Trondheim kommune

Saksframlegg
ENDRINGER I SKOLENES OPPTAKSOMRÅDER
Arkivsaksnr.: 11/12189
::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til vedtak:
Formannskapet tar saken om endringer i skolenes opptaksområder til orientering.
::: Sett inn innstillingen over denne linja

... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saksutredning:
1. Bakgrunn
I bystyresak 148/09 ”Framtidig skolestruktur for grunnskolen i Trondheim kommune – ny behandling” ble
det bl.a. fattet følgende vedtak:
Forslagene til grensejusteringer tas til etterretning. Formannskapet orienteres om de endringer
som gjennomføres pr 1.august 2010. Bystyret vedtar å innføre fleksible grenser i visse
opptaksområder som strategi for effektiv arealutnyttelse. Rådmannen har fullmakt til å
gjennomføre endringer i opptaksområder etter forutgående høring blant berørte skoler.
Bystyret forutsetter at kapasitetsreguleringer og andre muligheter er forsøkt før fullmakten
benyttes.
Vedtaket tolkes slik at det hvert år skal gis en oversikt over de grensereguleringene som gjennomføres og
begrunnelsen for disse. I samme sak ble det varslet om flere grensereguleringer i 2010 som først
gjennomføres høsten 2011.
Det er en forutsetning for alle grensereguleringer at elever som har begynt ved en skole skal få fortsette ved
skolen. Alle grensereguleringer gjennomføres fra 1.skoleår på barnetrinnet og fra 8.skoleår på
ungdomstrinnet. Ved 1-10 skoler gjennomføres endringen fra 1. skoleår.
2. Nardoområdet
I overnevnte sak ble det gitt følgende beskrivelse
Prognosene viser at Utleira vil oppleve en sterk elevtallsvekst og bør få et elevgrunnlag mer
tilpasset kapasiteten. Det gjøres derfor en grensejustering mellom Utleira og Nidarvoll/Steindal der
flere elever går fra Uteira til Nidarvoll og Steindal. Disse justeringene foreslås gjennomført
allerede fra 1. august 2010 for å bedre utnytte kapasiteten ved Steindal og Nidarvoll skole.
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Videre justeres grensene slik at flere elever går fra Nardo til Nidarvoll. Det siste kan imidlertid bli
mindre nødvendig da Nardos opptaksområdet på grunn av sin nærhet til NTNU vanligvis har stor
utflytting mot skolestart.
Både Nardo og Utleira fikk i 2010 et antall elever i 1. klasse som lå under skolenes kapasitetsgrense.
Situasjonen er vesentlig endret i 2011.
Skolenavn
(med
maksimal
kapasitet
pr årstrinn)
Utleira (70
elever)
Nardo (60
elever)

Elevtall i
1. kl
2010/11
fødselsår
2004
66

Folkeregister
fødselsår
2005

Folkeregister
fødselsår
2006

Folkeregister
fødselsår
2007

Folkeregister
fødselsår
2008

Folkeregister
fødselsår
2009

88

85

83

87

81

61

73

74

59

84

79

For å illustrere endringene i barnetallet i Nardo skoles opptaksområde fra fødsel til skolestart bodde det
72 ettåringer med fødselsår 2004 i opptaksområdet. Det har skjedd en netto fraflytting av 11 barn i
perioden.
Nardo skole ligger i et område hvor det er vanskelig å utvide kapasitet. Skoletomta setter begrensninger.
Løsningen her vil være grensejusteringer.
Utleira skole er inne i en periode hvor det ferdigstilles familieboliger. Her er løsningen en kombinasjon av
grensejusteringer og utvidelse av arealene.
Endringer Nardo skole:
- Området begrenset av Omkjøringsveien, Bratsbergvegen, Sorgenfrivegen, Klæbuveien flyttes til
Nidarvoll skole.
-

Området begrenset øverst i ”Blomsterbyen” flyttes til Eberg skole. Området består av boliger
knyttet til Konvallvegen, Bregnevegen, Karsevegen og Prestekragevegen.

