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Kommunestyret i Aurskog-Høland fattet i møtet 14.12.2020, sak 126/20, Ny skole og barnehage nord i 
kommunen, følgende vedtak:

1. Skolestrukturen i Aurskog-Høland skal holdes uendret ut valgperioden. 
2. Det settes i gang prosjektering av ny skole og barnehage på Aursmoen i 2021. 
3. Ny skole og barnehage på Aursmoen prosjekteres slik at man kan dekke barnehagebehovet i nordre 
del av kommunen. 
4. Det utarbeides en barnehage- og skolebruksplan som fremlegges for politisk beslutning, senest innen 
november 2021. 

(fremdriftsplan i siste punkt ble endret til juni 2022 i KS 20.9.2021)

Bakgrunn
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Organisering av arbeidet

Arbeidet med Barnehage- og 
skolebruksplan har vært organisert som et 
prosjekt med en arbeidsgruppe hvor 
kommunalsjef for oppvekst og utdanning 
er prosjekteier. 

Representanter for 
arbeidstakerorganisasjonene har medvirket 
underveis og har vært innkalt til info- og 
drøftingsmøter.
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Framdrift 
9. mars  – Utvalg for oppveks t og 
utdanning (hørings dokument)
14. mars  – Formanns kapet 
(hørings dokument)
17. mars  - åpent møte kl.17.30-18.30 
kommunes tyres alen
29. april – hørings fris t
8. juni – Utvalg for oppveks t og utdanning
13. juni – Formanns kapet
20. juni - Kommunes tyret
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• Utredning av s kole- og barnehages truktur Aurs kog-Høland kommune –
Agenda Kaupang (juni 2021) inkl. divers e kilder

• Lokalkunns kap
• Egne innhentinger fra
KOSTRA
GSI (Grunns kolens  informas jons s ys tem)
Eiendoms avdelingen Aurs kog-Høland kommune
Egne elevtalls prognos er (s tra tegi og utvikling, Aurs kog-Høland kommune) -

his torikk fra  SSB og deretter beregning av gjennoms nitts endring og lineæ r 
trend 

Planen bygger på:
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• Overs ikt over dagens  barnehager og s koler 
• Grov overs ikt over arealbehov og inves terings behov s ett opp mot 

barnetalls utvikling
• Bidra til å  
s ikre et fors varlig tilbud til barn og unge
s ikre et godt arbeids miljø for ans atte og barn/ elever
s ikre a t s koler og barnehager er tilrettelagt for morgendagen
bidra  til a t kommunen kan prioritere og tidfes te tiltak

Innhold og målsetting
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Lovverk

Folkehelseloven

Plan- og bygningsloven

FNs bærekraftmål

Barnekonvensjonen

Barnehageloven med forskrifter

Opplæringsloven med forskrifter
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Viktige hensyn

Befolkningsprognoser Lokalsamfunn Avstander Nærhet til 
svømmeanlegg

Bygningsmessig 
standard og tilstand Læringsmiljø Arbeidsmiljø Rekruttering av 

fagpersoner

Økonomi
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Fakta: s tore enheter er rimeligere i drift enn s må
I forhold til kommunegruppe 7 har Aurs kog-Høland

lavere drifts utgifter til grunns kole (202 undervis ning)
høyere drifts utgifter til SFO, s kolelokaler og s kys s

lavere drifts utgifter til barnehage, men
• ordinæ re drifts utgifter er høyere
• s tyrkings tiltak er ves entlig lavere

Økonomi - drift
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• Store barnehager har klart lavere andel pers onalkos tnader
• Barnehager med 80 – 100 plas s er har «ta tt ut» s tordrifts fordelen»
• Store s koler har lavere adminis tras jons – og drifts kos tnader
• Store lokaler – mer effektiv drift
• Lange avs tander – mer s kys s / s kys s utgifter

Økonomi drift
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Kapasitet og elevtallsutvikling
• Agenda Kaupangs  analys e:

 nedgang på Haneborg
 nedgang på Løken
 nedgang på Bråte
 nedgang på Sets kog og Røms kog
 s tabilt eller s vakt økende på Bjørkelangen u-

trinn
 økende på Bjørkelangen b-trinn

Kapas iteten ved hver s kole er tils trekkelig - borts ett 
fra  barnetrinnet ved Bjørkelangen s kole.
Agenda Kaupang har ans lått a t det er 800 ledige 
elevplas s er i s kolene s amlet s ett.

