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028/13 Midlertidig løsning av plassproblemene ved Husabø ungdomsskole

Egersund, 30. april 2013

Leif Erik Egaas
Ordfører Navn

Leif Broch

Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer:

Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på 
eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv 
kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til 
møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger 
av saken(e).

Forfall meldes til Målfrid Espeland 901 33 107  maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no
– event. til kommunens sentralbord 51 46 80 00

- Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale:

-  Frank Emil Moen (AP)  for Thusanee Lingeswaran (AP).

-  Bente Skaara Gunvaldsen (KRF)  for   Solveig Ege Tengesdal (KRF)

-  Tor Dahle (AP)  for  Odd Stangeland (AP)

-  Bjørn Carlsen (H)  for   Arne Stapnes (H)

Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. 
Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av 
lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge 
en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten 
varsel.

Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på 
kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk.  Kopi av saksdokumentene 
kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4. 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 22.03.2013
Arkiv: :FA-B10, TI-&20
Arkivsaksnr.:
13/415
Journalpostløpenr.:
13/8349

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Kultur- og oppvekstavdelingen
Kultur- og oppvekststaben
Nils Georg Hansen
Rådgiver
51 46 82 42
nils.georg.hansen@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
008/13 Felles brukerutvalg 10.04.2013
018/13 Formannskapet 17.04.2013
012/13 Kommunestyret 22.04.2013
028/13 Formannskapet 02.05.2013

Midlertidig løsning av plassproblemene ved Husabø 
ungdomsskole
  
Sammendrag:
- Plassmangel for Husabø skolene er kjent for kommunen. Administrasjonen tar selvkritikk 

for ikke å ha forutsett hvor prekært situasjonen er, særlig for Husabø ungdomsskole.
- Fra august 2013 har det tvunget seg frem alternative løsninger. En filial for 

ungdomsskoleelever på Rundevoll skole underlagt rektor ved Husabø ungdomsskole, er 
slik administrasjonen ser det, den beste løsningen.

- En filialløsning må sees på som en midlertidig ordning for å løse plassproblematikken 
ved Husabø skolene.

- Det er et mål å få på plass en helhetlig skolebruksplan for Eigersund kommune i løpet av 
2013.

Saksgang:
Felles brukerutvalg avgir uttale.
Saken avgjøres av formannskapet.

Rådmannens forslag til vedtak 22.03.2013:
1. Det opprettes en filial på Rundevoll skole underlagt rektor ved Husabø ungdomsskole 

fra1.august 2013 med en tidshorisont på to år. 8.trinn med 29 elever i alt skoleåret 2013-
2014. 8.trinn + 9 trinn med 41 elever + 29 elever, totalt 70 elever skoleåret 2014-2015.

2. Opprettelse av ungdomsskolefilial på Rundevoll skole ses i sammenheng med 
utarbeidelse av Skolebruksplan bestilt av Kommunestyret i møte 17.12.12. 
Skolebruksplan vil ta inn i seg så vel Temaplan for skole som plan for kretsgrenser.

      Skolebruksplan vil bli politisk behandlet i FS 12.12.13 og i KS 16.12.13 og vil bli integrert     
      i B2014 og økonomiplan for 2014-2017.

3. Rådmannen gis de nødvendige fullmakter til å sette tiltaket ved Rundevoll skole ut i livet.

10.04.2013 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
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BRU-008/13 Vedtak:

Felles brukerutvalg innstiller til kommunestyret:

1. Det opprettes en filial på Rundevoll skole underlagt rektor ved Husabø 
ungdomsskole fra1.august 2013 med en tidshorisont på to år. 8.trinn med 29 
elever i alt skoleåret 2013-2014. 8.trinn + 9 trinn med 41 elever + 29 elever, totalt 
70 elever skoleåret 2014-2015.

2. Opprettelse av ungdomsskolefilial på Rundevoll skole ses i sammenheng med 
utarbeidelse av Skolebruksplan bestilt av Kommunestyret i møte 17.12.12. 
Skolebruksplan vil ta inn i seg så vel Temaplan for skole som plan for 
kretsgrenser.

      Skolebruksplan vil bli politisk behandlet i FS 12.12.13 og i KS 16.12.13 og vil bli   
      integrert i B2014 og økonomiplan for 2014-2017.

3. Rådmannen gis de nødvendige fullmakter til å sette tiltaket ved Rundevoll skole ut 
i livet.

Vedtaket er enstemmig.

17.04.2013 Formannskapet

Møtebehandling:

 Odd Stangeland (AP) erklærte seg ugild og trådte ut idet han har barn i det aktuelle 
skoletrinn og er part i saken, jf. fvl. § 6, 1. ledd, bokstav a. Det fremkom ikke 
merknader til saken, det var ikke varerepresentant til stede og formannskapet var 
dermed 10 under behandling av saken.

~ o ~

 Arne Stapnes (H) erklærte seg ugild og trådte ut idet han har barn i det aktuelle 
skoletrinn og er part i saken, jf. fvl. § 6, 1. ledd, bokstav a. Det fremkom ikke 
merknader til saken, og Astrid H. Robertson (H) tok sete.

~ o ~

Ruth Evy Berglyd (SP) foreslo slikt vedtak: 
”Dagens ordning med å sende alle som nå går på 7.trinn ved Husabø skole og 
Rundevoll skole til Husabø ungdomsskole opprettholdes.”

Votering:
Berglyds forslag enstemmig vedtatt. 

FS-018/13 Vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Dagens ordning med å sende alle som nå går på 7.trinn ved Husabø skole og 
Rundevoll skole til Husabø ungdomsskole opprettholdes.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.
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22.04.2013 Kommunestyret

Møtebehandling:

 Nye dokumenter i saken: Notat fra kommunalsjef Skole og oppvekst av 22.4.2013 –
Utredning av ulike alternativer – plassproblemer ved Husabø ungdomsskole. (JPid: 
13/11586)

Frank Emil Moen (AP) foreslo slikt vedtak:
"Nye opplysninger i saken ble presentert for kommunestyret rett før kommunestyret 
skulle ta stilling til saken. Dette er en viktig avgjørelse for mange, både ved 
Husabøskolene og ved Rundevoll skole. Saken sendes tilbake til administrasjonen
behandles etter kommunelovens paragraf 13 (hasteparagrafen) når formannskapet er 
samlet 2. mai 2013.”

Kjell Vidar Nygård (H) foreslo slikt vedtak:
”Følgende bes utredet av administrasjonen:

1. Kan kommunen leie lokaler på Samfunnets skole?
2. Kan lokaliteter på Blandverket brukes?
3. Kan helsesøstertjenesten bruke de tidligere lokalene til tannlegen?
4. Administrasjonen konsulterer en uhildet person (arkitekt) for å se på mulige nye 

romløsninger.
5. Administrasjonen ser på muligheten for ”kreativ” timeplan.
6. Administrasjonen ser på muligheten for et modulbygg for ansatte i stedet for 

klasserom.”

Tommy Bjellås (FrP) foreslo slikt vedtak:
”Administrasjonen vurderer å flytte 10. klasse ti Rundevoll skole.”

Votering - utsettelse:
Moens utsettelseforslag vedtatt med 29 mot 2 stemmer. (V)

Votering:
Nygård og Bjellås forslag enstemmig vedtatt. 

KS-012/13 Vedtak:

1. Nye opplysninger i saken ble presentert for kommunestyret rett før kommunestyret 
skulle ta stilling til saken. Dette er en viktig avgjørelse for mange, både ved 
Husabøskolene og ved Rundevoll skole. Saken sendes tilbake til administrasjonen 
behandles etter kommunelovens paragraf 13 (hasteparagrafen) når formannskapet er 
samlet 2. mai 2013.

2. Følgende bes utredet av administrasjonen:
 Kan kommunen leie lokaler på Samfunnets skole?
 Kan lokaliteter på Blandverket brukes?
 Kan helsesøstertjenesten bruke de tidligere lokalene til tannlegen?
 Administrasjonen konsulterer en uhildet person (arkitekt) for å se på mulige nye 

romløsninger.
 Administrasjonen ser på muligheten for ”kreativ” timeplan.
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 Administrasjonen ser på muligheten for et modulbygg for ansatte i stedet for 
klasserom.

 Administrasjonen vurderer å flytte 10. klasse ti Rundevoll skole.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

Eventuell tidligere politisk behandling:
Sak KS 072/10 Skoletilhørighet og sak KS 040/10 Temaplan for skolen 2010-2013.

Andre opplysninger / fakta i saken:

- Plassproblemene ved Husabø barneskole og Husabø ungdomsskole har vært kjent for 
administrasjonen over flere år og har blitt flagget av så vel rektorer som av 
Utdanningsforbundet. Jfr. sak KS 072/10 Skoletilhørighet og sak KS 040/10 Temaplan for 
skolen 2010-2013.

- Det ble vedtatt i KS 17.12.12 i sak 143/12 å bygge et felles modulbygg for begge skolene 
med plass til tre klasserom fra og med oppstart skoleåret 2013-2014, samt å innrede 
keramikkrom ved siden av sløydsal til grupperom ved Husabø ungdomsskole. Sak KS 
143/12.

- På rådmannens ledermøte 7.februar 2013 kom det frem en ide om det kanskje var en 
bedre løsning å opprette ungdomstrinn ved Rundevoll skole. Administrasjonen i kultur og 
oppvekst ble bedt om å se nærmere på saken.

- Fredag 8.februar ble Utdanningsforbundet orientert.
- Mandag 18.februar ble det avholdt separate møter, hvor arbeidsgiver informerte aktuelle 

rektorer og Utdanningsforbundet orienterte sine tillitsvalgte ved Rundevoll skole, Husabø 
skole og Husabø ungdomsskole.

- Torsdag 21.februar ble det avholdt et felles møte mellom alle berørte parter. Møtereferat 
er vedlagt saken. Her ble det fremlagt ideen om å heller lage en filial under Husabø 
ungdomsskole, enn Rundevoll skole som 1-10 skole.

- Fredag 22.februar ble det avholdt orienteringsmøter for de ansatte ved Rundevoll skole, 
Husabø ungdomsskole og Husabø skole parallelt. Aktuelle trinn ble også orientert og 
foreldrene ved de tre berørte skolen fikk tilsendt informasjonsskriv.

- Samme informasjonsskriv ble også lagt ut på kommunens hjemmeside og sendt til 
aktuelle fagforeninger for orientering og eventuell uttalelse.

- Det ble innkalt til et ekstraordinært orienteringsmøte i Formannskapet mandag 
25.februar, hvor administrasjonen i kommunen orienterte om saken.

- Alle berørte parter fikk to ukers frist, gjeldende fra fredag 22.02 til fredag 08.03, til å gi 
eventuell uttalelse. 

- Administrasjonen var også i møte med Rundevoll FAU / SU mandag 4.mars.
- Det har kommet inn 8 høringsuttalelser ved fristens utløp. Disse er vedlagt saken.

Det har kommer inn i alt åtte ulike høringsuttalelser innen fristens utløp. Her er et utdrag. 
Selve uttalesene er vedlagt saken.

 FAU og SU ved Rundevoll skole
De påpeker at det viktigste er å ha fokus på hva som er best for elevene når først denne 
situasjonen er blitt slik den er.
FAU /SU velger å tro at alternativ med filialløsning vil være det beste. Elevene fra 
Rundevoll vil da være på Husabø til faste tider og på den måten få en form for tilhørighet 
til skolen og elevene der.
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De påpeker at filial kun er en midlertidig løsning og behovet er stort for en ny 
ungdomsskole i Egersund.
Fra Elevrådet blir det sagt at for flertallet på 7.trinn er det greit å bli værende på 
Rundevoll.
 FAU ved Husabø ungdomsskole
FAU støtter forslaget om å opprette en filial med tilhold på Rundevoll skole.
 FAU og SU ved Husabø skole
Ser på seg selv som den minst berørte part i saken.
En positiv effekt vil være at det blir færre elever ved Husabø ungdomsskole og at Husabø 
skole vil få brakken for seg selv.
FAU og SU kan ikke få understreke nok at de foreslåtte tiltak er av kortsiktig karakter og 
anses som midlertidige løsninger som ikke på noen måte må gå på bekostning av de 
langsiktige planer om utbygging av skolene i sentrum!
 Rektor ved Husabø skole
Rektor ved Husabø skole påpeker at de problemstillingene som nå foreligger har vært 
kjent lenge. Han skriver også at Husabø skole i liten grad blir berørt, men peker på at en 
skolebruksplan må utarbeides snarest og at vedtatt modulbygg må bli forbeholdt Husabø 
barneskolen alene.
 Utdanningsforbundet
Utdanningsforbundet ved Hovedtillitsvalgt skriver at de i flere år har gjort henvendelser til 
kommunen for å advare og informere mot store plassproblemer i Husabø krets.
De frykter at en midlertidig løsning kan ende opp som en permanent løsning og kan ikke 
gå inn for noen av de løsningene kommunen ved administrasjonen foreslår.
De ber kommunen se på alternative løsninger som å bygge om bomberom ved Husabø 
ungdomsskole til grupperom og arbeidsrom for lærere.
De ber kommunen se på mulighetene for å ta i bruk kulturskolens lokaler, helsestasjonen 
på Husabø, EIK sitt klubbhus og vedtatt oppsatt modulbygg.
Utdanningsforbundet er positiv til at kommunen har nedsatt en arbeidsgruppe hvor de 
selv er representert i, for å lage skolebruksplan.
 Delta
Delta vil ikke gå inn i den faglige vurderingen av eventuelle valg for løsning, men i en 
helhetlig vurdering av situasjonen støtter Delta de vurderingene som 
Utdanningsforbundet har gjort.
Delta ser at det må fremsettes en snarlig midlertidig løsning, men vektlegger at det må 
utarbeides planer og iverksettelse av nødvendig utbygging som dekker fremtidig 
plassbehov.
 Fagforbundet
Fagforbundet peker på at trepartsamarbeidet som skal fungere i en kommune ikke er 
fulgt opp og at de ikke er tatt med på drøfting. De er også kritiske til at ansatte ved 
skolene som er berørt ikke har fått tid til å forberede seg før forslaget ble presentert.
Ellers, så ber Fagforbundet kommunen se på de samme løsninger som er foreslått av 
Utdanningsforbundet.
 Foreldrene på 6.trinn og 7.trinn ved Rundevoll skole
I tillegg til formelle rådsorganer som Foreldreutvalg (FAU). Samarbeidsutvalg(SU) og 
fagorganisasjoner, så har foreldrene til elever på 6.trinn og 7.trinn vært samlet og har 
skrevet et brev til kommunen undertegnet klassekontakter.
I brevet kommer det frem at alle foreldrene enstemmig ønsker at deres barn skal 
overføres til Husabø ungdomsskole.
Foreldrene ønsker ikke at Rundevoll skole skal være en filial under Husabø 
ungdomsskole med hovedårsak at elevene har godt av å skifte miljø og bygge nye 
relasjoner.
Foreldrene reagerer på saksgangen kommunen har valgt i denne saken og at dette må 
kommunens administrasjon ha kjent til i lang tid.
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Saksbehandlers vurdering:
Det har ikke vært god nok oversikt og arbeid i kommunens administrasjon angående 
plassproblemene ved Husabø skolene. Det tar vi til etterretning.