Endringene er tatt opp i brukerråd ved Nardo skole og det er sendt ut forhåndsvarsel om vedtak til de det
gjelder.
Endringer Utleira skole:
- Deler av Risvollan-området blir overført til Steindal skole. Området består av boliger knyttet til
Søndre og Nordre Risvolltun, Risvollvegen og Adolf Øiens veg.
Det er avholdt møte med brukerrådet ved Utleira skole hvor eventuelle endringer ble diskutert.
Videre ble det etter forslag fra skolene foretatt mindre justeringer mellom Utleira og Nidarvoll skoler.
Bakgrunnen var at barn fra disse områdene hadde tidligere søkt seg til Nidarvoll skole. Det gjelder deler av
Astronomvegen, Venusvegen, Stubsvingen, Stubbanvegen og hele Krokstien. I dag bor det svært få barn i
skolepliktig alder i området.
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Selv med disse endringer vil det bli behov for arealøkninger ved Utleira skole i nær framtid.
3. Tyholtområdet
I overfornevnte bystyresak ble det sagt:
Berg skole ligger på ei vanskelig tomt i forhold til trafikk og tilgjengelighet. Tomta er begrenset og
det er få muligheter for utvidelse av arealene. Det frittstående trebygget fra 1960 er bare
midlertidig godkjent. Bygget er i meget dårlig forfatning. Anlegget har behov for rehabilitering og
dimensjonering tilpasset elevtallet. I forhold til dagens elevtall er det arealknapphet. Rådmannen
ønsker derfor å redusere elevtallet ved skolen. Dette kan gjøres gjennom to grep:
• En grensejustering mellom Singsaker og Berg der flere elever går til Singsaker.
• En grensejustering mellom Berg og Eberg der flere elever går til Eberg.
Singsaker har ledig kapasitet framover som bør utnyttes. Eberg har ledig kapasitet til
Brøsetutbyggingen starter. Det foreslås at Brøsetområdet legges til Åsvang slik at den framtidige
østgrensen for Eberg går langs Brøsetveien. Både Singsaker og Eberg kan avlaste Berg. I dag går
grensen mellom Eberg og Berg langs Kong Øysteins veg. Grensen flyttes slik at Ebergs naturlig
nærområde legges inn i opptaksområdet.
Singsaker ser nå ut til å få et økt elevtall ved at elevene ved Kalvskinnet skole velger Singsaker skole som
alternativ i stedet for Ila skole. Grensene mellom Berg og Singsaker vil derfor ikke bli justert.
Endringer mellom Berg og Eberg skoler:
Eberg skolekrets utvides ved at større deler av nærområdet overføres dit. Grensen går nå fra lyskrysset på
toppen av Dybdahls veg langs Jonsvannsveien, videre langs Lillebergvegen og langs Otto Nielsens veg til
den gamle grensen. Elever fra dette området har de siste årene vanligvis søkt om plass ved Eberg skole og
fått innvilget dette når det var plass.
4. Grilstad
Grilstadområdet flyttes fra Charlottenlund barneskole til Ranheim skole. Dette er en nødvendig endring for
å redusere elevtallet ned mot kapasitetsgrensen for Charlottenlund barneskole. Det er kortere og tryggere
skolevei fra Grilstadområdet til Ranheim skole enn til Charlottenlund skole nå når nye Ranheim skole er
åpnet.
5. Heimdalsområdet
Det har vært mye uro rundt opptaksgrensene i Heimdalsområdet. Elevtallsnedgangen i området tillater å
endre grensene mer i overensstemmelse med tidligere søknader om skoleskifte.
Grensen mellom Breidablikk og Stabbursmoen er flyttet slik at Breidablikks opptaksområde øker. Den nye
grensen går i Sivert Thonstads vei.
Grensen mellom Åsheim og Stabbursmoen er flyttet slik at Stabbursmoen får sitt naturlige opptaksområde
ved at grensen flyttes til Ringvålvegen i sør og Kongsvegen i vest.
6. Tillerbyen
Da bystyret fattet sitt vedtak om skolestruktur i Tillerbyen, var det tidsmessig kort avstand til innskriving for
høsten 2010 måtte skje. Grensesettingen i Tillerbyen mellom de tre skolene Hårstad, Tonstad og Rosten
hadde som hovedmål
- En stor reduksjon av elevtallet ved Hårstad
- En mer begrenset reduksjon ved Tonstad
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-

Å oppnå et elevtall ved Rosten som sikrer en forsvarlig skoledrift pedagogisk og økonomisk.

På grunn av kort tid før innskriving ble endringene i skolegrensene foretatt i samarbeid med skolene.
Følgende områder ble lagt til Rosten skole:
- Romemyra fra Tonstad.
- Rognbudalen fra Hårstad.
- Martin Kregnes veg fra Hårstad
- Ingeborg Ofstadsveg fra Tonstad
- Movollen nytt område tidligere uplassert
Alle nye områder i østområdet som ligger innenfor Tillerringen vil bli lagt til Rosten skole. Områdene sør for
Tillerringen legges til Hårstad.
Uroen rundt disse justeringene er hovedsakelig knyttet til boområdet Rognbudalen, men også i noen grad til
boområdet Martin Kregnes vei. Det har derfor vært noen klagesaker hvor det både er gitt medhold og
avslag. Alle klagesakene er gitt en individuell behandling. De klagesakene som er gitt medhold, er
hovedsakelig på grunn av at søsken er elever ved Hårstad henholdsvis Tonstad skole.

1.kl 2010/2011
Folkereg. Fordeling 1.
kl 2011/12

Hårstad skole
44
57

Tonstad skole
49
49

Rosten skole
18
24

Klagebehandlingen er ikke avsluttet for skolestarterne i 2011.
7. Endringer som er under arbeid
Spesielt skolene Brundalen og Strindheim har allerede en elevtallsvekst som som går ut over
kapasitetsrammen. Ved Brundalen skole blir denne løst for 2011 ved at den siste paviljongen fra ”gamle”
Ranheim skole flyttes til Brundalen skole. Dette er bare en løsning for det store kullet som kommer i 2011.
Det må velges en annen mer permanent løsning fra og med skolestart 2012.
Det samme gjelder Strindheim skole. Den store utbyggingen av Persauneområdet hadde som forutsetning
at paviljongskolen på Brøset kunne brukes som reserveareal. Nå er vi kommet i den situasjon at dette
midlertidige anlegget må benyttes til ordinær skoledrift sannsynligvis allerede fra høsten 2012.
Innefor dagens skolegrenser for Strindheim, Brundalen, Eberg og Åsvang vil det være behov for en ny
skole. Det vil være viktig at denne skolen lokaliseres slik at opptaksområdet kan fastsettes allerede fra
høsten 2012. Det vil bli redegjort for problemstillingen i en egen sak til bystyret. Saken vil bli fremmet i
løpet av året.
Situasjonen ved Strindheim og Brundalen:
Skolenavn
(med
maksimal
kapasitet pr
årstrinn)
Strindheim
(80 elever)

Elevtall i
1. kl
2010/11
fødselsår
2004
93

Folkeregister
fødselsår
2005

Folkeregister
fødselsår
2006

Folkeregister
fødselsår
2007

Folkeregister
fødselsår
2008

Folkeregister
fødselsår
2009

89

86

99

109

107
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Brundalen
(55 elever)

51

76

57

70

48

63

I Brundalen skoles opptaksområde blir det innflytting i Granåsprosjektet i løpet av neste skoleår.

8. Oppsummering
Brukerrådene ved skoler med sprengt kapasitet har vært opptatt av at det må skje avgrensninger som
skaper akseptable plassforhold for elevene. Det har vært nødvendig å bruke rådmannens fullmakt til å
gjennomføre endringer i opptaksområdene. Noen av disse synes å oppleves naturlig for de det gjelder.
Andre endringer omfattes av misnøye fra enkelte familier. Berørte familier får forhåndsvarsel om endringene
før det fattes enkeltvedtak om skoleplass og dette vedtaket gir også klagerett som til en viss grad benyttes.
Slik blir skjønnsutøvelsen vurdert av fylkesmannen og dette er betryggende for rettssikkerheten.
Det vurderes sannsynlig at det kan bli ytterligere endringer i opptaksområdene i årene som kommer.

Rådmannen i Trondheim, 07.03.2011

Jorid Midtlyng
Kommunaldirektør

Steinar Johnsen
rådgiver

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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