Trondheim kommune

Saksframlegg
TILBUDET VED SKOLEAVDELINGEN PÅ KALVSKINNET SKOLEÅRET 2011 - 2012
Arkivsaksnr.: 10/23596
::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til vedtak:
Formannskapet tar til etterretning at det ikke er grunnlag for undervisning ved avdeling Kalvskinnet skole
for skoleåret 2011/12.

::: Sett inn innstillingen over denne linja

... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saksutredning:
Bakgrunn
I formannskapssak 169/10 ble det fattet følgende vedtak med flertallsmerknad:
1. Formannskapet tar til etterretning at det ikke er grunnlag for undervisning ved Kalvskinnet
neste skoleår, og opphever vedtak i sak 127/10.
2. Elevene og undervisningen organiseres på en hensiktsmessig måte innenfor gjeldende budsjett.
3. Formannskapet ber rådmannen disponere lokalene ved Kalvskinnet på en slik måte at det
muliggjør en gjenåpning dersom elevtallsutviklingen tilsier det. Rådmannen bes i denne
sammenheng følge elevtallsutviklingen nøye.
Følgende FLERTALLSMERKNAD følger saken videre:
Formannskapet tar til etterretning at mange foreldre på Kalvskinnet skole har valgt andre
skolealternativ enn Kalvskinnet skole for sine barn. Forutsetningene for videre drift av
Kalvskinnet skole for skoleåret 2010 – 2011 er derfor ikke lenger tilstede.
Prognosene viser at elevtallet i sentrum stiger. Det er viktig at sentrumsskolene tilrettelegges på en
slik måte at de kan møte en byutvikling som går i en slik retning. Formannskapets intensjon om
gjenåpning av Kalvskinnet skole som 1 -7 skole står derfor fast.
Fakta
Skolebygget
Rehabilitering av skolebygget ved Kalvskinnet skole er i gang. All virksomhet er flyttet ut av bygget.
Birralee International School (BIS) har for tiden tilhold i lokaler ved Brøset paviljongskole som eies av
Trondheim kommune og hvor det betales husleie. Det var ingen kommunal virksomhet i bygningene ved
utflytting.
Rehabiliteringen av bygget vil ikke være sluttført før ved årsskiftet 2011/12.
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Elevtall
Det er registrert 22 skolestartere høsten 2011 i Kalvskinnet skoles opptaksområde. Fem av disse har søkt
Singsaker skole. Rådmannen er dessuten kjent med at 3 av de 22 skolestarterne går på førskole ved BIS.
Da tallene i fjor viste at det ikke var grunnlag for undervisning ved Kalvskinnet skole, fikk elevens foresatte
fritt velge alternativ skole. Det viste seg at mer enn to tredjedeler valgte Singsaker skole (65 av ca 90).
Med en elevfordeling tilsvarende fjorårets vil Ila og Singsaker skoler ha tilstrekkelig kapasitet til å motta
elevene fra Kalvskinnet skoles opptaksområde.
Vurdering
Rådmannens vurdering i sak 169/10 er fortsatt gjeldende
”For å oppfylle bestemmelsene i lov og forskrift må avdelingen på Kalvskinnet tilføres ekstra
økonomiske ressurser når elevtallet på et årstrinn er lavere enn 18. Dersom elevtallet reduseres
ytterligere, vil dette medføre en merkostnad pr elev (som flytter) på kr 17 500,- for høsten 2010 og
kr 38 000,- i helårsvirkning. Merkostnadene kommer av at elever som flytter utløser en ressurs på
skolen de flytter til. Fordi det er under 18 elever i klassen på Kalvskinnet, må det likevel
opprettholdes en ressurs som om det var 18 elever der.
Rådmannen ser seg nødt til å foreslå at merkostnadene ved Kalvskinnet dekkes gjennom et
rammekutt på øvrige skoler.”
Slik situasjonen er pr dato vurderer rådmannen at det ikke vil være grunnlag for undervisning
første skoleår ved Kalvskinnet skole uten å tilføre ekstra midler til dette tilbudet.
Rehabiliteringsprosjektet vil kreve at det finnes alternative lokaler for en eventuell førsteklasse
fram til januar 2011. Denne klassen vil være så liten at den kan lokaliseres til Ila skole i
overgangsperioden.
Konklusjon
Det er ikke elevgrunnlag som tilsier oppstart av første klasse ved Kalvskinnet skole høsten 2011. Den
pågående rehabiliteringen av bygget gjør situasjonen spesiell. Elevene som sogner til skolen vil gis mulighet
til valg av alternativ skole. Rådmannen vil foreta tilsvarende vurdering de kommende årene, basert på
oppdaterte prognoser og de perspektiver det er på utviklingen av områdene som sogner til skolen.

Rådmannen i Trondheim, 24.01.2011

Jorid Midtlyng
kommunaldirektør

Steinar Johnsen
rådgiver

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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