Husabø barneskole alene har bruk for alle klasserom / grupperom i planlagt paviljong. jfr. 
skriv fra rektor ved Husabø skole vedlagt saken. Skolen har pr. i dag 387 elever fordelt på 16 
klasser. 

Husabø ungdomsskole har behov for fire nye grupperom neste skoleår og ytterligere to 
ekstra grupperom skoleåret 2014-2015 om elevene fra Rundevoll skole skal starte på skolen. 
I tillegg vil skolen mangle klasserom fra skoleåret 2014-2015.Disse rommene har ikke 
Husabø ungdomsskole disponibel pr. i dag.

Her følger en oversikt over tilfang av elever til Husabø ungdomsskole for de neste seks 
årene:

Elevtallsutvikling - Husabø ungdomsskole

Skole/år 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Rundevoll skole 29 40 36 18 25 23
Husabø skole 60 53 58 52 56 53
Husabø U 89 93 94 70 81 76
Antall klasser 3* 4 4 3 3 3

* Kan bli firedelt

Referanse: Skolefaglig ansvarlig.

Husabø ungdomsskole vil også mangle arbeidsplass til tre lærere dersom alle på 8.trinn 
starter på skolen.

Ved å holde tilbake 8.trinn på Rundevoll skole vil dagens romsituasjon / arbeidsplassituasjon 
for lærere bli opprettholdt også neste skoleår. Det sier rektor at skolen kan leve med.
Mange ulike løsninger er vurdert, herunder å omgjøre tilfluktsrom til grupperom og 
arbeidsrom ved Husabø ungdomsskole. Teknisk etat har vurdert dette, og kommet frem til at 
bygningen vil kollapse dersom en begynner å flytte på bærekonstruksjoner. 

Administrasjonen er av den oppfatning at filial er den beste løsningen totalt sett fordi:
 Rundevoll skole har ledig kapasitet til å ta imot elevene på ungdomstrinnet i de neste 

to skoleårene. Dette gjelder både klasserom og grupperom.
 Rundevoll skole kjenner elevene og elvene kjenner Rundevoll skole.
 Rundevoll skole har en godt utbygd forsterket avdeling med dyktige fagfolk.
 Som en filial under rektor ved Husabø ungdomsskole kan elevene bli sett på som en 

del av skolen og meste mulig integrert med de andre elevene på ungdomsskolen 
blant annet gjennom fellestimer i kroppsøving/svømming, språkfag og valgfag.

 Dette gjelder også de ansatte som vil kunne delta på fellesmøter, kurs etc. i regi av 
Husabø ungdomsskole.

 Rektor ved Rundevoll skole vil få ansvaret for andre ansatte som miljøterapeuter og 
assistenter på ungdomstrinnet som skal jobbe med elever med særlige behov.

 Plassproblematikken på Husabø skolene vil bli løst på en god måte på kort sikt i 
påvente av en helhetlig skolebruksplan.
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Universell utforming:
- Ikke aktuell da eksisterende bygningsmasse tas i bruk.

Økonomiske konsekvenser:

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Økte utgifter til skyss 50 000,- 100 000,-
Driftsutgifter av ny filial (lærermateriell, bord/stoler) 50 000,- 50 000,-

Sum 100 000,- 150 000,-

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
- Vedta å opprettholde dagens ordning med å sende alle som nå går på 7.trinn ved 

Husabø skole og ved Rundevoll skole til Husabø ungdomsskole neste skoleår. Da vil 
ungdomsskolen få plassproblemer og vil måtte ta i bruk keramikkrom som grupperom 
og paviljong som klasserom/grupperom i sambruk med Husabø skole.

- Vedta å sende elever til andre bygg i skolens nærhet eller bykjernen, enten elever på 
8.trinn eller 10.trinn.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

273141
Høringsuttalelse - midlertidig bruk av Rundevoll skole for å avhjelpe 
plassproblemene for Husabø ungdomsskole

273060
Høringsuttalelse - midlertidig bruk av Rundevoll skole for å avhjelpe 
plassproblemene for Husabø ungdomsskole

272856
Høringsuttalelse - midlertidig bruk av Rundevoll skole for å avhjelpe 
plassproblemene for Husabø ungdomsskole

272695
Høringsuttalelse - midlertidig bruk av Rundevoll skole for å avhjelpe 
plassproblemene for Husabø ungdomsskole

272694
Høringsuttalelse - midlertidig bruk av Rundevoll skole for å avhjelpe 
plassproblemene for Husabø ungdomsskole

272361
Høringsuttalelse - midlertidig bruk av Rundevoll skole for å avhjelpe 
plassproblemene for Husabø ungdomsskole

271833 Høring: Midlertidig bruk av Rundevoll skole for å avhjelpe plassproblemene for 
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Husabø ungdomsskole
272120 Uttalelse fra Husabø skole vedrørende skolestruktur
269319 Referat fra møte om skolestruktur
269641 Drøftingsmøte ang. skolestruktur for ungdomstrinnet i Rundevoll/Husabø området
279569 Plassproblematikk Husabø ungdomsskole
278917 Utredning av ulike alternativer - plassproblemer ved Husabø ungdomsskole
278994 Romsituasjonen.doc
278989 Overføring av elever til Husabø ungdomsskole
278914 Skolehelsetjenesten
278915 Forespørsel om leie av EIK sitt klubbhus
279122 Konsekvensanalyse for bruk av kulturskolen som undervisnings lokale
279355 Romsituasjonen ved husabø skole og Husabø ungdomsskole

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

2 U 22.02.2013
foreldre/foresatte og 
elever Høringsinstanser

Midlertidig bruk av Rundevoll skole for å avhjelpe 
plassproblemene for Husabø ungdomsskole

3 U 22.02.2013 Til møtedeltakerne
Drøftingsmøte ang. skolestruktur for 
ungdomstrinnet i Rundevoll/Husabø området

4 I 04.03.2013
Delta Eigersund 
avdeling

Høring: Midlertidig bruk av Rundevoll skole for å 
avhjelpe plassproblemene for Husabø 
ungdomsskole

10 I 05.03.2013
FAU og SU v/Husabø 
skole

Høringsuttalelse - midlertidig bruk av Rundevoll 
skole for å avhjelpe plassproblemene for Husabø 
ungdomsskole

6 I 06.03.2013
Utdanningsforbundet 
Eigersund

Høringsuttalelse - midlertidig bruk av Rundevoll 
skole for å avhjelpe plassproblemene for Husabø 
ungdomsskole

8 I 06.03.2013
FAU Husabø 
ungdomsskole

Høringsuttalelse - midlertidig bruk av Rundevoll 
skole for å avhjelpe plassproblemene for Husabø 
ungdomsskole

9 I 06.03.2013
FAU/SU v/Rundevoll 
skole

Høringsuttalelse - midlertidig bruk av Rundevoll 
skole for å avhjelpe plassproblemene for Husabø 
ungdomsskole

7 I 07.03.2013 Fagforbundet
Høringsuttalelse - midlertidig bruk av Rundevoll 
skole for å avhjelpe plassproblemene for Husabø 
ungdomsskole

11 I 07.03.2013
Foresatte til elever på 7. 
og 6. trinn v/Rundevoll 
skole

Høringsuttalelse - midlertidig bruk av Rundevoll 
skole for å avhjelpe plassproblemene for Husabø 
ungdomsskole

13 I 07.04.2013
Egersund Arbeiderparti 
v/Frank Emil Moen

Plassproblemer Husabøskolen

14 U 09.04.2013 Frank Emil Moen Plassproblemer Husabøskolen
15 X 18.04.2013 Nils Georg Hansen Skolehelsetjenesten

16 I 18.04.2013
Eik fotball v/daglig leder 
Kenneth Andersen

Forespørsel om leie av EIK sitt klubbhus

18 I 19.04.2013 Verneombud Overføring av elever til Husabø ungdomsskole

21 X 19.04.2013
Torfinn Hansen; 
Nils Georg Hansen

Romsituasjonen ved husabø skole og Husabø 
ungdomsskole
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19 X 19.04.2013 Nils Georg Hansen Romsituasjonen på Husabø ungdomsskole

20 X 19.04.2013 Nils Georg Hansen
Konsekvensanalyse for bruk av kulturskolen som 
undervisnings lokale

Parter i saken:



























Internt notat
  

  

Uttalelse fra Husabø skole vedrørende skolestruktur

Vår ref.: 13/7315 / 13/415 / FA-B10, TI-&20 Dato: 07.03.2013

Saksbehandler: Svein Ivar Midbrød Telefon: 51 46 10 41 Mobiltelefon:   

E-post: svein.ivar.midbroed@eigersund.kommune.no

Som rektor ved Husabø skole, ønsker jeg å benytte anledningen til å understreke 
viktigheten av å finne gode løsninger på de utfordringene som Husabø skolene har med 
plass.  De problemstillingene som nå foreligger, har vært kjent lenge, og det er synd at vi 
ikke har kommet lenger i planlggingen av varige løsninger.

Forslaget om å ha en ungdomsskoleklasse på Rundevoll berører i liten grad forholdene på 
Husabø skole (barneskolen).  Men jeg ønsker å trekke fram følgende momenter som er 
viktige for oss:

- Skolebruksplan må utarbeides snarest.
- Vi har store plassutfordringer på skolen og ser fram til at brakkeløsning skal være på 

plass i august. Vi ønsker ikke en situasjon der vi må dele disse rommene med 
ungdomsskolen. Disse rommene har vi behov for selv. 

- For elevene på 6. og 7. trinn hos oss som normalt danner nye klasser på 
ungdomsskolen sammen med elevene fra Rundevoll, er det ulike synspunkter. Noen 
elever synes det er trist at de ikke får gå sammen med elever fra Rundevoll, mens 
andre synes det er helt greit. 

Saken har forøvrig vært drøftet i personalet, i elevråd og i SU/FAU. FAU/SU kommer med 
egen uttalelse.

Med vennlig hilsen

Svein Ivar Midbrød
Rektor
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EIGERSUND KOMMUNE

Møtereferat Off.loven § 14

Prosjekt:  
Emne: Referat fra møte om skolestruktur

Møte 
dato:

18.02.
2013

Sted: Rådhuset 4. etasje, 
Tid 
(Fra/til): 09.00-10.00

Møte nr.:
1

Deltakere møtt:

Nils Georg Hansen
Kristin Bø Haugeland
Leiv Kåre Nodland
Anne Margrete Herigstad
Torfinn Hansen

Deltakere ikke møtt:

Merknad (Saksliste - Neste møte – spesielle forhold):
Neste møte torsdag 21.02.2013 – adm + tillitsvalgte

Vår ref.:  13/5658 / 13/415 / FA-B10, TI-&20 Dato: 21.02.2013

Saksbehandler: Torfinn Hansen Direkte telefon: 51 46 82 46

E-post: torfinn.hansen@eigersund.kommune.no Mobiltelefon:    

Sak Referat Tidsfrist Ansvarlig
Momenter i forbindelse med ny skolestruktur -
Rundevoll skole 1 – 10 skole

Argumenter for Rundevoll skole som 1.-10.skole:
- Bedre plassutnyttelse ved alle skolene (Rundevoll skole, Husabø ungdomsskole, 

Husabø skole / modulbygg)
- Plass eneste argument 
- Kompetanse i FA ved Rundevoll skole.
- God ordning med forsterket SFO for elever på ungdomstrinnet.
- Kunne bygge opp en ny ungdomsskoleseksjon fra bunn av.
- Gode erfaringer med Hellvik skole som er 1.-10.skole (Nasjonale prøver, 

eksamener og Elevundersøkelsen)
- Hus U trenger 4 grupperom i 2013 og ytterligere 2 i 2014
- Fortsette på Husabø U i 9. og 10. klasse
- Motsatt av Helleland – som var å spare penger
- Midlertidig kontra endelig løsning
- Bedre for FA elevene 
- FAU møter før det er bestemt Dette gjelder også 
- Møte Mandag 4. mars FAU – Rundevoll
- Helhetlig forslag i forhold til gruppa
- Ungdomsskoleelever får et  godt tilbod

Argumenter mot Rundevoll skole som 1.-10.skole:
- Brudd i forventninger til å gå på Husabø ungdomsskole for:
 Foresatte



2

 Lærere
 Elever
- Overføring av ansatte fra Husabø ungdomsskole til Rundevoll skole.
- Utvidet ansvarsområde for ledelsen ved Rundevoll skole.
- Mange elever ved FA på Rundevoll skole.
- Det er 9 elever  med IOP på 8. trinn 2013-2014.
- Storm fra elever
- Løse problemene for Husab U – mangler 4 rom har ett grupperom 
- Hus U mangler arbeidsrom til lærerne
- Skeptis med å drive en ungdomsskole
- Ungdommene lov til å bli ungdommer

Fakta:
- Gleder 29 elever Skoleåret 2013-2014.
- Ca. 3 lærerstillinger på ungdomstrinnet (Tildeling ikkje ferdig).
- Økt adm. ressurs til Rundevoll skole.
- Økt budsjett til innkjøp av nye bøker etc.
- Spille på lag med Utdanningsforbundet og FAU /SU
- Følge reglene i Arbeidsmiljøloven og Hovedtariffavtale.

Merknader til referatet bes gis innen: 21.02.2013

Med hilsen:

Torfinn Hansen
Skolefaglig ansvarlig

Mottaker av møtereferatet
Til:

Anne Margrethe Herigstad Rundevoll skole
Svein Ivar Midbrød Husabø skole
Leiv Kåre Nodland Husabø ungdomsskole

Ekstern kopi (Gjenpart):
Intern kopi (Gjenpart):



EIGERSUND KOMMUNE

Møtereferat Off.loven § 14

Prosjekt:  
Emne: Referat fra møte om skolestruktur

Møte 
dato:

18.02.
2013

Sted: Rådhuset 4. etasje, 
Tid 
(Fra/til): 09.00-10.00

Møte nr.:
1

Deltakere møtt:

Nils Georg Hansen
Kristin Bø Haugeland
Leiv Kåre Nodland
Anne Margrete Herigstad
Torfinn Hansen

Deltakere ikke møtt:

Merknad (Saksliste - Neste møte – spesielle forhold):
Neste møte torsdag 21.02.2013 – adm + tillitsvalgte

Vår ref.:  13/5658 / 13/415 / FA-B10, TI-&20 Dato: 21.02.2013

Saksbehandler: Torfinn Hansen Direkte telefon: 51 46 82 46

E-post: torfinn.hansen@eigersund.kommune.no Mobiltelefon:    

Sak Referat Tidsfrist Ansvarlig
Momenter i forbindelse med ny skolestruktur -
Rundevoll skole 1 – 10 skole

Argumenter for Rundevoll skole som 1.-10.skole:
- Bedre plassutnyttelse ved alle skolene (Rundevoll skole, Husabø ungdomsskole, 

Husabø skole / modulbygg)
- Plass eneste argument 
- Kompetanse i FA ved Rundevoll skole.
- God ordning med forsterket SFO for elever på ungdomstrinnet.
- Kunne bygge opp en ny ungdomsskoleseksjon fra bunn av.
- Gode erfaringer med Hellvik skole som er 1.-10.skole (Nasjonale prøver, 

eksamener og Elevundersøkelsen)
- Hus U trenger 4 grupperom i 2013 og ytterligere 2 i 2014
- Fortsette på Husabø U i 9. og 10. klasse
- Motsatt av Helleland – som var å spare penger
- Midlertidig kontra endelig løsning
- Bedre for FA elevene 
- FAU møter før det er bestemt Dette gjelder også 
- Møte Mandag 4. mars FAU – Rundevoll
- Helhetlig forslag i forhold til gruppa
- Ungdomsskoleelever får et  godt tilbod

Argumenter mot Rundevoll skole som 1.-10.skole:
- Brudd i forventninger til å gå på Husabø ungdomsskole for:
 Foresatte
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 Lærere
 Elever
- Overføring av ansatte fra Husabø ungdomsskole til Rundevoll skole.
- Utvidet ansvarsområde for ledelsen ved Rundevoll skole.
- Mange elever ved FA på Rundevoll skole.
- Det er 9 elever  med IOP på 8. trinn 2013-2014.
- Storm fra elever
- Løse problemene for Husab U – mangler 4 rom har ett grupperom 
- Hus U mangler arbeidsrom til lærerne
- Skeptis med å drive en ungdomsskole
- Ungdommene lov til å bli ungdommer

Fakta:
- Gleder 29 elever Skoleåret 2013-2014.
- Ca. 3 lærerstillinger på ungdomstrinnet (Tildeling ikkje ferdig).
- Økt adm. ressurs til Rundevoll skole.
- Økt budsjett til innkjøp av nye bøker etc.
- Spille på lag med Utdanningsforbundet og FAU /SU
- Følge reglene i Arbeidsmiljøloven og Hovedtariffavtale.

Merknader til referatet bes gis innen: 21.02.2013

Med hilsen:

Torfinn Hansen
Skolefaglig ansvarlig

Mottaker av møtereferatet
Til:

Anne Margrethe Herigstad Rundevoll skole
Svein Ivar Midbrød Husabø skole
Leiv Kåre Nodland Husabø ungdomsskole

Ekstern kopi (Gjenpart):
Intern kopi (Gjenpart):



EIGERSUND KOMMUNE

Møtereferat Off.loven § 14

Prosjekt:  
Emne: Referat fra møte om skolestruktur

Møte 
dato:

18.02.
2013

Sted: Rådhuset 4. etasje, 
Tid 
(Fra/til): 09.00-10.00

Møte nr.:
1

Deltakere møtt:

Nils Georg Hansen
Kristin Bø Haugeland
Leiv Kåre Nodland
Anne Margrete Herigstad
Torfinn Hansen

Deltakere ikke møtt:

Merknad (Saksliste - Neste møte – spesielle forhold):
Neste møte torsdag 21.02.2013 – adm + tillitsvalgte

Vår ref.:  13/5658 / 13/415 / FA-B10, TI-&20 Dato: 21.02.2013

Saksbehandler: Torfinn Hansen Direkte telefon: 51 46 82 46

E-post: torfinn.hansen@eigersund.kommune.no Mobiltelefon:    

Sak Referat Tidsfrist Ansvarlig
Momenter i forbindelse med ny skolestruktur -
Rundevoll skole 1 – 10 skole

Argumenter for Rundevoll skole som 1.-10.skole:
- Bedre plassutnyttelse ved alle skolene (Rundevoll skole, Husabø ungdomsskole, 