• Kommunens  egne elevtalls prognos er:

 s tabilt på Haneborg
 økende på Løken
 nedgang på Bråte
 s tabilt på Sets kog og Røms kog
 økende på Bjørkelangen, u-trinn og b. trinn

Tils trekkelig kapas itet – borts ett fra  barnetrinnet 
ved Bjørkelangen s kole
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• Overkapas itet i barnehagene s amlet s ett i kommunen, 
arealmes s ig

 Aurs moen ivareta tt i eget pros jekt, økende barnetall
 For få  barnehageplas s er på Bjørkelangen
 Løken har god kapas itet, barnetall s tabilt eller økende
 Bråte vil få  behov for fæ rre barnehageplas s er
 Røms kog og Sets kog har god kapas itet, barnetall s tabilt eller    

s ynkende

Kapasitet i barnehagene
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Store = over 100 
Fes tnings ås en – 122 plas ser 
Løken – 112 plas ser
Nye Aurs moen barnehage – 180 barn

Melloms tore = mellom 50 og 100
Burholtoppen – 62 plas s er
Bråtebakken – 66 plas s er 

Små = mindre enn 50
Setskog – 37 plas s er
Røms kog – 51 plas s er (17)

Barnehagestørrelser 
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• Størrels e avgjør ikke barnehagens  kvalitet (Fafo 2015)
- indre organis ering
- ledels e
- eiers kap
- ans attes  kompetans e
- ans attes  arbeids s til

• Store barnehager har s tørre mangfold – og s tørre mulighet til s pes ia lis ert 
kompetans e

Barnegrupper, pers onale, romløs ninger, dags rytme, aktiviteter

Barnehagestørrelser og kvalitet
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Skolestørrelser
• Bjørkelangen 1-7 377 elever
• Bjørkelangen 8-10 231 elever
• Løken 1-7 263 elever
• Bråte 1-7 152 elever
• Bråte 8-10 200 elever
• Haneborg 1-7 77 elever
• Sets kog 1-7 57 elever
• Røms kog 1-7 52 elever
• Nye Aurs moen s kole 1-10 850 elever
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• Ingen entydig fors kning
• Noe belegg for a t faglig utbytte øker med s koles tørrels e
• Ingen betydning for s os ia l kompetans e (mobbing, trivs el etc.)
• Ingen betydning for elevmedvirkning
• Noe belegg for a t s må s koler er pos itiv for s os ia l læ ring gjennom 

alders blandede grupper og innlemming av lokals amfunnet i 
læ rings aktivitetene

• Ingen betydning for s amarbeid s kole-hjem
• Store s koler har bredere fagmiljø, lettere for å  rekruttere høyt 

kvalifis erte læ rere – mulighet for mer s pes ia lkompetans e

Skolestørrelser og kvalitet
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Avstander
Fra Til Avstand i km Avstand i kjøretid, 

min

Haneborg skole Aursmoen skole 7,3 7

Aursmoen skole Bjørkelangen skole 11,5 11

Rømskog skole Setskog skole 13,7 15

Setskog skole Bjørkelangen skole 15,9 17

Bråte skole Løken skole 10,3 13

Løken skole Bjørkelangen skole 11,3 12

Rømskog skole Bråte skole 33,6 36

Rømskog skole Bjørkelangen skole 28,4 33
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Svømmeanlegg

Bjørkebadet på Bjørkelangen

Skolebasseng på Aursmoen

Skolebasseng på Bråte

Skolebasseng på Løken



De ulike alternativene 
områdevis
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Alternativ 0 – dagens struktur
OMRÅDE AURSKOG TILTAK ANSLÅTT KOSTNAD 

(hele 1000)
ØKONOMIPLAN

Aursmoen skole Eget pågående prosjekt
Aursmoen barnehage Eget pågående prosjekt
Flatbyjordet barnehage Eget pågående prosjekt
Haneborg skole 1 - 7 Miljøsanering og nybygg 113 093 2026-2029
OMRÅDE BJØRKELANGEN
Burholtoppen barnehage Ombygging/oppgradering 10 740 2024-2027
Festningsåsen barnehage Ombygging/påbygg (økte plasser) 31 400 2024-2027

Bjørkelangen skole 1 - 7 Nybygg (økt elevtall) 57 838 2024-2027
Bjørkelangen skole 8 - 10 Ingen tiltak 0
OMRÅDE HEMNES/LØKEN
Bråtebakken barnehage Ombygging/oppgradering 11 480 2028-2031
Bråte skole 1- 10 Miljøsanering og nybygg 229 953 2025-2028
Løken barnehage Ingen tiltak 0
Løken skole 1 - 7 Ombygging/nybygg 109 800 2028-2031
OMRÅDE SETSKOG/RØMSKOG

Rømskog barnehage Ombygging/oppgradering 1 200 2028-2031
Setskog barnehage Miljøsanering og nybygg 13 904 2026-2029
Rømskog skole 1 - 7 Miljøsanering og nybygg 65 700/ 69 400* 2028-2031
Setskog skole 1 - 7 Miljøsanering og nybygg 88 803 2027-2030
TOTALT 733 911/737 611

Alle s koler og barnehager beholdes  i områdene
• Haneborg skole – ikke anbefalt oppgradering
• Bjørkelangen skole 1-7  - må ha flere klas serom
• Bråte skole - ikke anbefalt oppgradering
• Løken skole oppgraderes  og bygges  på
• Setskog skole – ikke anbefalt oppgradering
• Rømskog skole – ikke anbefalt oppgradering

• Burholtoppen barnehage- bygges  
om/ oppgraderes

• Fes tningsåsen barnehage – behov for flere 
plas ser

• Bråtebakken barnehage oppgraderes
• Rømskog barnehage oppgraderes
• Setskog barnehage – ikke anbefalt 

oppgradering
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Alternativ 1

• Haneborg legges  ned – flyttes  til Aursmoen
• Bjørkelangen 1-7 bygges  ut, flere elever
• Ungdoms trinnet ved Bråte flyttes  til Løken, 

bygges  nytt ungdoms trinn. Flere elever ved 
Løken. I tråd med arealplanen

• Løken 1-7 oppgraderes / bygges  på
• Bråte får ny 1-7 skole
• Bråtebakken legges  ned – ny barnehage på 

skoletomta
• Rømskog skole beholdes  som i dag
• Setskog skole legges  ned – elever til 

Bjørkelangen, evt. Rømskog
• Burholtoppen legges  ned
• Fes tningsåsen oppgraderes , ingen utvidels e
• Ny barnehage på Bjørkelangen, behov for 

flere plas ser
• Setskog barnehage legges  ned
• Rømskog barnehage lett oppgradering

OMRÅDE AURSKOG TILTAK ANSLÅTT KOSTNAD 
(hele 1000)

ØKONOMIPL
AN

Aursmoen skole Eget pågående prosjekt
Aursmoen barnehage Eget pågående prosjekt
Flatbyjordet barnehage Eget pågående prosjekt
Haneborg skole 1-7 Legges ned, selges - 27 300 2024-2027
OMRÅDE BJØRKELANGEN
Burholtoppen barnehage Legges ned, selges - 2 200 2024-2027
Ny barnehage ved skolen Nybygg 45 950 2024-2027
Festningsåsen barnehage Oppgraderes 4 500 2024-2027
Bjørkelangen skole 1-7 Nybygg/tilbygg (økt elevtall) 57 838 2024-2027
Bjørkelangen skole 8-10 Ingen tiltak 0
OMRÅDE HEMNES/LØKEN
Bråtebakken barnehage Selge tomt/bygg, bygge ny 17 413 2028-2031
Bråte skole 1-10 Miljøsaneres 6 328 2025-2028
- Bråte skole 1-7 Bygge ny 122 534 2025-2028
- Bråte skole 8-10 Legges ned 2025-2028
Løken skole 1-7 Oppgraderes/påbygges 62 774 2025-2028
Løken skole 8-10 Bygge ny, erstatte u-trinn på Bråte 140 985 2025-2028

Løken barnehage Ingen tiltak 0
OMRÅDE SETSKOG/RØMSKOG
Rømskog barnehage Oppgraderes 1 200 2027-2030
Setskog barnehage Avvikles/legges ned Ikke beregnet 2027-2030
Rømskog skole Ingen tiltak 0
Setskog skole Legges ned, selges Ikke beregnet 2027-2030
SUM 430 022
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Alternativ 2
OMRÅDE AURSKOG TILTAK ANSLÅTT KOSTNAD 

(hele 1000)
ØKONOMIPLAN

Aursmoen skole Eget pågående prosjekt
Aursmoen barnehage Eget pågående prosjekt
Haneborg skole Legge ned, selges - 27 300 2024-2027
OMRÅDE BJØRKELANGEN
Burholtoppen barnehage Legges ned, selges - 2 200 2024-2027
Ny barnehage ved skolen Nybygg 45 950 2024-2027
Festningsåsen barnehage Oppgraderes 4 500 2024-2027
Bjørkelangen skole b-trinn Nybygg/tilbygg (økt elevtall) 57 838 2024-2027
Bjørkelangen skole u-trinn Ingen tiltak 0
OMRÅDE HEMNES/LØKEN
Bråtebakken barnehage Selges/bygge ny 17 413 2028-2031
Bråte skole 1 - 10 Miljøsaneres 6 328 2025-2028
- Bråte skole 1 - 7 Bygge ny 122 534 2025-2028
- Bråte skole 8 - 10 Legges ned 2025-2028
Løken skole 1 - 7 Oppgraderes/påbygges 62 774 2025-2028
Løken skole 8 - 10 Bygge ny, erstatte u-trinn på Bråte 

skole
140 985 2025-2028

Løken barnehage Ingen tiltak 0
OMRÅDE SETSKOG/RØMSKOG
Rømskog barnehage Legges ned/selges - 3 255 2027-2030
Setskog barnehage Miljøsaneres 300 2027-2030
Setskog og Rømskog barnehager Slå sammen, bygge ny 19 386 2027-2030
Rømskog skole Legges ned/selges - 1 500 2027-2030
Setskog skole Miljøsaneres 1 200 2027-2030
Setskog og Rømskog skoler Slås sammen og bygges ny 108 900 2027-2030
SUM 553 853

• Aurs kog, Bjørkelangen og 
Hemnes / Løken s om alternativ 1

• Røms kog og Sets kog s koler 
s lås  s ammen. Begge 
nåvæ rende s koler avvikles  og 
det bygges  ny på Sets kog

• Røms kog og Sets kog 
barnehager s lås  s ammen. 
Begge nåvæ rende barnehager 
avvikles  og det bygges  ny på 
Sets kog.
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Alternativ 0 er å  beholde dagens  barnehage- og s koles truktur, men opprus te dagens  anlegg s lik at de tilfreds s tiller 
dagens  krav til moderne barnehage- og s koledrift. 

Alternativ 1 innebæ rer at 

-Fes tnings ås en barnehage beholdes  s om i dag. 

-Burholtoppen barnehage avvikles , og det bygges  ny barnehage ved Bjørkelangen s kole. 

-Bjørkelangen s kole får en utvidels e av barnetrinnet. 

-Antall barnehageplas s er i Bråtebakken nedjus teres , da det s er ut til a t det vil bli behov for fæ rre barnehageplas s er på 
Hemnes . Det bygges  ny barnehage på s koletomta. 

-Ungdoms trinnet ved Bråte s kole flyttes  til Løken og får nye og tids riktige lokaler. Dette fors laget flytter 
ungdoms s kolen dit tyngdepunktet av elevene kommer fra . 

-Bråte og Løken barnes koler får nye og/ eller oppgraderte lokaler. 

-Haneborg s kole legges  ned, da oppgraderings behovet er omfattende, og prognos er tyder på at elevtallet er s ynkende. 
Det er ta tt høyde for at elevene kan få  plas s  på nye Aurs moen s kole. 

-På grunn av s tore inves terings behov og s ynkende eller s tabilt barnetall legges  Sets kog s kole og barnehage ned. 
Røms kog barnehage og s kole beholdes  s om i dag. 

Alternativ 2 inneholder s amme fors lag s om alternativ 1 når det gjelder områdene Bjørkelangen, Hemnes , Løken og 
Haneborg. For områdene Sets kog og Røms kog innebæ rer alternativene at barnehagene og s kolene s lås  s ammen, og 
får nye lokaler på Sets kog. 

Oppsummering
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