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1. INNLEDNING 
 

Dette er kunnskapsgrunnlaget for arbeide med en ny barnehage- og skolestruktur i Hamar 
kommune, vedtatt av Kommunestyret 25.3.2020 i forbindelse med planstrategien. Arbeidet 
er videre fulgt opp av kommunestyre i sak 95/20 27.05.2020 og formannskapet i sak 173/20 
17.06.2020.  

I dette kunnskapsgrunnlaget er det samlet fakta om:  

 Barnehage- og skolekapasitet 

 Demografi, befolkningsframskriving  

 Fremtidig boligutbygging i Hamar 

 Tilstand for barnehage og skolebygg med tilhørende uteområder 

 Eksisterende barnehage- og skolebyggs fysiske rammer for læringsmiljø 

 En sammenlikning av driftsutgifter for barnehage og skolebygg 

Denne faktakunnskapen gir slik et situasjonsbilde av kapasitet og behovet for fremtidig 
kapasitet i barnehage og skole, de fysiske rammene for gode læringsmiljø, byggens tilstand 
med tilhørende uteområder. På dette grunnlaget kan kunnskapsgrunnlaget bidra til å reise 
en rekke spørsmål og utfordringer knyttet til hensiktsmessig utformingen av en ny 
barnehage- og skolestruktur som kan ivareta et fremtidig behov for kapasitet og lovkrav til 
drift av barnehager og skoler, samt boligutbygging.   

Kommunens mål om boligbygging med fortetting og nye utbyggingsområder har betydning 
for framtidig behov for barnehage- og skoletilbud. Kunnskapsgrunnlag er slik et underlag for 
å kunne se barnehage- og skolekapasitet sammen med planen for boligbygging. 
Tilstandsrapporten for skole- og barnehagebygg inngår i dette kunnskapsgrunnlaget. 

 

 Barnehager og barnehagekapasitet i Hamar kommune 

I Hamar kommune er det i dag 18 kommunale og 11 private barnehager. Ca. 60 % av det 
totale antallet barnehageplasser er i kommunale barnehager, mens ca. 40 % av plassene er i 
private barnehager. I tillegg er det tre familiebarnehager i kommunen. 

Hamar kommune har 818 kommunale barnehageplasser, mens det er 558 plasser i de 
private barnehagene. Dette gir en samlet kapasitet på 1376 plasser. Dette tallet er ikke 
absolutt, men er avhengig av fordelingen av barn over og under tre år. For barnehager er 
arealnormen innendørs 5,3 kvadratmeter lekeareal pr. barn under tre år og 4 kvadratmeter 
pr. barn over tre år. Utearealet skal være minst seks ganger lekearealet inne 
(Helsedirektoratet, 2014a). For nye barnehager har Hamar kommune vedtatt en mer 
ambisiøs arealnorm for uteområder (se vedlegg 3).  

Hamar kommune tildeler ca. 300 barnehageplasser per år, og kommunen er inntaksområdet 
for plass i kommunale barnehager. Pr. i dag innfrir kommunen lovkravet om rett til 
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barnehageplass. Det vil si at det er tilstrekkelig kapasitet til å innfri søknader om 
barnehageplass etter 1. eller 2. ønske om barnehageplass.  

I Hamar kommune går 95,5% av alle barn i aldersgruppen 1-5 år i barnehage.  

Antallet barnehager og plasser har vært relativt stabilt i mange år. Det har vært en liten 
nedgang i antall plasser de senere årene. Lundbo, den nyeste barnehagen med 6 avdelinger, 
stod ferdig i 2017. Lundbo har erstattet Brattbakken, Skjønnsberg og Sagatun barnehager. I 
tillegg ble Jønsrudløkka og Prestrud slått sammen i august 2020.     

Tabellen under viser barnehager og kapasiteten ved de kommunale barnehagene.  

Barnehage Adresse Ant 
avd. 

Ant. 
barn 

Ajer barnehage 
 

Lilleajervegen 6 
2319 Hamar 

3 45 

Ankerløkken barnehage 
 

Ole Bullsgt. 31 
2318 Hamar 

2 27 

Ankerskogen barnehage 
 

Ankerveien 52 
2317 Hamar 

2 26 

Furuberget barnehage  
 

Rigel 1 
2316 Hamar 

2 27 

Hempa barnehage 
 

O. Melvoldsgt. 45 
2318 Hamar 

4 64 

Hol barnehage 
 

Holsvn.45 
2315 Hamar 

3  9 + 18 
 
27 

Ingeberg barnehage 
 

Andevn. 15,  
2323 Ingeberg 

2 37 

Jønsrudløkka /Prestrud 
barnehage 
 

Jønsrudvn, 10,  
2315 Hamar 

3 45/27 

Klukhagan barnehage 
 

Solplassvegen 22 
2319 Hamar 

4 64 

Kronborg barnehage 
 

Hertzbergsgt. 47 
2318 Hamar 

2 50 

Lovisenberg barnehage 
 

Frognervn. 101, 
2322 Ridabu 

3 50 

Lundbo barnehage 
 

Brennbakkvegen 24, 
2318 Hamar 

6 90 

Martodden barnehage 
 

Kvitbekkgata 29, 
2316 Hamar 

4 66 

Skramstad barnehage 
 

Lageråvegen 117 
2324 Vang 

2 30 

Slemsrud barnehage 
 

Mælumsvn. 15 
2324 vang 

2 27 

Solvang barnehage Lekeparkvn. 9 
2319 Hamar 

3 52 

Vestenga barnehage K.O. Bjerkelivsv. 3 
2316 Hamar 

4 54 
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Åker barnehage Ridabuvn. 9  
2322 Ridabu 

3 50 

Antall plasser kan variere ut fra andelen barn under og over tre år som har søkt barnehageplass. Det er behov 
for større areal for barn under tre år.  

Påfølgende kart viser plasseringen av kommunale (rød markering) og private (blå markering) 
barnehager. 

 

Plassering av kommunale (røde) og private (blå) barnehager. 

 Skoler og elevkapasitet i Hamar kommune 

Det er ni kommunale barneskoler og tre kommunale ungdomsskoler i kommunen. Dagens 
skolestruktur er en videreføring av den skolestrukturen som var etablert ved sammenslåing 
av Vang kommune og Hamar kommune i 1991. Det er to private grunnskoler i kommunen, 
Hamar montessoriskole (barn- og ungdomsskole) og Wang Ung Hamar (ungdomsskole). Det 
er også noen barn som går på private grunnskoler i nabokommunene: Steinerskolen på 
Hedemarken (Stange kommune) og Hedemarken friskole (Løten kommune). Totalt er det ca. 
5 % av elevene i Hamar kommune som velger privat skole.   

I barneskolene har kommunen totalt 3025 elevplasser, mens det i ungdomsskolene er 1050 
elevplasser. 

Tabellen på neste side viser total kapasitet ved hver enkelt barne- og ungdomsskole samt 
det faktiske elevtallet, høst 2020.  

 

 

 



6 
 

 

Skole Elevkap.  
 

Antall 
elever 
2020-2021 

Greveløkka 392 196 

Ingeberg 196 177 

Lovisenberg 140 100 

Lunden 300 196 

Presterud 525 403 

Ridabu 392 284 

Rollsløkken 392 
 

286 

Solvang 296 217 

Storhamar 392 347 

Sum 
barneskole 

3025 2206 

Ajer 360 356 

Børstad 330 313 

Ener 360 318 

Sum 
ungdomsskole 

1050 
 

987 

 

Kapasiteten er stort sett basert på Østlandsforskningsrapport fra 2016 og påfølgende vedtak 
om økning av gruppestørrelse fra 25 til 28 elever. Kapasiteten på Greveløkka ble økt da 
utbyggingen var ferdig i 2018 og etter nybygget på Lunden er kapasiteten justert ned fra 392 
til 300 elever.    

I veilederen til lov og forskrift, Miljø i skolen (Helsedirektoratet, 2014b), beregnes kapasitet i 
skolene etter følgende mal: 2,5 kvadratmeter per elev eller 2 kvadratmeter per elev dersom 
det er grupperom i tilknytning til klasserommet. Den totale kapasiteten vil være relativ. Det 
kan være et stort trinn som gjør at kapasiteten overstiges, selv om ikke makstallet for skolen 
totalt er oppfylt. Pr. i dag er det tilstrekkelig kapasitet i Hamarskolen totalt sett, men 
utfordringsbildet handler mer om trinnkapasitet og at enkelte skoler har overkapasitet, 
mens andre har problemer med å finne plass til alle elevene.  Skolenes plassering med 
tilhørende skolekretser er markert i påfølgende kart. 
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Plassering av barneskoler (lilla) og ungdomsskoler (svart) med dagens skolekretsgrenser. 
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2. FØRINGER OG LOVVERK 
I dette kapittelet presenteres målene i kommuneplanen, samt sentrale føringer i Hamar 
kommune. Deretter henvises til lovverk som vil være sentralt i arbeidet med en ny 
barnehage- og skolestruktur. Formålet med dette er blant å ramme inn og tydeliggjøre 
kommunens eget handlingsrom og virkemidler.  

  

 Kommunale mål  

Hamar kommune har følgende visjon: HAMAR- Innlandets urbane hjerte.  

De fem hovedmålene i kommuneplanene er: 

1. I 2030 er Hamar den viktigste byen i og for Innlandet 

2. I 2030 er Hamar en kunnskapsby med landsledende utdanningstilbud, rikt næringsliv og 

stor innovasjonskraft  

3. I 2030 er Hamar en bærekraftig kommune, hvor det er lett å leve miljøvennlig 

4. I 2030 er Hamar en av landets beste kommuner for barn og ungdom 

5. I 2030 er Hamar en trygg og inkluderende kommune med rom for alle 

Videre gir den langsiktige arealstrategien viktige prinsipper for å nå disse målene og føringer 
for arealdelen.  Følgende punkter fra kommuneplanen er sentrale i arbeidet med Strategi for 
barnehage- og skolestruktur:  

 Vi vil prioritere fortetting og effektiv arealutnytting innenfor byvekstgrensen for å 
skape «5-minuttersbyen». 

 Vi vil styrke de etablerte bygde- og bydelssentrene med flere boliger, bedre 
kollektivtilbud og hverdagsfunksjoner i nærmiljøet: Hjellum, Ridabu, Storhamar, 
Ingeberg, Smeby/Solvang, Slemsrud og Stafsberg.  

 Vi skal planlegge for skoler og barnehager nær sentrum. 

 Vi skal legge til rette for fysisk utfoldelse i barnehage og skole, og barna skal kunne 
sykle eller gå trygt til og fra skolen. Barnehager og skole i Hamar skal ha gode 
utearealer, god luftkvalitet og lite støy.  

 Vi skal utforme boligområder med trygge og gode oppvekstsvilkår, leke- og 
møteplasser og mulighet for fysisk aktivitet. 

Kommunedelplan for miljø og klima gir også viktige føringer for arbeidet med barnehage- og 
skolestruktur, spesielt hovedmål 1: I 2030 har Hamar engasjerte innbyggere som lever 
miljøvennlig. Innbyggerne foretrekker å sykle, gå og bruke kollektive løsninger framfor 
privatbil.  
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Oppvekstplanen (2018) 

Oppvekstplanen gir viktige føringer for innhold og kvalitet i barnehagene og skolene i Hamar 
kommune.  

Planen sier blant annet følgende om skole- og barnehagebygg: Barn, elever og ansatte 
jobber bedre, med et godt vedlikehold av læringsarenaene, og dette bidrar til redusert fravær 
og et bedre læringsresultat.  (…) Byggene ivareta barn og elevers behov for trygghet, helse og 
trivsel, og Hamar kommune har som intensjon å ha et godt vedlikehold av alle byggene med 
et tilstrekkelig areal for rekreasjon og lek.(…). Hamar kommune vil legge til rette for 
barnehage- og skolebygg som fremmer gode lærings- og arbeidsforhold. 

Oppvekstplanen erstatter to tidligere planer, barnehageplanen (2013) og skoleplanen 
«Hamarskolen som merkevare» (2013). Struktur, er et tema som ikke ble videreført fra 
barnehageplanen til den nye oppvekstplanen. Innholdet i disse fra 2013 vedr. kapasitet, 
struktur og mer kostnadseffektiv drift kan fortsatt være relevant i arbeidet med ny 
barnehage- og skolestruktur, som:   

 Barnehagekapasiteten i Hamar økes i takt med befolkningsutvikling og utbygging av nye 
områder. Kapasitetsøkning skjer gjennom utvidelse av eksisterende barnehager der 
dette er hensiktsmessig, og bygging av nye barnehager. 

 Hamar kommune skal arbeide for en barnehagestruktur med barnehager på 4-6 
avdelinger. Det er et mål at kommunen på sikt avvikler 2-avdelings barnehager. 
Kommunale 2-avdelings barnehager utvides der det er mulig, eller innlemmes i nye 
barnehager som bygges.  

 Muligheten for å bygge ut eksisterende kommunale barnehager.   

 

 Rett til barnehageplass og inntak 

I barnehagelovens § 8 pålegges kommunen en plikt til å tilby plass i barnehage til barn under 
opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen. I Hamar kommune tilbys både private og 
offentlige barnehageplasser. Foreldrene står fritt til å søke den barnehagen de ønsker 
uavhengig av hva som er bostedsadressen. De kommunale barnehagene plikter å tilby 
plassene til barn bosatt i kommunen. De private barnehagene kan også tilby plasser til barn 
bosatt utenfor kommunen. 

Barnehageloven gir barn født før 1. desember året før rett til plass ved hovedopptaket som 
foregår i mars-april hvert år. Foreldre som søker plass utenfor hovedopptaket har ikke rett til 
plass. 

 

Private barnehager 

Dersom de private barnehagene ønsker å utvide eller nye, private aktører ønsker å starte 
barnehagedrift, søker de Hamarkommune om dette, og adm. forbereder saken for 
behandling i kommunestyret. 

Tilskudd til private barnehager beregnes etter Hamar kommunes utgifter til kommunale 
barnehager siste regnskapsår. Beregningen skjer etter veileder og mal fra KS, Private 
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barnehagers landsforbund (PBL) og Agenda Kaupang. Beregningen gir ett tilskudd pr 
heltidsplass for barn 0-2 år og ett tilskudd for barn 3-6 år. Finansieringen inngår i det 
ordinære rammetilskuddet til Hamar kommune og er ikke øremerket. Tilskudd til godkjente 
ikke-kommunale barnehager er hjemlet i Lov om barnehager (barnehageloven) § 14. 

 

 Rett til skoleplass og skolegrenser 

Elever i grunnskolen har rett til å gå på nærskolen. Målet med denne rettigheten er at alle 
barn skal få gå på en skole sammen med de andre barna fra nærmiljøet sitt.  Dette følger av 
Opplæringslova § 8-1: 

Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i 
nærmiljøet som dei soknar til.  

Hva som skal regnes som nærskolen avgjøres av en rekke forhold omtalt i opplæringslovens 
forarbeider, jf NOU 1995:18. Det skal tas utgangspunkt i geografi, men også andre objektive 
forhold som topografi og farlig skolevei er relevante hensyn. Ut fra en samlet vurdering kan 
den nærmeste skolen være to eller flere skoler. I slike tilfeller står kommunen relativt fritt til 
å fastsette hvilken skole som er nærskolen, så fremt hensynene er saklig.    

Forskrift om skolekretsgrenser skal være en funksjon av hvordan nærskoleprinsippet skal 
ivaretas for den enkelte elev i kommunen. Utdanningsdirektoratet presisere at det ikke kan 
legges vekt på hensyn som vil være i strid med nærskoleprinsippet eller opplæringslovens 
formål; som for eksempel fordeling av elever, opprettholdelse av skoler med svakt 
elevgrunnlag, spredning av faglig sterke og svake elever, samling av minoritetselever og 
spesialundervisningselever osv. 

 På dette grunnlaget vil en forskrift være klarest ved å legge vekt på objektive forhold som 
geografi og topografi. Forskriften må åpne for å legge vekt på subjektive forhold, der 
spørsmål om nærskoleprinsippet må avgjøres i den konkrete sak. Uansett hva som regnes 
som nærskolen i lov og forskrift, kan elever etter opplæringsloven § 8-1 andre ledd søke om 
å få gå på en annen skole enn den elevene sokner til.  

Det er svært begrenset adgang til å legge vekt på kapasitet, både ved avgjørelsen av 
enkeltsaker og ved fastsettelse av forskrift om skolekretsgrenser. Etter 
Utdanningsdirektoratet sin vurdering blir det først aktuelt å legge vekt på kapasitet når det 
kan dokumenteres at en skole er full. Dersom kommunen ikke synliggjør forsvarlige og 
lovlige vurderinger ved fordelingen av elevene, vil dette kunne påklages og klageinstansen 
måtte gi klagerne medhold. 

Det er fullt og heltopp til kommunen å opprette eller legge ned skoler, bestemme antall 
skoler og hvor de skal plasseres.   
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  Kommunal forskrift om skoletilhørighet 

 

Nåværende kommunal forskrift om skoletilhørighet i Hamar kommune er som følger: 
 

Kommunal forskrift om skoletilhørighet i Hamar kommune endres fra og med 
01.08.2017: 
 
 
1. Hver skole både på barnetrinnet og ungdomstrinnet har et inntaksområde. 
Inntaksområdene er vist på kart for hver skole. På grunn av Ajer og Børstad 
ungdomsskoles beliggenhet, kan nærhet til skolen, være et underordnet kriterium, jfr. 
Opplæringslovens § 8-1 første ledd. 
 
2. Det er bostedsadresse som er utgangspunkt for skoletilhørighet. På ungdomstrinnet 
løftes alle elever som går på Storhamar og Prestrud skoler til Ajer ungdomsskole, og 
alle elever som går på Greveløkka, Rollsløkken og Solvang skoler løftes til Børstad 
ungdomsskole. 
 
3. Rådmannen har fullmakt til å utnytte nærliggende skoler dersom det skulle vise seg at 
flere elever registreres enn det skolen har kapasitet til. Ved hovedinntak til 1.trinn og 
8.trinn bør det være igjen minst 3 elevplasser på trinnet til senere tilflytting til 
inntaksområdet. 
 
4. Søsken har rett til å gå på samme skole. Her menes at den nye eleven har søsken som 
er elev ved den aktuelle skolen samtidig. 
 
5. Elever/foresatte kan i spesielle tilfelle søke om å gå på annen skole enn den man i 
utgangspunktet tilhører. Søknaden sendes den ønskede skolen innen 1. desember hvert 
år. 

 

 

Forskriften er utformet i samsvar med lovverket knyttet til skoletilhørighet i 
Opplæringsloven, og vedtatt i Kommunestyret, sak 62717.   

Ny opplæringslov 2022  

I gjeldende Opplæringslov er det opp til kommunen om den skal gi slik forskrift eller ikke. Ny 
opplæringslov vil muligens inneholde en plikt (NOU 2019:23 Ny opplæringslov). Forslag til ny 
lov vil bli sendt på ny høring vår 2021. Regjeringen tar sikte på å legge frem et nytt lovforslag 
om ny opplæringslov våren 2022.  

I NOU 2019:23 anbefales det at «nærskoleprinsippet» videreføres. Loven skal sikre at barn 
fra samme område får gå på samme skole, og at denne skolen bør være i deres naturlige 
nærmiljø. Nærmiljø handler både om avstand og om tilknytning.   

Dagens regelverk åpner for at kommunen kan ta hensyn til kapasitet ved skolen i vurdering 
av skoletilhørighet, men kun dersom skolen ikke har plass til flere elever. I forarbeidende til 
ny opplæringslov (NOU 2019:23) anbefales det at kommunene kan vektlegge 
kapasitetshensyn i sterkere grad. Formålet er å sikre elevene lik tilgang på kommunens 
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totale ressurser til skoledrift og gi kommunen effektiv utnyttelse av de samlede 
personalressursene samt best mulig utnyttelse av kapasiteten i de eksisterende 
skolebyggene.  

I NOU 2019:23 blir det anbefalt at hensynet til søsken ikke skal tas med i vurderingen av 
hvilken skole en elev har rett til å gå på. Begrunnelsen for dette er at det som regel ikke vil 
være konflikt mellom elevens bostedsadresse og eventuelle søsken på skolen.  

For alle handlingsalternativ som omhandler forskyving av skolekretsgrenser vil det være 
behov med en vurdering av blant annet trygg skolevei og eventuelt behov for skoleskyss. 
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3. BEFOLKNINGSUTVIKLING I KOMMUNEN OG I DE ENKELTE 

SKOLEKRETSENE 
 
I dette kapittelet beskrives utviklingen i antall barn i Hamar kommune de siste årene, i 
barnehage-, barneskole- og ungdomsskolealder. I tillegg presenteres 
befolkningsframskrivingene fra august 2020 for de samme aldersgruppene. Begge deler er 
interessant når framtidig utvikling skal vurderes.   

Befolkningsframskrivinger er i utgangspunktet usikre og vanligvis øker usikkerheten jo lenger 
inn i framtiden vi ser (SSB). Koronapandemien øker usikkerheten ytterligere, i tillegg til at det 
er knyttet større usikkerhet til barnegrupper, idet antallet er knyttet til fødsler samt inn, - og 
utflytting. Forutsetningene som ligger til grunn i SSBs framskrivningsmodeller er avgjørende 
for hva resultatet av framskrivningene blir. 

Det har variert en del hvor godt SSBs framskrivninger har truffet for Hamar. Framskrivningen 
i 2012 er den som har truffet best for utviklingen for befolkningen totalt sett og er tilnærmet 
lik den reelle utviklingen i Hamar så langt. 

 

 Faktisk utvikling og befolkningsframskrivinger 

Hamar har hatt en samlet befolkningsvekst på 5 % i perioden 2015- 2019. Dette er litt høyere 
enn landssnittet. 

 

  

 

Reelle folketall per 1/1 

SSBs framskrivingsalternativ (MMMM) 
Fra 2020 

 

Alder 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

0-5 år 1786 1778 1732 1740 1758 1731 1722 1722 1765 1790 1816 1821 1837 

6-12 år 2246 2283 2308 2373 2410 2429 2408 2408 2373 2373 2329 2313 2325 

13-15 år 1034 988 1009 999 1016 1012 1055 1055 1094 1090 1111 1121 1105 

 
Siden 2014 ser vi at det har vært en nedgang i antall barn 0-5 år i Hamar kommune, 
endringene varierer en god del fra år til år. I aldersgruppen 6- 12 år har det vært en økning 
hvert år, bortsett fra siste år. I år er det 160 flere barn i denne aldersgruppen enn i 2014. 
Antallet 13- 15 åringer har vært ca. 1000, med litt variasjon fra år til år, 1. januar i år er det 
1055.   

Framskrivningen tilsier at vi kan forvente en jevn vekst i antall 0-5 åringer de kommende 
årene, en nedgang i antall innbyggere i barneskolealder og en økning i antall innbyggere i 
ungdomsskolealder.   
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Årlige endringer: Reelle tall pr. 1.1. og framskrevet endring i løpet av året 

  Reell utvikling Framskrivning alt. MMMM fra 2020 

Alder 2015 2016 2017 2018 2019 
 

2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

0-5 år -8 -46 8 18 -27      -9 43 25 26 5 16 29 

6-12 år 37 25 65 37 19    -21 -35 0 -44 -16 12 -27 

13-15 år -46 21 -10 17 -4 43 39 -4 21 10 -16 -28 

 
 
I tabellen under viser at det fra 2020- 2030 forventes antall barn i alderen 0-5 år å øke med i 
underkant av 200 barn.  Nedgangen i antallet barneskolebarn snur til en liten økning igjen, 
slik at den totale nedgangen fram til 2030 ikke forventes å bli mer enn 70 barn. Det 
forventes en nedgang i antall ungdommer 13-15 år etter 2025, slik at det totale antall 
ungdomsskoleelever vil være det samme i 2030 som i 2020.   

 
 2020 2025 2030 Endring fra 

2020 - 2030 
2040 Endring fra 

2020 - 2040 
 

0-5 år 1722 1837 1910 188 2017 295 

6-12 år 2408 2325 2338 -70 2471 63 

13-15 år 1055 1105 1026 -29 1066 11 

  
 
 

 Nasjonale befolkningsframskrivinger fra 2020 

Befolkningsveksten forventes å bli lavere enn Norge har hatt det siste tiåret. Dette handler 
først og fremst om at innvandringen har gått ned og forventes å fortsette på et lavere nivå 
enn i det siste tiåret. Det er likevel positiv nettoinnvandring som gir befolkningsvekst (SSB 
2020).  

 
På grunn av koronapandemien forventer SSB en liten nedgang i befolkningsveksten de første 
par årene som følge av stengte grenser og lav mobilitet samt lavere fruktbarhet. Vi har en 
historisk lav fruktbarhet i Norge i dag og delvis på grunn av koronapandemien forventes 
fortsatt lav fruktbarhet de neste 5 årene. Kvinner har i snitt fått 1,96 barn fram til nå, mens 
dagens tall er 1,52 barn pr kvinne. Dette forventes å holde seg fram til 2025, før tallet stiger 
igjen og stabiliserer seg på rundt 1,7 barn pr. kvinne (SSB 2020).  

 

 Befolkningsutvikling i skolekretsene  
Kartet viser hvor barna i alderen 0-15 år bor. Det kommer tydelig fram at 
befolkningskonsentrasjonen er høyest i og rundt byen.   
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Befolkning 0-15 år pr 01.01.2020 

 

I figuren nedenfor vises utviklingen av barnetallet i skolekretsene fra 2009 frem til i dag.  

 

Diagrammet ovenfor viser befolkning per skolekrets, ikke antallet barn i barnehage.   
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Når det gjelder antallet barn i alderen 0- 5 år, har det vært en nedgang i antallet siden 2015. 
Derimot er utviklingen forskjellig i de ulike skolekretsene. I Lovisenberg skolekrets har 
antallet barn 0-5 år vært stabilt, mens det har vært en økning i antall barn i samme 
aldersgruppe i Ingeberg skolekrets.   

I aldersgruppen 6- 12 år har det vært en økning totalt i kommunen de siste fem årene. Dette 
har resultert i vekst i antallet barn i mange av skolekretsene. Lunden er et unntak der det har 
vært en nedgang i antallet barn etter en periode med vekst, slik figuren under viser.   

 

Diagrammet ovenfor viser befolkning per skolekrets, ikke elevtall per skole 

Videre har det vært lite endring i ungdomskullet de siste årene, og antallet ungdommer har 
vært relativt stabilt. Det er Prestrud skolekrets som har hatt de største variasjonen i 
absolutte tall, slik figuren viser.  
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Diagrammet over viser befolkning per skolekrets, ikke elevtall per skole.  

I tabellen nedenfor har vi framskrevet antall innbyggere i barneskolealder i hver av 
skolekretsene fram til 2025, basert på dagens antall innbyggere på alderstrinnene 0-12 år, 
ingen inn-/utflytting eller dødsfall i perioden (internt notat 2019). Det er kun tatt hensyn til 
at barna blir ett år eldre og enten begynner på barneskolen, går opp et trinn eller går ut av 
barneskole og over i ungdomsskolen. 

 
Dette gir følgende resultat for utvikling av antall barn i alder 6-12 år i de enkelte 
skolekretsene:  

Antall barn 6-12 år. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Lunden 194 188 177 172 180 169 143 

Ingeberg 179 183 189 189 173 176 155 

Ridabu 280 278 271 272 262 266 237 

Lovisenberg 117 114 115 121 123 124 115 

Solvang 238 224 216 193 190 178 164 

Rollsløkken 322 309 299 282 276 282 252 

Greveløkka 215 210 214 198 195 199 183 

Storhamar 320 310 299 277 259 242 205 

Prestrud 519 496 497 485 467 457 408 

Totalt 2384 2312 2277 2189 2125 2093 1862 

 
 
En slik utregning viser en betydelig større nedgang enn SSBs framskrivninger viser. Det 
tydeliggjør hvor mye netto innflytting påvirker innbyggertallet i disse aldersgruppene. Uten 
netto innflytting ville vi ha fått en betydelig reduksjon i samlet elevtall ved barneskolene de 
nærmeste årene. 

Østlandsforskning har sett på forskjellen tilbake i tid mellom fødselstall for perioden 1995- 
2008 med elevtallet i skoleårene 2010/2011 og 2014/15 og finner et gjennomgående avvik 
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på ca. 500 flere elever enn det fødselstallene tilsier. Det vil si ca. 16 % avvik 
(Østlandsforskning 2016).  Når Hamar kommune gjør den samme utregningen for skoleåret 
2019/2020 sammenlignet med fødselstall i perioden 2004- 2013 blir avviket tilnærmet det 
samme, et avvik på 17 %.  
 
 

 Flytting til og fra og innad i Hamar kommune 

Hamar har i mange år hatt fødselsunderskudd og befolkningsveksten skyldes større 
innflytting enn utflytting (inkludert inn- og utvandring).  
 
Flytteanalysen (Samfunnsøkonomisk analyse 2018) som er gjennomført for kommunene i 
Hamarregionen og Elverum viser store flyttestrømmer inn og ut av kommunene. Netto 
innflytting skjuler med andre ord betydelige flyttestrømmer.  

Til sammen er det registrert rundt 36 000 flyttinger inn og ut av Hamar i perioden 2007-
2016, og nesten 56 000 dersom vi tar med flyttinger internt i kommunen. I gjennomsnitt per 
år flyttet ca. 12,3 prosent av befolkningen inn eller ut av kommunen. Summen av 
flyttebevegelser inkl. interne flyttinger utgjorde ca. 19,2 prosent. Det er større mobilitet i 
Hamars befolkning enn i nabokommunene. 

 

 
Utflytting Innflytting 

Hamar 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

0-5 år 91 128 93 123 120 136 176 165 151 165 

6-12 år 43 71 48 56 81 85 98 107 128 104 

13-15 år 38 42 25 28 21 34 51 36 46 36 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

I perioden 2010-2017 var det gjennomsnittlig en netto innflytting til Hamar kommune på 54 
personer pr. år i aldersgruppen 0-5 år, 40 personer i alderen 6-12 år og 14 personer i alderen 
13- 15 år.  

Både netto innflytting og den store graden av intern flytting i kommunen er viktig å ta med i 
beregningen når vi skal vurdere kapasiteten samlet sett i barnehager og skoler og ved hver 
enkelt skole.   

 
Netto innflytting 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Gj.sn./år Andel 

0-5 år 49 83 81 29 45 48 72 28 54 18,5 
% 

6-12 år 32 54 33 -3 42 27 59 72 40 13,4 
% 

13-15 år 39 13 7 15 -4 9 11 18 14 4,6 % 

Totalt 0-
>80år 

320 449 354 221 367 318 512 397 294 100 
% 
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Østlandsforskning (2016) har sammenliknet elevtallsutviklingen med tidligere års fødselstall 
innenfor hver skolekrets. I tillegg har de beregnet netto inn- eller utpendling til 
skolekretsene, ved å sammenlikne elevtall ved skolen sammenliknet med antall elever bosatt 
i kretsen. Dette er nyttige tall når en skal vurdere framtidig elevtallsutvikling.    

Elevtallsutviklingen sammenliknes med tidligere års fødselstall viser relativt store avvik. De 
aller fleste skolekretsene i Hamar kommune har et høyere antall elever enn tidligere 
fødselstall skulle tilsi og dette skyldes nettoinnflytting av barnefamilier slik vi har sett på 
kommunenivå. Det er flere av skolene i Hamar, spesielt Greveløkka og Storhamar, som 
opplever innpendling av elever. Disse skolene har altså flere elever ved skolen enn elevtall i 
kretsen. Ved Prestrud og Lovisenberg er det utpendling, og skolene har færre elever ved 
skolen enn boende i kretsen.   
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4. UTBYGGINGSOMRÅDER OG SKOLE- OG 

BARNEHAGEKAPASITET  

Oppdraget med å se på framtidig struktur for barnehage og skole, forutsetter at det gjøres 
en vurdering av planlagte utbyggingsområder i kommunen. Dette kapittelet inneholder 
beregninger av utbyggingsgrad og mulige konsekvenser for barnehage- og skolekapasitet.  

Den videre utvikling av lokalt arbeids- og boligmarked vil også kunne påvirke 
befolkningsutviklingen framover.   

 

 Vedtatte utbyggingsområder i kommuneplanen 

Hamar kommune har utarbeidet en oversikt over aktuelle boligutbyggingsområder med 
boligpotensialet og planmessig status. Samlet angir kommuneplanen og den utarbeidede 
oversikt et totalt potensial på ca. 6.600 nye boliger, som fordeler seg slik på skolekretsene: 

 

 

Det er vanskelig å fastslå når utbygginger kan forventes å skje. Områdene må være endelig 
planavklart og det må være et marked for å selge det som bygges, til den pris som utbygger 
krever.  

Skolekrets Boligpotensial i 

nye 

utbyggingsområder  

Planstatus og kommentar 

Lunden 352 Tallet har stor usikkerhet både med hensyn på 
planavklaring og fremdrift. 

Ingeberg 485 Nye utbyggingsområder på Ingeberg er 
områderegulert. Tre detaljreguleringsprosesser er 
startet opp. Utbyggingsavtale er under arbeid. 
Forventes klart for utbygging innen et års tid.  

Lovisenberg 240 Frognerhagan er under utbygging, forventet 120 
boliger.  

Ridabu 402 Området ved Vang brenneri er detaljregulert for 40-
50 boliger. Utbygging kan starte.  
Nye områder på øvre Ridabu (Torshov, Li, Putten): 
Det startes områderegulering oktober 2020. Tidligst 
planavklart ila 2021.  

Solvang 805 Potensialet for nye boliger ligger hovedsakelig i 
utvikling av flyplassområdet, som kun er planavklart 
på kommuneplannivå. 

Prestrud 525 Nye boliger hovedsakelig på Martodden og Voll, 
som begge er under utbygging.  

Greveløkka 748 Ankerhagen er planavklart og lagt ut for salg. 
Gjenstår detaljregulering.  

Rollsløkken 3064 Nye boligområder i strandsonen/ Espern og langs 
Vangsvegen. Usikkert når utbygging starter. 

Storhamar  0 Fortettingsområder, men usikker fremdrift.  

Sum 6621  
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Kommunen kan gjennom planvedtak bestemme hva slags utbygging og evt. 
rekkefølgebestemmelser, men har i begrenset grad mulighet til å styre utbyggingstidspunkt 
på annen enn kommunalt eid grunn.  

Påfølgende kart viser utbyggingsområder og gjennomført utbygging i perioden 2015- 2020.   

 
Kart over utbyggingsområder og utbygging i perioden 2015 – 2020.  
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 Fortetting 

I kommuneplanen er det vedtatt soner som er vurdert til å være spesielt egnet for fortetting. 
Fortetting defineres som oppføring av ny bebyggelse innenfor eksisterende tettstedsgrenser 
(Kommuneplanens arealdel, planbeskrivelse), og fortettingsområdene er markert i 
påfølgende kart.  
 

 
Fortettingssoner i kommuneplanen.  

 
Disse områdene må ses som et utgangspunkt for nærmere vurderinger på samme måte som 
for planlagte utbyggingsområder. Det er usikkert hvor mange boenheter som vil bli bygd ut 
og tidspunkt for utbygging. Erfaringen så langt tilsier at det er vanskelig å gjennomføre 
fortettingsprosjekter i etablerte boområder (Kommunal planstrategi 2019- 2023).  

Fortettingsanalysen for Hamar (Asplan Viak, 2017) viser et potensial for mellom 4400 og 
21400 nye innbyggere i Hamar, eller et sted mellom 3000 og 14000 nye boliger dersom det 
bor 1,5 personer i hver husstand. 

Asplan Viak (2017) peker på at i Hamar bør nybygg være leiligheter og rekkehus. Erfaring 
tilsier at det vil frigjøre eneboliger. Bruktmarkedet for eneboliger i Hamar er bra, ifølge 
fortettingsanalysen. I fortettingsområdene er det lagt opp til en høyere utnyttelsesgrad enn i 
de nye utbyggingsområdene.  
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Vi ser av kartet over at de vedtatte fortettingsområdene i kommuneplanen befinner seg 
innenfor følgende skolekretser: Prestrud, Storhamar, Greveløkka, Rollsløkken og Solvang. I 
Solvang krets er det imidlertid flyplassen som er lagt inn som fortettingsområde, det samme 
området er også lagt inn som nytt utbyggingsområde. 

 

 Utbyggingsgrad og behov for barnehageplasser 

 
Ved en boligutbygging i planlagte utbyggingsområder vil det også kunne forventes en økt 
andel barnehagebarn. I tabellen nedenfor er det beregnet antallet barn som kan forventes 
ved delvis utbygging og ved full utbygging. Beregningen har som utgangspunkt 2,01 beboere 
i hver boenhet og at barn i alderen 1-5 år utgjør 4,7 prosent av befolkningen, slik 
gjennomsnittet er for Hamar kommune i dag. 

Forventet økning i antall barnehagebarn ved ulik utbyggingsgrad 
Ungdoms-
skolekrets 

Skolekrets Bolig- 
potensiale 

Økning ved 
10% 
utbygging 

Økning ved 
20 % 
utbygging 

Økning ved 
50% 
utbygging 

Økning ved 
100% 
utbygging 

Ener Lunden 352 3 7 17 33 

Ingeberg 485 5 9 23 46 

Lovisenberg 240 2 5 11 23 

Ridabu 402 4 8 19 38 

Børstad Solvang 805 8 15 38 76 

Rollsløkken 3064 29 58 145 289 

Greveløkka 748 7 14 35 71 

Ajer Prestrud 525 5 10 25 50 

Storhamar fortetting     

 
Summerer vi opp og ser på forventet økning i dagens ser vi at en kan forvente relativt store 
forskjeller. Ved full utbygging viser denne beregningen en økning på 140 barnehagebarn i 
Ener ungdomsskolekrets. I Børstad krets vil økningen bli 436 og i Ajer krets 50 
barnehagebarn.  

Barnehageplanen fra 2013 viser hvilke områder som trenger nye barnehager i tiden 
framover.  I tillegg til Lundbo som ble ferdigstilt 2017, anbefaler planen at det bør bygges en 
6-avdelings barnehage på Ingeberg for å møte økt behov i forbindelse med utbygging av 
området. Videre sier planen at det bør bygges en ny 6-avdelings barnehage på Ridabu, hvor 
eksisterende barnehage innlemmes. Kommunen kjøpte i 2019 et område på Øvre Ridabu 
mellom Finsalbekken og Finsalvegen blant annet med tanke på utbygging av en 6- avdelings 
barnehage inntil nye boligutviklingsområder.  

Kommuneplanen vektlegger behov for barnehager i nærheten av sentrum.   

 
 

 Utbyggingsgrad og kapasitet ved barneskolene 

Tabellen nedenfor viser mulige endringer i elevtallet ved ulik grad av boligbygging. 
Beregningen tar utgangspunkt i at det er 2,01 beboere i hver boenhet slik gjennomsnittet er 
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for Hamar kommune i dag, og at 7,7 % av innbyggerne er barneskoleelever slik 
gjennomsnittet er i Hamar kommune.  

 
Skolekrets Bolig- 

potensiale 
Økning ved 
10% 
utbygging 

Økning ved 
20% 
utbygging 

Økning ved 
50% 
utbygging 

Økning ved 
100% 
utbygging 

Lunden 352 6 11 28 55 
Ingeberg 485 8 15 38 76 
Lovisenberg 240 4 8 19 38 
Ridabu 402 6 13 32 63 
Solvang 805 13 25 63 126 
Rollsløkken 3064 48 96 240 480 
Greveløkka 748 12 23 59 117 
Prestrud 525 8 16 41 82 

Storhamar fortetting     

 

 
Full utnytting av boligpotensialet forventes å gi en stor økning i antall barn. Dette ser en 
særlig i Rollsløkken krets. Det er imidlertid viktig å huske på at det er stor forskjell på hvor 
langt en har kommet i utviklingen av de ulike områdene. Mens Voll og Martodden i Prestrud 
krets er under utbygging, ligger en utbygging på Espern i Rollsløkken krets og Stafsberg i 
Solvang krets fremdeles lenger fram i tid.  

Kapasiteten på Ingeberg, Solvang og Rollsløkken vil bli sprengt forutsatt beregningene som 
er lagt til grunn her. Disse skolene vil også få kapasitetsutfordringer også ved en lavere 
utbyggingsgrad.  

Skole Elevtall 
skoleåret 
2020/2021 

Ledig 
 kapasitet 

Økning i 
elevtall ved 

100% 
utbygging 

Framtidig 
kapasitet 

Lunden 196 104 55 37 

Ingeberg 177 19 76 -57 

Lovisenberg 100 40 38 2 

Ridabu 284 108 63 45 

Solvang 217 79 126 -47 

Rollsløkken 286 106 480 -374 

Greveløkka 196 196 117 79 

Prestrud 403 122 82 40 

Storhamar fortetting    

 
 

 Utbyggingsgrad og kapasitet ved ungdomsskolene 

Tabellen på neste side viser mulige endringer i elevtallet ved ulik grad av boligbygging. 
Beregningen tar utgangspunkt i at det er 2,01 beboere i hver boenhet slik gjennomsnittet er 
for Hamar kommune i dag, og at 3,4 % av innbyggerne er ungdomsskoleelever slik 
gjennomsnittet er i Hamar kommune. 
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Ungdoms- 
skolekrets 

Skolekrets Bolig- 
potensiale 

Økning 
ved 10% 
utbygging 

Økning 
ved 20% 
utbygging 

Økning 
ved 50% 
utbygging 

Økning 
ved 100% 
utbygging 

Ener Lunden 352 2 5 12 24 

Ingeberg 485 3 7 16 33 

Lovisenberg 240 2 3 8 16 

Ridabu 402 3 5 14 27 

Børstad Solvang 805 5 11 27 54 

Rollsløkken 3064 21 41 103 207 

Greveløkka 748 5 10 25 51 

Ajer Prestrud 525 4 7 18 35 

Storhamar fortetting     

 

Børstad ungdomsskole har spesielt mange store utbyggingsområder innenfor kretsen.   

Skole Elevtall 
skoleåret 

2020/2021 

Ledig 
 kapasitet 

Økning i elevtall 
ved 100% 
utbygging 

Kapasitet? 

Ener 318 42 100 -58 

Børstad 313 17 312 -295 

Ajer 356 4 35 -31 

 

Børstad og Ajer har omtrent utnyttet all kapasitet pr. i dag. Beregningene viser at disse raskt blir for 
små, også ved en delvis utbygging. Ener har heller ingen god reservekapasitet gitt forventet 
utbygging. 

 

 Boligtyper i Hamar kommune 

I Hamar fordeler boligtypene seg som vist i tabellen under.  

Boligtype 2020 

Enebolig 7105 

Tomannsbolig 1387 

Rekkehus, kjedehus og andre 
småhus 

1816 

Boligblokk 4413 

Bygning for bofellesskap 295 

Andre bygningstyper 895 

Sum 15911 

 

I årene 2015- 2019 er det bygget 1031 boliger i Hamar kommune. Halvparten av disse er 
leiligheter i boligblokker, mens 12 % er eneboliger og 12 % er rekkehus.  
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 Eksempler på utbyggingsgrad og konsekvenser for skolekapasitet 

Gjennomsnittstallene for Hamar kommune skjuler relativt store variasjoner mellom 
boområdene når det gjelder antall personer pr. bolig og hvor mange barn som bor der. Det 
ser ut som at det er en sammenheng mellom type boliger i et område og 
befolkningsstrukturen i samme område. Vi kan dermed anta at type bolig som blir bygget i 
framtidige utbyggingsområder vil påvirke hvor mange barn som kommer til å bo i området.   

Her vil vi vise noen eksempler på hvor stor betydning dette faktisk kan ha. I første figur er 
gjennomsnittstallene for Hamar kommune benyttet (2,01 personer pr bolig og andel 
barneskolebarn 7,7 %).   Figuren viser forventet økning i antall elever ved ulik utbyggingsgrad 
samt ledig kapasitet ved skolen i dag.  

 

 

Figuren under er basert på data fra Vestbyen grunnkrets. Denne består i all hovedsak av 
blokkleiligheter. Det er 1,44 personer pr. bolig og antall barneskolebarn utgjør kun 2 % av 
befolkningen. Da blir forventet antall barn langt færre enn i gjennomsnittsfiguren. Vi ser at 
selv på Rollsløkken skole vil kapasiteten være tilnærmet stor nok.  
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Neste figur viser beregninger basert på data fra Martodden. Antall personer pr. bolig er 1,85 
og det er 3% barneskolebarn. Dette er et boligområde bestående hovedsakelig av rekkehus 
og blokkleiligheter.  
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Figuren for Ingeberg er basert på dagens data fra Ingeberg grunnkrets. Her er det 2,56 
personer pr. bolig og antall barneskolebarn utgjør 10,47 % av befolkningen. I 
utbyggingsområdet på Ingeberg er det i hovedsak planlagt eneboliger og rekkehus. Kretsen 
består i dag også i stor grad av eneboliger og noen rekkehus.  Dersom en legger dagens data 
til grunn for videre utbygging, kan en altså forvente at skolen ikke har stor nok kapasitet.   

 

 

Det er flere faktorer som avgjør hvor mange barn det blir i utbyggingsområdene. I disse 
figurene har vi lagt ulike forutsetninger til grunn og ser at dette gir store utslag i elevtallet.  

Utbygging i et område vil også påvirke intern flytting i kommunen, og i vurderingene må vi 
samtidig ta hensyn til befolkningsframskrivingene fra SSB som er mer moderate i 2020 enn 
to år tidligere.    
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5. TILSTAND SKOLE- OG BARNEHAGEBYGG 
 

En rapport om tilstanden på kommunens skole- og barnehagebygg ble behandlet i 
kommunestyret 27.05.2020, sak 20/2798, sammen med rapporten om skolenes uteområder. 
Dette kapittelet inneholder en oppsummering av tilstandsrapportene.  

Det er den byggetekniske tilstanden for de kommunale barnehagene og barne- og 
ungdomsskolene i kommunen som er vurdert. Det er ikke gjort en vurdering av byggenes 
egnethet som barnehage- og skolebygg.  
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Oversikten over tilstanden viser at barnehagene Ankerløkken, Ankerskogen, Furuberget, 
Prestrud og Åker bør vurderes erstattet. Når det gjelder skolene bør fire ev tre bygg ved 
Storhamar, samt paviljong ved Rollsløkken skole vurderes erstattet. For øvrig er tilstanden til 
skole og barnehagebyggene gjennomført god. 
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6. UTEOMRÅDER  
 

Uteområdene for barnehager og skoler er vurdert ut fra et kunnskapsgrunnlag utarbeidet av 
professor Thorén, og følgende forhold vurderes som positivt for uteområder:   

1. Naturområder fremmer variert bruk og lek og beskytter mot uønsket UV-stråling. 

Naturområder bidrar dessuten til økt fysisk aktivitetsnivå og kan muligens bedre 

kognitive ferdigheter. 

2. God tilgang til fysiske elementer, som for eksempel lekeapparater, bidrar til økt bruk 

av uteområdene. Det samme gjelder variasjon i underlag og terreng. Dette bidrar til 

økt fysisk aktivitet. 

3. Variasjon i utforming, mange små nisjer framfor noen store arealer (blant annet ved 

å redusere størrelsen på ballarealene) og naturområder kan bidra til at elevene 

velger varierte aktiviteter, og reduserer inaktivitet. 

Både barnehagens og skolenes utearealer er på dette grunnlaget vurdert ut fra følgende 
kriterier:  

  Naturområder i skolegården eller i umiddelbar nærhet 

 God tilgang til fysiske elementer, som for eksempel lekeapparater, variasjon i underlag 

og terreng.  

 Variasjon i utforming, som mange små nisjer  

En samlet vurdering av uteområdene etter disse kriteriene har bidratt til følgende 

kategorier:  

Under arbeid/ 
nylig 
oppgradert 

Ikke behov for 
oppgradering 

Behov for 
oppgradering/ 
vedlikehold 

Omfattende behov 
for oppgradering 

 

I påfølgende tekst presenteres resultatene for tilstand av uteområder for barnehager og 

skoler.  

 Uteområder i barnehagene  

Ved anvendelse av kriteriene for barnehagens uteområder, er dette basert på følgende krav:  

Barnehagens fysiske omgivelser må ha kvaliteter som stimulerer motorisk utvikling gjennom lek og 
fysisk utfoldelse, og som samtidig er trygge for barn i ulike aldersgrupper. Uteområdene må derfor 
være egnet, både i utforming og størrelse, for variert lek og utfoldelse under trygge forhold 
(Helsedirektoratet, 2014a)"  

 

Resultatet er vist i tabellen under.   
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Samlet vurdering av 
barnehagens 
uteområde 

Under 
arbeid/ 
nylig 
oppgradert 

Ikke behov 
for 
oppgradering 

Behov for 
oppgradering/ 
vedlikehold 

Omfattende 
behov for 
oppgradering 

Ajer  x   

Ankerløkken   x  

Ankerskogen   x  

Furuberget   x  

Hempa   x  

Hol  x   

Ingeberg   x  

Jønsrudløkka/Prestrud  x   

Klukhagan  x   

Kronborg   x  

Lovisenberg  x   

Lundbo x    

Martodden x    

Skramstad  x   

Slemsrud   x  

Solvang     

Vestenga  x   

Åker  x   

 

Resultatene fra undersøkelsen va barnehagens uteområder viser en generelt god tilstand av 
barnehagenes uteområder. Det er 7 av 18 barnehager som har behov for oppgradering. 
Behovet for oppgradering er knyttet til lekeapparater. Øvrige kriterier som nisjer i 
uteområdet, variert terreng og muligheter for å bruke naturområder er godt ivaretatt.   

 

 Uteområder i skolene 

Når kriteriene er brukt for uteområdene for skole har det sammenheng med følgende krav 
til uteareal:  

Skolens utearealer må være trafikksikre og by på muligheter for fysisk aktivitet, men også sosialt 
samvær, rekreasjon og hvile. Disse hensynet bør ivaretas allerede ved gjennomgang av reguleringsplan 
og valg av beliggenhet for skole.  …. utformingen må fremme lek og motorisk utvikling, stimulere til 
egenaktivitet, men også organiserte aktiviteter. Alle elever må kunne bruke utearealet 
(Helsedirektoratet, 2014b).  
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Resultatet er vist i tabellen under.   

Samlet vurdering 
av skolenes 
uteområde 

Under 
arbeid/ 
nylig 
oppgradert 

Ikke behov 
for 
oppgradering 

Behov for 
oppgradering/ 
vedlikehold 

Omfattende 
behov for 
oppgradering 

Ajer x    

Børstad   x  

Ener   x  

Greveløkka x    

Ingeberg    x 

Lovisenberg   x  

Lunden x    

Ridabu    x 

Rollsløkken x    

Solvang   x  

Storhamar    x 

Prestrud   x  

 

En samlet vurdering viser at vi har tre barneskoler med omfattende behov for oppgradering 
av hele uteområdet. Det er Ingeberg, Ridabu og Storhamar. Det er tre barneskoler, 
Lovisenberg, Solvang og Prestrud som har behov for vedlikehold og eventuelt nye 
lekeapparater. Det samme gjelder Børstad og Ener ungdomsskoler. De øvrige skolens 
uteområder tilfredsstiller kriteriene for gode uteområder.   
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7. UTFORMINGEN AV DET FYSISKE LÆRINGSMILJØET I 

BARNEHAGER OG SKOLER  
 

I dette kapittelet er det gjort en vurdering av det fysiske læringsmiljøet i barnehagene og 
skolene i Hamar kommune.  

 

    Barnehage 

Barnehageloven og Rammeplanens beskrivelse av barnehagens innhold og oppgaver er 
grunnlagsdokumentene for kvalitetsarbeid og kvalitetsutvikling i barnehagen. Lov og 
rammeplan fastslår at barnehagen skal være en god arena for barn og barndom, der 
barnehagen er første del av utdanningsløpet. Videre viser Folkehelsemeldingen at 
utbyggingen av barnehagesektoren er et av de mest treffsikre grepene for å gi barn en god 
start på livet, idet barnehagene bidrar til å styrke senere skoleprestasjoner, utdanningsnivå 
og arbeidsmarkedstilknytning.   

For å skape et godt læringsmiljø for barn i barnehagen er det ifølge Nordtømme (2016) viktig 
å fokusere på barnehagerommets betydning for kvaliteten på det pedagogiske tilbudet. Et 
pedagogisk miljø består både av det synlige miljøet som arkitektur, planløsning, møblering 
og materialer og det fysiske miljøet betraktes som en ressurs for å fremme det pedagogiske 
innholdet.  

Barnehagens fysiske løsninger har utviklet seg over tid, som rommenes plassering og 
funksjon og uteområdets utforming. Uavhengig av hvordan arealene disponeres står fortsatt 
noen prinsipper fast ved utformingen av barnehagenes fysiske miljø. Disse prinsippene er:  

 

 funksjonalitet  

 tilgjengelighet  

 fleksibilitet  

 orienterbarhet  

 åpenhet og transparens 

 estetikk  

 orden  

 møteplasser  

 universell utforming   
 
Evenstad og Dahl (2018) som har operasjonalisert prinsippene for fysisk utforming der de 
undersøker hvordan det fysiske læringsmiljøet virker sammen med barna, og hvordan barna 
kan medvirke i sin egen hverdag. 
 
På grunnlag av denne studien og prinsipper for fysisk utforming av læringsmiljøet ble det 
valgt kriterier for å undersøke tilstanden på det fysiske læringsmiljøet i barnehagene i 
Hamar. Følgende kriterier ble benyttet:  
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 Bord og stoler er tilpasset barna  
o Tilgjengelighet, møteplasser 

 Hovedrom med soner for lek på gulv 
o  Fleksibilitet, møteplasser 

 Hyller med materialer i barns høyde 
o Tilgjengelighet, fleksibilitet, orden 

 Lekesoner mot fellesrom 
o Transparens, orienterbarhet 

 Skjermede leksesoner uten innsyn 
o Fleksibilitet, møteplasser 

 inngangsparti med innsyn og lett fremkommelighet 
o universell utforming, orienterbarhet 

 god akustikk 
o funksjonalitet 

 Innsyn / utsyn fra stellerom 
o Orienterbarhet 

 
Tabellen under viser resultatene fra undersøkelsen, og grønn markering er ivaretakelse, 
mens gul markering viser at prinsippet i liten grad er ivaretatt.  
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Barnehage 
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Ajer          

Ankerløkken           

Furuberget           

Hempa           

Hol           

Ingeberg           

Jønsrudløkka           

Klukhagan           

Kronborg           

Lovisenberg           

Lundbo           

Martodden           

Prestrud          

Skramstad           

Slemsrud           

Solvang           

Åker           

 

*Vestenga og Ankerskogen deltok ikke i studien. 

 

Undersøkelsen viser at Hempa, Jønsrudløkka og Kulkhagen har et fysisk læringsmiljø som 
ivaretar prinsippene for gode fysisk utforming.    

Ajer og Skramstad barnehager   har mangler knyttet til møbler for å etablere bedre 
møteplasser for barna. Fire av barnehagene sliter med god nok akustikk, og barnas mulighet 
til å holde oversikt og orientere seg er i mindre grad tilstede i flere barnehager.  

Ankerløkken, Furuberget, Hol, Solvang, Kronborg, Lundbo, Prestrud og Slemsrud har i mindre 
grad en universell utforming.  

Alle barnehagene har god fleksibilitet, tilgjengelighet og møteplasser for variert lek for barn. 
Det er kun Lovisenberg som i mindre grad har tilstrekkelig gulvareal for variert lek i 
fellesrom.  
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 Skole 

Det fysiske læringsmiljøet i skolen reguleres av opplæringslovens kap. 9. Alle elever har rett 
til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolene skal derfor 
planlegges, bygges og driftes ut fra hensynet til elevenes trygghet, helse, trivsel og læring.  
Utformingen av det fysiske læringsmiljøet er derfor sentralt i utarbeidelsen av ny barnehage- 
og skolestruktur.  

Dybdelæring er sentralt i den pågående fagfornyelsen i Norge og dybdelæring skal ruste 
elevene til en fremtid med blant annet hyppige endringer og økende tilgang på informasjon. 
I den forbindelsen har forskningsmiljøer vist interesse for hvordan vi skal planlegge det 
fysiske læringsmiljøet for undervisning og læring.  

Dovey og Fisher (2014) har utviklet en typologi som er anvendt i flere studier. Typologien 
differensierer miljøenes grad av åpenhet, fra åpenhet til mer tradisjonelle klasserom, slik 
figuren under viser.  

 

 
 
 

Ved bruk av typologien er det utviklet kunnskap som viser at åpne, fleksible læringsarealer 
gir flere muligheter for elever til å utvikle nødvendig kompetanse, enn de mulighetene som 
gis i tradisjonelle klasserom. Blant annet viser studien at skoler med stor andel læringsmiljø 
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av «Type D», rapporterte høyere score på elevenes dybdelæring enn skoler med andre typer 
fysisk læringsmiljø.  

Studien viser også til at variert bruk av ulike møbler, f.eks. bord og stoler med varierte 
høyder, krakker, kafékroker, soner med lesekroker og myke modulmøbler, forsterker 
mulighetene man har for varierte aktiviteter ved at man kan skape flere ulike soner for ulike 
arbeidsformer for å kunne utvikle kompetanse i å kommunisere, samhandle og delta, samt 
arbeide på tvers av fag i grupper og individuelt. 

På dette grunnlaget er det fysiske læringsmiljøet i Hamarskolen beskrevet ut fra Dovey og 
Fisher (2014) sin typologi. Funn fra undersøkelsen viser:  

Skole Type  Begrunnelse/beskrivelse 

Ajer C Faste basearealer til alle grupper med stort felles areal, egne toaletter, egne 
undervisningsrom og tilhørende grupperom  

 

Børstad A Tradisjonell utforming, med 4 klasserom i hver trinnfløy. 2 grupperom pr trinn, 
med noe ekstra kapasitet i andre deler av bygget. 

Ener c Faste basearealer, 2 baseareal til hvert trinn. Det er 3 undervisningsrom i hvert 
baseareal. Det ene undervisningsrommet har plass til alle elever i basen. Det 
kan også åpnes opp mellom rommene med dobbeltdører. Basearealene 
muliggjør en fleksibel organisering. Basearealene har tilstøtende toaletter i hver 
etasje 

Greveløkka C Klasserommene er av nokså lik størrelse. På enkelte rom er det vegger som gjør 
at man kan utvide rommet ved å åpne skyvedører. 4 og 4 klasserom har et 
fellesareal hvor elevene kan sitte i grupper. Alle klasserom er ganske 
tradisjonelt utformet og er ganske lik i størrelse. Hvert trinn har egne toaletter 
og et grupperom. Skolen har spesialrom som: sløydsal, kunst og håndverksrom, 
skolekjøkken, gymsal, musikkrom, forskerrom og SFO. SFO-rommet kan 
benyttes av klasser i skoletiden. 

Ingeberg A Tradisjonelle klasserom, ett til hvert trinn. Ett grupperom per trinn (ett av dem 
fungerer som kontor for helsesykepleier). Har sløydsal, skolekjøkken, gymsal, 
musikkrom og SFO i tillegg. 

Lovisenberg B Klasserom med ulik størrelse, der noen rom er store nok til å ha mer enn et 
trinn i, slik elevantallet er nå. Stor variasjon i størrelsen på rommene. Kan ha fra 
12 til 30 elever i klasserommene. Dette har gitt fleksibilitet når skolen var liten, 
men lite fleksibel utforming nå som vi er i vekst. Har eget allrom og tilhørende 
grupperom til alle klasserom. 

Lunden C Et baserom for hvert trinn. Rommet kan deles i to med fast skillevegg. I tillegg 
flyttbare skillevegger.  Tavler og digitale tavler i begge ender av baserommet. 2 
grupperom tilknyttet hvert baserom. Noe mulighet for samarbeid i ganger 
utenfor baserom. God fleksibilitet. 

Ridabu A Tradisjonelle små og for få klasserom. Det er tatt i bruk formingsrom og 
musikkrom til klasserom, og det er for få grupperom. Paviljongen brukes til SFO, 
men der er det ikke plass til alle SFO-barna og klasserom brukes på alle trinn 
med unntak av 1.trinn  

Rollsløkken A Tradisjonell utforming, med 2 klasserom pr trinn. 1 grupperom pr trinn for de 
fleste, men mangelfullt i Paviljongen (2.- og 3. trinn- maks 1-2 elever) og noe 
bedre i ABC (1. trinn- to grupperom samt mellomrom) 

Solvang A Tradisjonelle klasserom på 60 kvm. Dette er vegger som er fastmonterte. Her 
kan man organisere klasserommet med hyller/møbler. Det er fastmonterte 
tavler – digitale og analoge.  
Vask og søppelsortering. En vegg med vindu.   
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 Til noen klasserom er det tilknyttet grupperom. Disse rommene kan benyttes, 
MEN disse rommene er brukt til enkeltelever som har behov for egne rom, 
lesekurs og spesialundervisning. Vi har derfor manko på grupperom og det 
gjør skolen mindre fleksibel.   I brakkene er det grupperom tilknyttet 3 av 4 
klasserom.   Klasserommene her har også vindu på begge langsidene.   
  
Det er ingen fellesarealer som kan brukes som læringsarena. Kun korridorer 
som er fylt med klær og sko. Vi har kun et «bar-bord» som kan brukes av 
elever.   Skolen har to SFO rom som kan brukes i skoletiden. Her er det mange 
bord, kriker og kroker som en alternativ læringsarena. 
 

Storhamar A Skolen er kategorisert i flere bygg, Det er A-bygget fra 1914, B-bygget fra 1954 
og C-bygget som ble satt opp til reform-97.  
I alle byggene er det tradisjonelle klasserom med faste vegger. Størrelsen på 
rommene varierer i hovedsak fra 51 – 56 m2. Elevtallet på trinnene ligger 
mellom 50 og 54, med unntak av de to laveste trinnene, som er 41 og 
44.  Klasserommene er møblerte med pulter og hyller, det er fastmonterte 
tavler – digitale og analoge. Vask og søppelsortering i alle rom. Den ene veggen i 
hvert klasserom er yttervegg med vinduer. I B-bygget er dette vendt mot sør. Til 
tross for god bruk av persienner, så blir alle disse klasserom veldig varme.   
 
Tre av skolens 14 klasserom har tilgang på et grupperom. I tillegg til det har 
skolen tilgang på 3 grupperom, og av totalt 6 grupperom på skolen, så brukes 
tre av dem til enkeltelever som har behov for egne rom i lys av 
spesialundervisning.   
 
Skolen har ingen fellesarealer som kan brukes til læringsarena. Gangene utenfor 
klasserommene brukes, og tidvis også skolens aula, denne knytter to bygg 
sammen, så her er det elever og voksne som passerer hele dagen.   
 
SFO deler lokaler med 1. og 2. trinn, i tillegg har SFO på 3. og 4. trinn den gamle 
vaktmesterboligen som lokale. Dette er et veldig upraktisk bygg både til SFO og 
til noe annen læringsaktivitet. Dette ble satt opp i 1914, og bærer preg av at det 
er et gammelt bolighus. Gulvene i 2.etg svikter når det går flere der. Varmen er 
vanskelig å holde stabil, sommer som vinter. Det er ingen ventilasjon i dette 
bygget.   
 
Skolebyggets utforming er ikke i tråd med slik dagens undervisning bør 
tilrettelegges. Det er mange uhensiktsmessige kvadratmetere, og fleksibiliteten 
er liten, dersom man ikke benytter seg av uterommet.   
Inneklima ved skolen er en sak for seg selv som har vært meldt fra om i lengre 
perioder, dette gjør at sykefraværet ved skolen har periodevis vært veldig høyt. 
Det er mye luftveisinfeksjoner, såre, tørre øyne og mye migrene / hodepine. Slik 
bygget fremstår, og med all den utbedringen som er gjort 
på ventilasjonsanlegget, og opplevelsen i hverdagen som ikke endrer seg, så er 
det en tålmodighetsprøve for både ansatte, ledere, elever og foreldre.   
Dette bidrar også til at lærerne ikke kan planlegge å gjennomføre de optimale 
øktene de vil i de klasserommene vi har, de må ta oftere pauser, og legge inn 
naturlige avbrekk for å holde læringsfokuset oppe over tid inne.    

Prestrud B Store rom gir mulighet for noe fleksibilitet.   

 

Funnene viser at Hamar kommune har seks barneskoler med tradisjonelle klasserom, og 
læringsmiljøene i disse skolene er lite fleksible med hensyn til variert undervisning.  
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Prestrud og Lovisenberg skole har fysiske læringsmiljø som er noe mer fleksible enn skolene 
med tradisjonelle klasserom, men fleksibiliteten i disse skolene er avhengig av at det er 
færre elever i skolene enn det skolene har kapasitet til.   

Skolene som ble kategorisert som C skoler er skoler som nylig er rehabilitert og nybygd. 
Disse skolene har fleksible løsninger som gjør det mulig å variere aktiviteter i 
undervisningen.  

Disse funnene viser til ytre rammer for det fysiske læringsmiljøet, og for å få en bedre 
beskrivelse av fleksibiliteten i Hamarskolen ble skolene også undersøkt ut fra kriterier 
benyttet i en finsk studie (Duthilleul m.fl.,2018) tabellen under viser:  

 

Resultatene fra denne undersøkelsen er gjengitt i beskrivelsen under:  
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Funnene fra denne undersøkelsen viser at skolene Ridabu, Storhamar, Ingeberg, Rollsløkken, 
Ingeberg, Solvang og Børstad har liten grad fleksibilitet i det fysiske læringsmiljøet. Disse 
skolene ble også kategorisert som A-skoler.   

De øvrige skolene er mer fleksible, smidige og tilpasningsdyktige i sin utforming.  
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8. ØKONOMI 
Ved utarbeidelse av en ny barnehage- og skolestruktur vil økonomianalyser være en viktig 
del av arbeidet. 

Slike analyser kan være veldig omfattende og et stort arbeid. Det er ikke nedlagt et stort 
arbeid i dette nå. Det bør skje etter at det er gitt tydeligere kriterier av utvalget for retningen 
arbeidet skal gå videre. 

Per nå er dette kapitlet derfor kun en enkel oversikt over antall kvadratmeter og dagens 
ressursbruk.  

 

 Areal i barnehager og skoler 

Antall kvadratmeter som driftes i barnehager og skoler er en sentral kostnadsdriver. I 
påfølgende figur vises en oversikt over antall kvadratmeter de ulike barnehage- og 
skolebyggene i Hamar har pr. barn i barnehagene og pr. elev i skolene.  
 

 
 

 
Det er Lovisenberg, Rollsløkken og Ener ungdomsskole som har flest kvadratmeter bygg pr. 
elev. Solvang og Børstad ungdomsskole har færrest kvadratmeter pr. elev.   
 
Når det gjelder barnehagene, viser oversikten under at det er stor variasjon i antall 
kvadratmeter pr. barn i de ulike barnehagene i Hamar.  
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En sammenlikning av antall kvadratmeter pr. barn i barnehage og pr. elev i skole med andre 
kommuners arealbruk i barnehager og skoler, viser (se tabell under) at Hamar har et større 
areal i grunnskole enn flere av de andre kommunene. Hamar kommune har derimot et 
mindre areal totalt enn andre kommuner pr. barn i barnehagene.  
   
   
 Barnehage Grunnskole 

Hamar 

11,1 22,0 

Ringsaker 

12,6 17,4 

Stange 

15,1 23,7 

Lillehammer 

12,5 20,6 

Gjøvik 

11,4 18,3 
 

  

 

Tallene over er antall kvadratmeter fordelt på faktisk antall elever i 2019. Nøkkelen til 
effektiv arealutnyttelse ligger både i byggenes utforming, og i muligheten til å utnytte hele 
skolens kapasitet i antall elever. Som eksempel kan nevnes at nye Lunden skole er utformet 
med 13,5 kvadratmeter per elev, målt opp mot kapasitet. 
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 Driftsutgifter for barnehagebygg  

Figuren under viser kostnader til drift av barnehagebygg pr. innbygger i Hamar 
sammenlignet med kommunegruppe 13 og noen sammenliknbare kommuner. Hamar har 
den største kostnaden pr. innbygger.   

 
 

 
 
 
 

 Driftsutgifter for skolebygg  

Grafene viser kostnad til drift av skolebyggene pr innbygger i skolepliktig alder i Hamar 
kommune, kommunegruppe 13 og noen sammenliknbare kommuner. Denne indikatoren er 
kanskje den beste til å sammenlikne med andre kommuner, fordi den ikke er påvirket av 
skjevhet i befolkningssammensetningen. 
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Figuren viser at Hamar har netto driftsutgifter til skolebygg tilsvarende andre 
sammenlignbare kommuner.  
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9. KLIMA OG MILJØ  
I påfølgende underkapitler presenteres kunnskap som har betydning for klima og miljø i 
forbindelse med utarbeidelse av barnehage og skolestrukturen. Dette kapitlet vil det være 
naturlig å videreutvikle underveis i arbeidet videre. 
 

 Skolevei og transport  

Det er en målsetting at barn skal kunne komme seg til skolen ved egen hjelp, til fots eller på 
sykkel (www.helsedirektoratet.no). Hvis skoleveien er lang, vil kollektivtransport eller bil 
være aktuelt. Trafikkforholdene langs skoleveien og omkring skolen kan også være med på å 
påvirke transportmiddelvalget. Reiselengde er den faktoren som i størst grad påvirker 
transportvalget (TØI, rapport 1413/2015). 
 
En undersøkelse fra TØI (rapport 1413/2015) viser at mer enn halvparten av barna går eller 
sykler til skolen. Hvert fjerde barn kjøres til skolen av foreldre/foresatte; det samme som i 
2005.  
 
Omtrent halvparten av barna har under én km til skolen. Barn i de store byene har kortere 
skolevei enn hva barn har andre steder i landet. De lengste skoleveiene finner vi på mindre 
tettsteder og i spredtbygde områder.  
 
Det er en tendens til at barn i familier med høy husholdningsinntekt har noe kortere skolevei 
enn de med lavere inntekt, noe som kan ha sammenheng med bosted. 

Det er også en klar sammenheng mellom avstand til skolen og tilrettelegging for å gå og 
separering av trafikken. Nesten 70 % av de som har en skolevei på mindre enn en halv km, 
har fortau eller gang-sykkelvei på hele eller nesten hele strekingen. Til sammenlikning er det 
ikke mer enn ni prosent som har det på strekninger mellom fire og fem km.  

De som har lang skolevei har høyere fartsgrense på usikret vei enn de som har kortere 
avstand til skolen. 

De fleste fotgjengerulykker hvor barn er involvert skjer ved kryssing av veien. Det vanligste 
er at barna har ett eller to kryss på skoleveien. Bare åtte prosent har seks kryss eller flere. 
Godt og vel en tredjedel av barna krysser der hvor det ikke er noen tilrettelegging (ikke 
fotgjengerfelt), mens bare en liten andel (5 %) har trafikklys der de krysser gata eller veien. 

I Hamar kommune var det i 2015 12 % av grunnskoleelevene som hadde rett på skyss. Det er 
ved barneskolene er Lunden, Ingeberg og Lovisenberg flest elevene benytter skoleskyss. I 
overkant av 50 prosent av elevene ved Ener ungdomsskole har rett til skyss 
(Østlandsforskning 2016). Hamar kommune sin innbyggerundersøkelse fra 2018 viser at 7 av 
10 rapporterer om at barna i husstanden går eller sykler til skolen i sommerhalvåret. Det er 6 
av 10 som rapporterer at barna går til skolen i vinterhalvåret, da er det nesten ingen som 
sykler.  
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 Attraktive byer 

Når det gjelder areal- og transportutvikling for klimavennlige og attraktive byer løftes 
diskusjonen til;  

 hvilken areal- og transportutvikling som bidrar til mer klimavennlige byer  

 om byene blir mer attraktive for innbyggere og virksomheter 

 om det er konflikt eller samsvar mellom areal- og transportutvikling som gir 
klimavennlige og attraktive byer.  

Utredningen fra TØI (2017) konkluderer med at en areal- og transportutvikling som listet 
under vil bidra til mer klimavennlige byer, og at en slik utvikling også vil bidra til at byene blir 
mer attraktive for innbyggere og virksomheter:  

 Utvikling av nye boliger, arbeidsplasser, handel, mv. skjer som fortetting og 
transformasjon i og ved sentrum, byspredningen stoppes  

 Sentrum og lokalsentre styrkes, videre utbygging av eksternt lokaliserte 
handleområder stoppes  

 Kollektivtilbudet forbedres  

 Det legges bedre til rette for sykling og gåing  

 Det iverksettes restriktive virkemidler for å regulere biltrafikken  
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VEDLEGG 1: STRUKTURENDRINGER DE SISTE ÅRENE 
 

Kommunestyresak 16/1832 ble fremmet fordi kommunen opplevde kapasitetsutfordringer i 
Hamarskolene, og rapporten fra Østlandsforskning pekte på konkrete anbefalinger til 
hvordan utfordringene kunne møtes. Kommunestyret vedtok derfor følgende endringer:  

 

1. Hamar kommunestyre tar Østlandsforskning sin utredning om skolestruktur i Hamar 
kommune til orientering. 

2. Kapasiteten på de ulike klassetrinn kan fra skoleåret 2016/2017 være på maksimalt 
28 elever per klasse. Dette betyr ikke at antall elever i læringsgrupper ligger på dette 
antallet. Størrelsen på læringsgruppene forutsettes inndelt etter den enkelte skoles 
kunnskap om elevgrunnlag og tildelte ressurser. 

3. Kapasiteten økes samlet sett på barnetrinnet i Hamarskolen ved utbygging av 
Greveløkka skole. 

4. Inntaksområdene for Greveløkka, Storhamar og Rollsløkken barneskoler, samt Ajer og 
Børstad ungdomsskoler justeres som følge av utbygging av Greveløkka skole. De 
konkrete justeringene forutsettes fremmet i en egen politisk sak. 

5. Kommunestyret slutter seg til innholdet i (vedlagte) ny samarbeidsavtale om 
skoletilbud for elever fra nabokommuner i Hamarregionen for perioden 01.8.2016 - 
01.8.2020, under forutsetning av at de andre kommunene i Hamarregionen også 
vedtar samarbeidsavtalen. 

6. Kommunestyret slutter seg til innholdet i (vedlagte) kommunal forskrift om 
skoletilhørighet i Hamar kommune, som gjøres gjeldende fra 1.8.2016. 

7. Kommunestyret legger til grunn at kvalitet i Hamarskolen og Hamarskolens 
satsingsområder vil bli behandlet gjennom Hamarskolens årlige tilstandsrapport og 
rullering av strategidokumentet «Hamarskolen som merkevare». 

 
Den kommunale forskriften om skoletilhørighet ble derfor endret fra 01.08.2016 (pkt. 6 
over) 

 
1. Hver skole både på barnetrinnet og ungdomstrinnet har et inntaksområde. 

Inntaksområdene er vist på kartet for hver skole. På grunn av Ajer og Børstads 
ungdomsskoles beliggenhet, kan nærhet til skolen, være et underordnet kriterium, jfr. 
Opplæringslovens §c8-1 første ledd. 

2. Det er bostedsadresse som er utgangspunkt for skoletilhørighet. Følgende presisering 
ble vedtatt i kommunestyret 21.06.17: «Det er bostedsadresse som er utgangspunkt 
for skoletilhørighet på barnetrinnet. På ungdomstrinnet løftes alle elever som går på 
Storhamar og Prestrud skoler til Ajer ungdomsskole, og alle elever som går på 
Greveløkka, Rollsløkken og Solvang skoler løftes til Børstad ungdomsskole.»  

3. Rådmannen har fullmakt til å utnytte nærliggende skoler dersom det skulle vise seg at 
flere elever registreres enn det skolen har kapasitet til. Skolens/trinnets kapasitet 
kapasitet er definert i tabell 1. Ved hovedinntak til 1. trinn og 8. trinn bør det være 
igjen minst 3 elevplasser på trinnet til senere tilflytting til inntaksområdet og 
eventuell ankebehandling. 
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4. Søsken har rett til å gå på samme skole. Her menes at den nye eleven har søsken som 
er elev ved den aktuelle skolen samtidig. 

5. Elever/foresatte kan i spesielle tilfelle søke om å gå på annen skole enn den man i 
utgangspunktet tilhører. Søknaden sendes den ønskede skolen innen 1. desember 
hvert år.  

 

Kommunestyret i Hamar besluttet i sitt møte 21.06.17, sak 62/17 følgende endringer i 
inntaksområdet til Greveløkka skole: Nedre Mæhlumsløkka, Sentrum og Sentrum Øst går inn 
i inntaksområdet til Greveløkka skole. Hamar kommunestyre vedtar at disse endringene 
skjer fra og med 1.trinn skoleåret 2018-19 og gjelder ikke for elever som allerede går på 
Rollsløkken skole. 
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VEDLEGG 2: OPPVEKSTPLANEN 2018- 2025 
 

I Kapittel 3.12 om fysisk infrastruktur i arbeids- og læringsmiljøet er følgende beskrevet: 

 
Barn, elever og ansatte jobber bedre, med et godt vedlikehold av læringsarenaene, og 
dette bidrar til redusert fravær og et bedre læringsresultat (Maxwell14). Hamar 
kommune har pr. i dag 12 skolebygg og 19 barnehager. Disse opplæringsarenaene er 
også samfunnsarenaer hvor mange viktige aktiviteter finner sted. Flere av byggene er 
nærmiljøanlegg for både idretts- og kulturaktiviteter. l tillegg skal byggene ivareta 
barn og elevers behov for trygghet, helse og trivsel, og Hamar kommune har som 
intensjon å ha et godt vedlikehold av alle byggene med et tilstrekkelig areal for 
rekreasjon og lek. 
 
Forskning knyttet til sammenhengen mellom byggets utforming og læringsresultater 
viser at elevene trives bedre og får bedre skoleresultater om bygget har god standard 
(Hopeland og Nyhus15). Det er også en sammenheng mellom lyd og lysforhold, frisk 
luft og elevenes læringsresultater, ettersom temperatur og lysforhold påvirker 
prestasjonene til elevene (Petersen16). Hamar kommune vil derfor legge til rette for 
barnehage- og skolebygg som fremmer gode lærings- og arbeidsforhold. 
 
I Hamar kommune vil det i kommende periode være behov for vedlikehold av 
Storhamar skole, Solvang skole, Rollsløkken skole, Prestrud skole, samt en ny 
barnehage, slik at barn, elever og ansatte i Hamar kommune får likeverdige 
betingelser for læring og arbeid. 
 

Denne planen inneholder imidlertid ingen konkrete forslag til tiltak for området fysisk 
infrastruktur i arbeids- og læringsmiljøet. Beslutningen om ikke å fokusere på infrastruktur 
ble tatt fordi dette ble ivaretatt i egen sak 16/1832.  
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VEDLEGG 3: BESTEMMELSER FOR AREALER I BARNEHAGER 

OG SKOLER I KOMMUNEPLANEN 

 

 
 

 

 
 

 