Husabø skole / modulbygg)
- Plass eneste argument 
- Kompetanse i FA ved Rundevoll skole.
- God ordning med forsterket SFO for elever på ungdomstrinnet.
- Kunne bygge opp en ny ungdomsskoleseksjon fra bunn av.
- Gode erfaringer med Hellvik skole som er 1.-10.skole (Nasjonale prøver, 

eksamener og Elevundersøkelsen)
- Hus U trenger 4 grupperom i 2013 og ytterligere 2 i 2014
- Fortsette på Husabø U i 9. og 10. klasse
- Motsatt av Helleland – som var å spare penger
- Midlertidig kontra endelig løsning
- Bedre for FA elevene 
- FAU møter før det er bestemt Dette gjelder også 
- Møte Mandag 4. mars FAU – Rundevoll
- Helhetlig forslag i forhold til gruppa
- Ungdomsskoleelever får et  godt tilbod

Argumenter mot Rundevoll skole som 1.-10.skole:
- Brudd i forventninger til å gå på Husabø ungdomsskole for:
 Foresatte
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 Lærere
 Elever
- Overføring av ansatte fra Husabø ungdomsskole til Rundevoll skole.
- Utvidet ansvarsområde for ledelsen ved Rundevoll skole.
- Mange elever ved FA på Rundevoll skole.
- Det er 9 elever  med IOP på 8. trinn 2013-2014.
- Storm fra elever
- Løse problemene for Husab U – mangler 4 rom har ett grupperom 
- Hus U mangler arbeidsrom til lærerne
- Skeptis med å drive en ungdomsskole
- Ungdommene lov til å bli ungdommer

Fakta:
- Gleder 29 elever Skoleåret 2013-2014.
- Ca. 3 lærerstillinger på ungdomstrinnet (Tildeling ikkje ferdig).
- Økt adm. ressurs til Rundevoll skole.
- Økt budsjett til innkjøp av nye bøker etc.
- Spille på lag med Utdanningsforbundet og FAU /SU
- Følge reglene i Arbeidsmiljøloven og Hovedtariffavtale.

Merknader til referatet bes gis innen: 21.02.2013

Med hilsen:

Torfinn Hansen
Skolefaglig ansvarlig

Mottaker av møtereferatet
Til:

Anne Margrethe Herigstad Rundevoll skole
Svein Ivar Midbrød Husabø skole
Leiv Kåre Nodland Husabø ungdomsskole

Ekstern kopi (Gjenpart):
Intern kopi (Gjenpart):



Eigersund kommune
Levekårsavdelingen

EIGERSUND KOMMUNE

Møtereferat Unntatt offentlighet
Off.loven § 14

Prosjekt:  
Emne:

Drøftingsmøte ang. skolestruktur for ungdomstrinnet i 
Rundevoll/Husabø området

Møte 
dato:

21.02.
2013

Sted: Kantina på rådhuset
Tid 
(Fra/til):

12.30 – 14.30
Møte 
nr.:

Deltakere møtt:

Inger Elin Gridsvåg
Linn Nodland
Tove Stinesen
Irma Haakset
Kristin Bø Haugeland
Nils Georg Hanssen
Leif Broch
Leiv Kåre Nodland
Svein Ivar Midbrød
Anne Margrete Herigstad
Torfinn Hansen

HTV Utdanningsforbundet
TV Husabø skole
TV Rndevoll skole
TV Husabø u-skole
Kommunalsjef personal
Konst. Kommunalsjef 
Informasjonsjef
Rektor Husabø U
Rektor Husabø skole
Rektor Rundevoll skole
Skolefaglig ansvarlig

Deltakere ikke møtt:

Merknad (Saksliste - Neste møte – spesielle forhold):

Vår ref.:  13/5879 / 13/415 / FA-B10, TI-&20 Dato: 22.02.2013

Saksbehandler: Torfinn Hansen Direkte telefon: 51 46 82 46

E-post: torfinn.hansen@eigersund.kommune.no Mobiltelefon:   

Sak Referat Tidsfrist Ansvarlig
Plassproblematikk – Husabø skole og Husabø 
ungdomsskole – mulige løsninger
Utdanningsforbundet

- Ønsker ikke løsningen med 1 – 10 skole på 
Rundevoll

- Kan være med på diskutere skolebruksplan
- Nå blir det tre skoler som sliter
- Det er mulig med rom i bomberom til ansatte + 

grupperom
- Må ha klasserom til Husabø skole
- Bekymret for fagovertallighet på Husbø U 
- Spansk, tysk eller engelsk
- Bekymret for fag bla.a. utdanningsvalg
- Det er store utfordringer for Rundevoll i forbindelse 

med elever med spesielle behov
- Tenke langsiktig utbygging i Hestnes 200 boliger
- Skjønner at det må være en løsning for det neste 



SIDE 2 AV 3

Sak Referat Tidsfrist Ansvarlig
skoleåret

- Finne grupperom og klasserom på Husabø U
- Frigjøre bomberom på Husabø U
- Paviljong løser ikke problemet neste skoleår
- Permanente løsninger blir ofte endelige

TV Rundevoll:
- 3 rom står ledig 
- I 2014 kommer det 46 elever
- 2015: 36 elever
- Stor forsterket avdeling 
- God ånd, redd for reaksjon etter mange år med lite 

lass.
- Valgfag 
- Må strippe rom for enkelte elever

Skoleeier:
- