oslo bystyre og inngår derfor ikke i den vedtatte plan. 
Imidlertid forutsetter Nannestad kommune at Akershus fylkeskommune forholder 
seg til sitt eget vedtak ved uttalelser til planforslag fra Nannestad. 

  



15

Faktisk fordeling av boligbygging mellom våre tettsteder 
Byggesaksavdelingen har utarbeidet en oversikt over igangsettingstillatelser av 
boliger for årene 2014-2017. 

Oversikten viser at 45 % av de 
nye boligene ble etablert i Maura, 
mens Nannestad fikk 22 % av de 
nye boligene.  

Holter fikk 20 % mens Åsgreina 
fikk 13 %. 

Boligbyggingen i Nannestad 
sentrum utgjøres i all hovedsak av 
boligbygg som er attraktivt blant 
eldre innbyggere, mens den 
øvrige boligbygging i kommunen i 
større grad retter seg mot 
barnefamilier. Denne faktiske 
fordeling av boligbyggingen vil 
påvirke skolekapasiteten på våre 
barneskoler i årene som kommer. 

Virkning av feltutbygginger 
Dersom det 
ferdigstilles 100 boliger 
– i form av 
feltutbygginger – i 
2019, kan utviklingen 
av barnetall indikeres 
av grafen til høyre. 

Barne-tallene er basert 
på disse 
forutsetningene: 

 Andel 
familieboliger: 75 
% 

 Innbyggere per bolig: 3,0 
 Barn per bolig: 1,4 
 Barn fordelt på årskull: 11 
Grafen viser da at det umiddelbart vil være behov for drøyt 60 barnehageplasser 
og at behovet vil synke etter 2024. 

Behov for kapasitet på barneskolen vil øke fram mot 2025 hvor disse boligene vil 
ha behov for 80-90 elevplasser. Elevtallet vil synke fra 2030. 

Ungdomsskolen vil nå en topp på 30-40 elevplasser i 2028 som vil vedvare fram 
mot 2037. 

Holter
135
20 %

Maura
305

45 %

Nannestad
149

22 %

Åsgreina
89

13 %

Boliger: IG gitt 2014 - 2017
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Elevtall ved skolene 
Elevtall – GSI 

Kommentar til grafen: 

Elevtallene som er registrert av rektorene i Grunnskolens informasjonssystem 
(GSI) innbefatter gjesteelever fra andre kommuner. I skoleåret 2018-19 er det på 
barnetrinnet registrert 26 elever fra andre kommuner. Disse elevene fordeler seg 
slik mellom barneskolene: 

 Eltonåsen: 1 elev 
 Kringler-Slattum: 2 elever 
 Maura: 7 elever 
 Preståsen: 16 elever 

Det samlede elevtall, eksklusive gjesteelever, blir derved 1.235. Kostnadene for 
disse elever faktureres hjemkommunen. 
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Elevgrunnlag per 01.01.2019 
Elevgrunnlaget fordeler seg slik 
(framskrevet for skoleåret 2019-
2020) mellom våre barneskoler 
NB: Antallet elever høsten 2019 
forventes å være høyere enn 
tallene i grafen som følge av 
fortsatt tilflytting til kommunen: 

 Maura: 38 % 
 Preståsen: 27 % 
 Kringler-Slattum: 13 % 
 Eltonåsen: 22 % 
Utfordringen framover ligger i at 
Maura og Preståsen må bytte 
plass på rankingen over hvilken 
skole som skal være størst 
dersom kommunen skal tilpasse 
seg den regionale plan for areal 
og transport. 

Imidlertid viser antallet ferdigstilte 
boliger i perioden 2014-2018 en 
fordeling mellom kommunens 4 
tettsteder slik det framgår av 
grafen til høyre. 

 Maura har den største andelen 
av ferdigstilte boliger i 5-
årsperioden fra 2014-2018. 

 Nannestad har ikke fått den 
andel av boligbyggingen som 
er lagt til grunn for styrking av 
Nannestad sentrum. Framtidig 
utbygging i Engelsrudhagen 
og på Prestmosen vil kunne 
endre bildet. 

Denne fordelingen av boligbyggingen vil påvirke elevfordelingen i perioden mot år 
2030, uavhengig av føringene i den regionale planen for areal og transport. En 
større utbygging i 2019 – med ferdigstillelse i 2020 – vil først påvirke elevtallet i 
størst grad etter 2025. 

  

Maura
473
38 %

Preståsen
337
27 %

Kringler-
Slattum

156
13 %

Eltonåsen
280
22 %

5 til 11 år per 01.01.2019

Maura Preståsen Kringler-Slattum Eltonåsen

Nannestad S
179
18 %

Åsgreina
150
15 %

Holter
242
24 %

Maura
438
43 %

Fordeling av 1009 ferdigstilte boliger i 
perioden 2014-2018

Nannestad S Åsgreina Holter Maura
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Forventet utvikling av årskull i løpet av grunnskolealder 

I kapittelet under er vist antallet innbyggere i alderen i de fire barneskolenes 
inntaksområder. 

Imidlertid sier disse tallene ikke alt om det framtidige elevtall på skolen da kullene, 
som følge av tilflytting, «legger på seg» før og gjennom grunnskolealder. Basert på 
SSBs prognose fra 2018 kan vi forvente at et årskull øker med: 

 Ca. 28 % ved oppstart i 1. klasse 
 Ca. 36 % ved overgang til ungdomsskolen 
 Ca. 29 % ved endt grunnskole 
Grafene for de enkelte skolene må sees i lys av denne effekten, ved at kullet med 
0-åringer 01-01.2019 kan være økt med 36 % ved skolestart. 

Status og prognoser for elevtall ved barneskolene 
Dersom man framskriver dagens innbyggere i de fire skolekretsene, får vi denne 
utviklingen ved våre fire barneskoler: 

Maura: 

Når man ser på årskullene fra 7. klasse (12-åringer) til 0-åringene finner man at 
årskullene viser en 
fortsatt stor tilgang av 
elever til skolen. 

Historiske tall indikerer 
at årskullene «legger 
på seg» med ca. 28 % 
fram mot skolestart, 
noe som kan innebære 
at de 71 0-åringene 
blir til et kull med 91 
skolestartere i 2025. 
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Dersom man framskriver antallet 0-åringer per 01.01.2019 i samsvar med SSBs 
befolkningsprognose 
fra juni 2018 (alternativ 
HHMH) kan det 
forventes en utvikling 
av dette årskullet slik 
det framgår av grafen 
til høyre. Kullet med de 
71 0-åringene vil ha 
vokst til 91 ved 
skolestart og 97 før det 
går ut av barneskolen, 
noe som kan innebære en klassestørrelse på ca. 23-25 elever med 4 paralleller. 

Maura skoles inntaksområde har 39 % av kommunens samlede innbyggertall i 
alderen 0-12 år per 01.01.2019. Dersom man legger til grunn at Maura skole 
viderefører denne andelen fram mot 2035, vil SSBs prognose for innbyggere 6-12 
år gi et slikt bilde for skolen: 

Det gjennomsnittlige antall elever per årstrinn antas å stige slik 

 2020: 71 elever tilsvarer 3 paralleller á 24 elever 
 2025: 74 elever tilsvarer 3 paralleller á 25 elever / 4 paralleller á 19 elever 
 2030: 80 elever tilsvarer 4 paralleller á 20 elever 
 2035: 88 elever tilsvarer 4 paralleller á 22 elever 
NB: I perioden fram mot 2025 vil skolen oppleve behov for 4 paralleller på enkelte 
trinn. 

Administrasjonens vurdering: Maura skole bør utvikles til å bli en skole som har 
kapasitet til 4 paralleller på hvert årstrinn.  
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Preståsen: 

Når man ser på årskullene fra 7. klasse (12-åringer) til 0-åringene finner man at 
årskullene viser en 
fallende tendens ved 
det at er 38 0-åringer, 
men 42 12-åringer per 
01.01.2019. 

Preståsen skole er 
avhengig av ny 
boligbygging for å 
hindre nedgang i 
elevtallet. Dette 
samsvarer med føringene i den regionale plan for areal og transport. 

Dersom man framskriver antallet 0-åringer i samsvar med SSBs befolknings-
prognose, kan det 
forventes en utvikling 
av dette årskullet slik 
det framgår av grafen 
til høyre. Kullet med de 
38 0-åringene vil 
kunne vokse til 49 ved 
skolestart og 52 før det 
går ut av barneskolen. 
Dette kan innebære en 
klassestørrelse på 
rundt 25 elever fordelt på 2 paralleller. 

Preståsen skoles inntaksområde har 25 % av kommunens samlede innbyggertall i 
alderen 0-12 år per 01.01.2019. Dersom man legger til grunn at Preståsen skole 
viderefører denne andelen fram mot 2035, vil SSBs prognose for innbyggere 6-12 
år gi et slikt bilde for skolen: 
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Det gjennomsnittlige antall elever per årstrinn antas å stige slik: 

 2020: 45 elever tilsvarer 2 paralleller á 23 elever 
 2025: 47 elever tilsvarer 2 paralleller á 24 elever / 3 paralleller á 16 elever 
 2030: 51 elever tilsvarer 2 paralleller á 26 elever / 3 paralleller á 17 elever 
 2035: 56 elever tilsvarer 3 paralleller á 19 elever 
NB: I perioden fram mot 2025 vil skolen oppleve behov for 3 paralleller på enkelte 
trinn. 

Administrasjonens vurdering: Preståsen skole bør utvikles til å bli en skole som 
har kapasitet til 3 paralleller på hvert årstrinn. Den framtidige elevtallsutviklingen er 
imidlertid svært avhengig av boligbygging i og rundt Nannestad sentrum. Det bør 
derfor sikres løsninger og areal slik at skolen på sikt kan utvides til å romme 4 
paralleller. 
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Kringler-Slattum: 

Når man ser på årskullene fra 7. klasse (12-åringer) til 0-åringene finner man at 
årskullene viser en 
klart stigende tendens. 

Det økte antall yngre 
barn i Kringler-
Slattums 
inntaksområde skyldes 
i hovedsak den 
pågående 
boligutbygging i 
skolekretsen. 

Dersom man framskriver antallet 0-åringer i samsvar med SSBs befolknings-
prognose, kan det 
forventes en utvikling 
av dette årskullet slik 
det framgår av grafen 
til høyre. Kullet med de 
31 0-åringene vil 
kunne vokse til 40 ved 
skolestart og 42 før det 
går ut av barneskolen. 
Dette indikerer behov 
for 2 paralleller med 
20-21 elever per klasse. 

NB: Utviklingen av elevtallet ved Kringler-Slattum skole er avhengig av den 
boligbyggingen som pågår i inntaksområdet. Skolen kan oppleve store variasjoner i 
årskullene og klassesprekk på ett eller flere klassetrinn. Det ligger til rette for at 
eksisterende barnehage kan tas i bruk av skolen etter at den nye barnehagen i 
Åsgreina er tatt i bruk. 
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Kringler Slattum skoles inntaksområde har 13 % av kommunens samlede 
innbyggertall i alderen 0-12 år per 01.01.2019. Dersom man legger til grunn at 
Kringler-Slattum skole viderefører denne andelen fram mot 2035, vil SSBs 
prognose for innbyggere 6-12 år gi et slikt bilde for skolen: 

 

Det gjennomsnittlige antall elever per årstrinn antas å stige slik: 

 2020: 24 elever tilsvarer 1 parallell á 24 elever / 2 paralleller á 12 elever 
 2025: 25 elever tilsvarer 1 parallell á 24 elever / 2 paralleller á 13 elever 
 2030: 27 elever tilsvarer 1 parallell á 27 elever / 2 paralleller á 14 elever 
 2035: 30 elever tilsvarer 2 paralleller á 15 elever 
NB: I perioden fram mot 2025 vil skolen, grunnet årlige variasjoner i kullene, 
oppleve behov for 2 paralleller på enkelte trinn. 

Administrasjonens vurdering: På sikt antas det at skolen vil få et elevgrunnlag 
som tilsvarer en skole med 2 paralleller, men en slik beslutning bør fattes ved en 
senere rullering av planen. 
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Eltonåsen: 

Når man ser på årskullene fra 7. klasse (12-åringer) til 0-åringene finner man at 
årskullene viser en 
stigende tendens. 

Det foregår en stor 
boligbygging i området 
og førskolekullene 
forventes å ligge på et 
relativt høyt nivå. 

Dersom man 
framskriver antallet 0-
åringer i samsvar med 
SSBs befolknings-prognose, kan det forventes en utvikling av dette årskullet slik 
det framgår av grafen 
til høyre. Kullet med de 
45 0-åringene vil 
kunne vokse til 58 ved 
skolestart og 61 før det 
går ut av barneskolen. 

Dette kan innebære at 
skolens kapasitet med 
2 paralleller settes 
under press, da 
elevtallet med dagens klasseroms-inndeling kan innebære en klassestørrelse på 
ca. 30 elever. 

Eltonåsen skoles inntaksområde har 22 % av kommunens samlede innbyggertall i 
alderen 0-12 år per 01.01.2019. Dersom man legger til grunn at Eltonåsen skole 
viderefører denne andelen fram mot 2035, vil SSBs prognose for innbyggere 6-12 
år gi et slikt bilde for skolen: 

45

38

43

39

34

39
37

34

42
44

41
43

36

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

An
ta

ll 
in

nb
yg

ge
re

Alder per 01.01.2019

Eltonåsen

45
49 51 53 55 57 58 58 59 60 60 61 61

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Eltonåsen

36 41 41 42 40 43 47 50

42 37 42 42 43 41 47 50
37 43 38 43 42 43

47 5043 38 44 39 43 43
46

5043 44 38 44 39 44
46

5043 44 45 39 45 40
45

50
42 43 45 45 39 45

43

49
286 290 292 293 292 298

321

351

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035

Eltonåsen 1. kl Eltonåsen 2. kl Eltonåsen 3. kl Eltonåsen 4. kl

Eltonåsen 5. kl Eltonåsen 6. kl Eltonåsen 7. kl 22 % Sum



25

Det gjennomsnittlige antall elever per årstrinn antas å stige slik: 

 2020: 41 elever tilsvarer 2 paralleller á 21 elever 
 2025: 43 elever tilsvarer 2 paralleller á 22 elever  / 3 paralleller á 14 elever 
 2030: 46 elever tilsvarer 2 paralleller á 23 elever / 3 paralleller á 15 elever 
 2035: 50 elever tilsvarer 2 paralleller á 25 elever / 3 paralleller á 17 elever 
NB: Den framtidige elevtilgang vil påvirkes sterkt av boligbygging i området. 

Administrasjonens vurdering: I perioden fram mot 2025 antas skolen å ha 
tilstrekkelig kapasitet. Det kan bli behov for supplerende kapasitet for enkelte 
årstrinn ved store variasjoner mellom årskullene.  
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Forventet behov på ungdomstrinnet 

Nannestad ungdomsskole hadde per 01.01.2018 534 elever, hvorav 9 var 
gjesteelever fra andre kommuner. Elevtallet forventes å øke mot en topp på ca. 
600 i 2024. 

Skolen ble rehabilitert og utvidet i 2017 og har etablert en kapasitet med 7 
paralleller på hvert trinn. 

 Dersom SSBs prognose legges til grunn, vil Nannestad ungdomsskole får et økt 
gjennomsnittlig elevtall i klassene fram mot 2024. Det kan derved oppstå behov for 
utvidelse av klasseroms-kapasiteten dersom elevtallet på enkelte årstrinn blir 
ekstraordinært stort.  
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Dimensjonering av skolelokaler 
Norconsult utarbeidet i 2015, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, notatet 
«Presentasjon av arealnormer for grunnskoler i fem kommuner». Nedenfor er 
gjengitt innhold fra denne rapporten. 

Føringer for areal i skoleanlegg 

Det foreligger ikke statlige arealkrav for skoleanlegg, slik som det f.eks. gjør for 
barnehager. Arealnormer for grunnskoler vedtas av den enkelte kommune, men 
skal være i henhold til lover og forskrifter. Sentralt i denne sammenheng er forskrift 
om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, forskrifter vedrørende 
byggetekniske krav (TEK 10) og krav til universell utforming, samt opplæringsloven 
og arbeidsmiljøloven. 

I veileder til forskrift om miljørettet helsevern er størrelsen på inne-arealene til 
grunnskoler og videregående skoler presisert (Helsedirektoratet 2014):  

«Undervisningsrom/Klasserom: Ved beregning av maksimale elevtall i et 
undervisningsrom, bør det tas hensyn til hele læringsarealet som 
klassen/elevgruppen disponerer. Det må også tas hensyn til rommenes utforming, 
innhold og ventilasjonsforhold. Læringsarealet til en klasse/elevgruppe skal legges 
til rette for varierte arbeidsformer og tilhørende utstyr. 

Når en klasse/elevgruppe disponerer tilleggsarealer (grupperom, formidlingsrom 
eller andre rom) i nærheten av klasserommet/hovedrommet, må 
klasserommet/hovedrommet planlegges etter en arealnorm på minimum 2 m² per 
elev. Så lenge inneklimaet er tilfredsstillende og aktiviteten i rommet er tilpasset, 
kan elevtallet i enkeltrom (som f.eks. formidlingsrom og auditorier) gjerne være 
høyere enn normen på 2 m² per elev tilsier. Dersom klassen/elevgruppen ikke 
disponerer tilleggsarealer i nærhet til klasserommet/hovedrommet, bør arealet 
være større, helst opp mot 2,5 m² per elev. Areal for ansatte kommer i tillegg til 
arealnormen. 

Spesialiserte læringsareal: Spesialiserte læringsarealer er rom som er innredet 
med tanke på andre aktiviteter enn de det er lagt til rette for i klasserommet eller 
hovedrommet til en klasse eller elevgruppe, og som disponeres av flere 
klasser/elevgrupper. Eksempel på slike rom er rom til naturfag, musikk, 
kroppsøving, kunst og håndverk og mat og helse. I videregående skole vil 
spesialiserte læringsarealer også omfatte verksteder og spesialutstyrte rom for 
ulike utdanningsprogram. 

Det kan ikke settes et bestemt arealkrav til slike rom fordi det vil variere etter 
hvilket utstyr og inventar som er nødvendig og hvilke aktiviteter som skal foregå. 

Vurderingene av disse arealene må basere seg på om sikkerheten og krav til 
inneklima som luft, lys og akustikk er ivaretatt (jf. § 14).»  

Eksempel på arealbehovsvurderinger i 5 kommuner 

I notatet fra Norconsult sammenlignes arealnormer for nye grunnskolebygg i fem 
kommuner: Bergen, Bærum, Oslo, Stavanger og Trondheim. Arealnormene er 
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angitt som kvadratmeter nettoareal per elev, forkortet "m2/elev". Det skilles mellom 
barneskole, ungdomsskole og kombinert skole. 

Oppsummering av totalt nettoareal per elev: 

 Barneskole: Stavanger og Bærum planlegger med mest areal per elev, med 
henholdsvis 8,5 m2/ elev og 8,4 m2/ elev ved skoler for 420 elever. Når Bergen 
planlegger barneskoler med 400 elever, benyttes 8,3 m2/ elev. Ved skoler med 
rundt 600 elever, ligger både Bergen, Trondheim og Stavanger på rundt 7,8- 7,9 
m2/ elev, mens Bærum har 7,3 m2/ elev. For skolene med høyest elevtall (840 
elever) ser man en liten forskjell mellom kommunene når det gjelder areal per 
elev. Ved skoler med 840 elever har Oslo lavest areal per elev med 6,1 m2/ elev, 
der Bærum har 7,1 m2/ elev og Stavanger 7,6 m2/ elev. 

 Kombinert skole: Bergen planlegger med mest areal per elev, med 8,0 m2/ elev 
ved skoler med 600 elever. Når skolestørrelsen øker til 800 elever, synker 
arealet per elev til 7,6 m2/ elev i Bergen. Dette er høyere enn Oslo, som har 6,2 
m2/ elev ved skoler med 840 elever. Bærum har 7,0 m2/ elev ved skoler med 900 
elever. Trondheim planlegger ikke for kombinerte skoler. 

 Ungdomsskole: Trondheim planlegger med mest areal per elev ved 
ungdomsskoler for 480 elever, med 10,5 m2/ elev1. Skolene i Stavanger og 
Bærum med 450 elever, har hhv. 9,1 m2/ elev og 8,1 m2/ elev. Lavest areal per 
elev har Oslo med 7,0 m2/ elev ved en skole med 540 elever. 

I skoleanlegget er det arealkategoriene generelle læringsarealer og spesialiserte 
læringsarealer som er de mest dominerende arealkategoriene. Bergen kommune 
planlegger med størst generelt læringsareal per elev (4 m2/elev), mens Oslo med 
minst (2,7 m2/elev). 

Dimensjonering og beskrivelse av arealkategorier 

Generelle læringsareal (37-44 % av totalt areal):Generelle læringsarealer er 
arealer som er generelle i utformingen slik som grupperom, klasserom og baser. 
Klasserom eller baser er som regel elevenes faste tilholdssted i skolen. Kategorien 
inkluderer også arealer for særskilt tilrettelagt opplæring, der disse er generelle i 
utformingen. 

Spesialutstyrt læringsareal (13-17 % av totalt areal): Med spesialutstyrte 
læringsarealer menes arealer som krever en særskilt tilpasning på grunn av faglige 
aktiviteter. Dette er for eksempel arealer for naturfag, musikk, mat og helse og 
kunst og håndverk. 

Elevgarderober og toaletter (7-13 % av totalt areal): Dette er en kategori som 
kun inkluderer garderober og toaletter som er tiltenkt elevene. Garderober og 
toaletter for ansatte eller besøkende holdes utenom denne kategorien og inngår 
hhv. i kategorien for personal- og administrasjonsarealer eller fellesarealer. 

SFO- areal (5-6 % av totalt areal): Kategorien inkluderer alt av areal som er 
avsatt særskilt til skolefritidsordningen (SFO). For eksempel SFO-base, lager, 
arbeidsplass o.l. 

Støtteareal (4-6 % av totalt areal): I kategorien "støtteareal" inngår alt av arealer 
for renhold- og vaktmesterfunksjoner, samt lagerrom for stoler og pulter. Lagerrom 
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som er tilknyttet undervisningen inngår i funksjonene generelle læringsarealer eller 
spesialutstyrte læringsarealer. 

Elevtjenester (1 % av totalt areal): Elevtjenester inkl. kontorer for 
helsesøster/lege, venterom, etc. 

Personal- og administrasjonsareal (13-16 % av totalt areal): Areal til personale 
for arbeidsplasser, møtevirksomhet, pause/bespisning, toalett og garderober. 

Fellesareal (11-14 % av totalt areal): Eksempler på funksjoner som inngår i 
kategorien Fellesareal er: 

 Kantine/ allrom/festsal 
 Bibliotek 
 Datarom/ IKT-rom 
 Auditorium 
 Tilstøtende lagerrom 
Veiledende utgangspunkt for arealbehovsvurderinger i Nannestad 

 Ved beregning av arealbehov for utvidelser / ombygging av våre barneskoler 
anbefales det å legge til grunn at hver elev utløser er arealbehov på 8,5 m2. 

 Ved beregning av arealbehov for utvidelser / ombygging på ungdomstrinnet 
anbefales det å legge til grunn at hver elev utløser er arealbehov på 10,0 m2. 

Status for våre skolebygg; arealeffektivitet 
og kapasitet 
I henhold til KOSTRA-rapporteringen for 2018 utgjør det samlede areal på 
kommunens skolelokaler 29.542 m2 tilsvarende 16,1m2 per elev.  

Bærum, og andre kommuner, legger til grunn et arealbehov – ved nye skoler - 
som utgjør 56 % av arealbruken i eksisterende skoler i Nannestad når nye skoler 
planlegges. 

Kostnader til drift av våre skolelokaler (1.186,- kr per m2) utgjør en samlet kostnad 
for kommunen på i overkant av 35 mill. kr per år. De samlede årlige driftsutgifter 
utgjør drøyt 19.000,- kr per elev. 

Skolene i Nannestad har en planløsning som innebærer at mye areal går bor til 
annet enn undervisningslokaler. 

I moderne skolebygg utgjør generelle læringsareal (klasserom, grupperom og 
baser) 37-44 % av det totale areal. 

Eksempelvis er denne andelen nede i ca. 27 % ved Maura skole (22 % til 
klasserom) og ca. 29 % ved Preståsen skole (24 % til klasserom).    
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Vurdering av skolebyggenes utforming og 
egnethet 
Fag og timefordeling: 
Tabellen til høyre viser 
fordelingen av timer i 
løpet av grunnskolen. 

Det er særlig fagene 
Kunst og Håndverk, 
Musikk, Mat og helse 
samt Kroppsøving 
hvor det vil være 
behov som ikke kan 
dekkes i elevenes 
klasse- / base-rom. 

NB: Skolene kan selv 
forskyve 
timefordelingen 
mellom fagene mellom 
års-trinnene på 
henholdsvis barne- og ungdomstrinnet så lenge elevene er sikret minstetimetallet i 
alle fag. 

Dersom timene i de 
ulike fag fordeles jevnt 
mellom års-trinnene, 
vil elevene få en 
timeplan med 
utgangspunkt i 
tabellen til høyre. 

Som det framgår av 
tabellen vil hoveddelen 
av undervisningen 
kunne skje i eget 
klasse- / base-rom, 
mens ca. ¼-del av 
timene vil kunne bli 
lagt til ulike spesialrom 
eller foregå i friluft. 

Det kan i tillegg være 
behov for å bruke spesialrom til ulike prosjekter og arrangementer som foregår på 
tvers av skolefagene. 

  

Fag 1.-7. trinn 8.-10 trinn
Sum 

grunnskole
KRL 427 153 580
Norsk 1372 398 1770
Matematikk 888 313 1201
Naturfag 366 249 615
Engelsk 366 222 588
Fremmedspråk 0 222 222

Samfunnsfag 385 249 634

Kunst og håndverk 477 146 623
Musikk 285 83 368
Mat og helse 114 83 197
Kroppsøving 478 223 701
Valgfag 0 171 171
Utdanningsvalg 0 110 110
Fleksibel time 38 0 38
Fysisk aktivitet 76 0 76
Sum timer 5 272 2 622 7 894

Uketimer per klassetrinn 1.-7. trinn 8.-10 trinn
Sum 

grunnskole
KRL 1,6 1,3 2,9
Norsk 5,2 3,5 8,6
Matematikk 3,3 2,7 6,1
Naturfag 1,4 2,2 3,6
Engelsk 1,4 1,9 3,3
Fremmedspråk 0,0 1,9 1,9
Samfunnsfag 1,4 2,2 3,6
Kunst og håndverk 1,8 1,3 3,1
Musikk 1,1 0,7 1,8
Mat og helse 0,4 0,7 1,2
Kroppsøving 1,8 2,0 3,8
Valgfag 0,0 1,5 1,5
Utdanningsvalg 0,0 1,0 1,0
Fleksibel time 0,1 0,0 0,1
Fysisk aktivitet 0,3 0,0 0,3
Uketimer på skolen 20 23
Uketimer i eget klasserom 14 17
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Behov for spesialrom 
Basert på fag- og time-fordelingen, kan behov og utnyttelsesgrad for ulike 
spesialrom illustreres med tabellene nedenfor: 

Kunst og håndverk:  

Tabellen til høyre viser 
det minste behov for 
spesialrom til Kunst og 
håndverk på barne- og 
ungdomstrinnet ved 
ulike skolestørrelser 
og eventuelt behov for 
undervisning i delt 
klasse. 

I henhold til 
timefordelingen vil 
både barneskoler opp 
til 4 paralleller ha 
dekket sitt 
minimumsbehov med 
to slike spesialrom dersom det etableres særskilte rom for sløyd- og tekstilpregede 
aktiviteter. Dersom slik undervisning gis i mindre grupper (delte klasser), dobles 
rombehovet. Større skoler gir en bedre utnyttelsesgrad av slike rom. 

Ved ungdomsskoler av NUS sin størrelse vil to slike spesialrom være tilstrekkelig til 
å imøtekomme fag- og timefordelingen, men det kan i tillegg være behov for å 
bruke disse rom til valgfag. 

Musikk: 

Tabellen til høyre viser 
det minste behov for 
spesialrom til Musikk 
på barne- og 
ungdomstrinnet ved 
ulike skolestørrelser 
og eventuelt behov for 
undervisning i delt 
klasse. 

I henhold til 
timefordelingen vil 
både barneskoler opp 
til 3 paralleller ha 
dekket sitt 
minimumsbehov med 
ett slikt spesialrom. Dersom slik undervisning gis i mindre grupper (delte klasser), 
dobles rombehovet. Større skoler gir en bedre utnyttelsesgrad av slike rom. 

Paralleller 1.-7. trinn Delt klasse 8.-10 trinn Delt klasse
1 0,5 1,0 0,2 0,3
2 1,0 2,0 0,3 0,6
3 1,5 3,0 0,5 0,9
4 2,0 4,0 0,6 1,2

5 2,5 5,0 0,8 1,5

6 3,0 6,0 0,9 1,8
7 3,5 7,0 1,1 2,2
8 4,0 8,0 1,2 2,5
9 4,5 9,0 1,4 2,8
10 5,0 10,0 1,5 3,1

Rombehov - Spesialrom Kunst og håndverk

Paralleller 1.-7. trinn Delt klasse 8.-10 trinn Delt klasse
1 0,3 0,6 0,1 0,2
2 0,6 1,2 0,2 0,3
3 0,9 1,8 0,3 0,5
4 1,2 2,4 0,3 0,7

5 1,5 3,0 0,4 0,9

6 1,8 3,6 0,5 1,0
7 2,1 4,2 0,6 1,2
8 2,4 4,8 0,7 1,4
9 2,7 5,4 0,8 1,6
10 3,0 6,0 0,9 1,7

Rombehov - Spesialrom Musikk
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Ved ungdomsskoler av NUS sin størrelse vil ett slikt spesialrom være tilstrekkelig til 
å imøtekomme fag- og timefordelingen, men det kan i tillegg være behov for å 
bruke slike rom til valgfag. 

Mat og helse: 

Tabellen til høyre viser 
det minste behov for 
spesialrom til Mat og 
helse på barne- og 
ungdomstrinnet ved 
ulike skolestørrelser 
og eventuelt behov for 
undervisning i delt 
klasse. 

I henhold til 
timefordelingen vil 
både barneskoler opp 
til 8 paralleller ha 
dekket sitt 
minimumsbehov med 
ett slikt spesialrom. Dersom slik undervisning gis i mindre grupper (delte klasser), 
dobles rombehovet. Små skoler har lav utnyttelsesgrad av slike spesialrom, mens 
større skoler gir en bedre utnyttelsesgrad. 

Ved ungdomsskoler av NUS sin størrelse vil to slike spesialrom være tilstrekkelig til 
å imøtekomme fag- og timefordelingen med delt klasse og kan i tillegg ha kapasitet 
for bruk i valgfag. 

Kroppsøving: 

Kroppsøving er det faget som har størst 
behov for spesialrom i henhold til gjeldende 
fag- og timefordeling. 

Tilgang til én gymnastikksal / spilleflate i 
flerbrukshall tilfredsstiller behovet på 
barnetrinnet opp til 2 paralleller, mens større 
skoler vil ha behov for økt kapasitet. 

Ved ungdomsskoler av NUS sin størrelse er 
det behov for kapasitet ut over én sal / 
spilleflate. 

Fasilitetene for kroppsøving benyttes i tillegg 
til ulike formål og samlinger i skole- og fritid. 

I tillegg er det behov for tilgang til et basseng 
for å kunne gi den lovpålagte svømmeundervisning for elevene på barne- og 
ungdomstrinnet. 

  

Paralleller 1.-7. trinn Delt klasse 8.-10 trinn Delt klasse
1 0,1 0,2 0,1 0,2
2 0,2 0,5 0,2 0,3
3 0,4 0,7 0,3 0,5
4 0,5 1,0 0,3 0,7

5 0,6 1,2 0,4 0,9

6 0,7 1,4 0,5 1,0
7 0,8 1,7 0,6 1,2
8 1,0 1,9 0,7 1,4
9 1,1 2,2 0,8 1,6
10 1,2 2,4 0,9 1,7

Rombehov - Spesialrom Mat og helse

Paralleller 1.-7. trinn 8.-10 trinn
1 0,5 0,2
2 1,0 0,5
3 1,5 0,7
4 2,0 0,9

5 2,5 1,2

6 3,0 1,4
7 3,5 1,6
8 4,0 1,9
9 4,5 2,1
10 5,0 2,3

Rombehov - Spesialrom Kroppsøving
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Naturfag: 

Barnetrinnet har 
tradisjonelt ikke vært 
utstyrt med slike 
spesialrom, mens det 
har vært svært vanlig 
på ungdomstrinnet til 
bruk i øvelser knyttet til 
fysikk og kjemi. 

Undervisningen på 
ungdomstrinnet er 
gjerne gitt i mindre 
grupper (delt klasse), 
noe som tilsier at 
ungdomsskoler av 
NUS sin størrelse kan 
ha behov for 4 rom dersom undervisningen gis samtidig for hele klassen. 

Tilgang til spesialrom ved våre skoler (basert på tegninger 
fra Teknisk drift) 

 

Tabellen over viser tilgangen til spesialrom ved kommunens grunnskoler og 
behovet er angitt i henhold til den ordinære fag- og timefordelingen. 

Kunst og håndverk: Samtlige skoler har etablert tilstrekkelig kapasitet, bortsett fra 
Preståsen som ikke kan dele klassene i dette faget. 

Musikk: Eltonåsen har ikke dedikert musikkrom. Maura og Preståsen kan ikke 
dele klassene i dette faget. 

Mat og helse: Alle skoler har tilstrekkelig kapasitet til å gi undervisning i delte 
klasser i dette faget. 

Kroppsøving: Preståsen og NUS har for liten kapasitet i dette faget dersom 
undervisningen skal foregå i eget kroppsøvingsrom. 

Naturfag: Det er kun NUS som har spesialrom til dette faget. Behovet er 2-4 
klasserom avhengig av om undervisningen foregår samtidig i hel eller delt klasse. 
Behovet kan avhjelpes ved at klassen deles mellom flere fag hvor undervisningen 
foregår i delt klasse (eks. naturfag / musikk) 

Paralleller 1.-7. trinn Delt klasse 8.-10 trinn Delt klasse
1 0,4 0,8 0,3 0,5
2 0,8 1,5 0,5 1,0
3 1,2 2,3 0,8 1,6
4 1,5 3,1 1,0 2,1

5 1,9 3,9 1,3 2,6

6 2,3 4,6 1,6 3,1
7 2,7 5,4 1,8 3,7
8 3,1 6,2 2,1 4,2
9 3,5 6,9 2,4 4,7
10 3,9 7,7 2,6 5,2

Rombehov - Spesialrom Naturfag

4 
parallell 

BSK
Antall 
rom

Behov
Antall 
rom

Behov
Antall 
rom

Behov
Antall 
rom

Behov Behov
Antall 
rom

Behov

Kunst og håndverk (delt klasse) 2 2 3 2 4 3 2 3 4,0 3 3
Musikk (delt klasse) 0 1 1 1 1 2 1 2 2,4 2 1
Mat og helse (delt klasse) 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0 2 1
Kroppsøving 1 1 1 1 3 2 1 2 2,0 1 2
Naturfag (delt klasse) 2 4

Spesialrom: Behov iht. ordinær 
fag- timefordeling

NB: Oransje farge indikerer et økt rombehov for faget dersom undervisningen gis i delt klasse (gjelder ikke Kroppsøving). 

Eltonåsen (iht. 
tegninger)

Kringler-Slattum 
(iht. tegninger)

Maura (iht. 
tegninger)

Preståsen (iht. 
tegninger)

NUS (iht. 
tegninger)
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Behov for økt kapasitet i kroppsøving for Preståsen skole og ungdomsskolen kan 
løses ved økt hallkapasitet i Nannestad sentrum. Ved ungdomsskolen kan deler av 
behovet løses ved ombygging av dagens svømmebasseng, når ny svømmehall er 
etablert. 

Barneskole med 4 paralleller: Kommende elevvekst kan gi behov for å utvide 
kapasiteten til 4 paralleller på Maura og/eller Preståsen. Tabellen viser behovet for 
spesialrom dersom dette skulle bli aktuelt. 

Om krav til svømmeopplæring 
Svømme- og livredningsopplæring 

I Utdanningsdirektoratets rundskriv Udir-1- 2008 heter det blant annet: 

Det er viktig at barn blir trygge i, ved og på sjø og vann, og oppøver nødvendige 
svømmeferdighetene for dette. Skolens svømme- og livredningsopplæring spiller 
derfor en viktig rolle. I Læreplanverket for Kunnskapsløftet er det fastsatt 
kompetansemål om svømme- og livredningsopplæring.  

Kompetansemål på å være svømmedyktig er lagt som kompetansemål etter 4. 
trinn. Skoleeier plikter å gi elevene svømme- og livredningsopplæring, jf. forskrift til 
opplæringsloven § 1--1. I kroppsøving er det kompetansemål etter 4. årstrinn, 7. 
årstrinn og etter 10. årstrinn. Det finnes også relevante kompetansemål i andre fag, 
som naturfag. 

Etter 4. års-trinn skal alle elever i henhold til kompetansemålene være trygg i vann 
og være svømmedyktig. Dette innebærer at alle elever i Nannestad må tilbys en 
grunnleggende svømmeundervisning. 

Kompetansemål svømming 4. årstrinn:  

 Være svømmedyktig ved å falle uti på dypt vann, svømme 100 meter på 
magen, og underveis dykke ned og hente en gjenstand med hendene, stoppe 
og hvile i 3 minutter (imens flyte på magen, orientere seg, rulle over, flyte 
på rygg); så svømme 100 meter på rygg og ta seg opp på land. 

Etter 7. års-trinn skal alle elever kunne utføre grunnleggende teknikker i svømming 
på magen, på ryggen og under vann. 

Kompetansemål svømming 7. årstrinn:  

 utføre grunnleggende teknikker i svømming på magen, på ryggen, på siden, 
under vann, og kunne berge seg selv i vann. 

Etter 10. års-trinn skal alle elever kunne svømme på magen og på ryggen og 
dukke. 

Kompetansemål svømming 10. årstrinn:  

 utføre varierte og effektive svømmeteknikker over og under vann 
 svømme en lengre distanse basert på egen målsetting 
 forklare og utføre livberging i vann 
 forklare og utføre livbergende førstehjelp 
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For at Nannestad kommune skal kunne oppfylle sine forpliktelser i samsvar med 
opplæringsloven, må samtlige elever i Nannestad ha tilgang til basseng for å få 
gjennomført den obligatoriske svømme- og livredningsopplæring. Det forutsettes at 
det nye bassenget som skal etableres ved idrettshallen gir tilstrekkelig kapasitet til 
å innfri kravene til forsvarlig svømmeopplæring for elevene i grunnskolen. 

Utdanningsdirektoratets artikkel Svømme- og livredningsopplæring - 
Støttemateriell for lærere og instruktører i grunnskolen er vedlagt planen slik at 
disse forhold kan ivaretas ved utforming og drift av den nye svømmehallen. 


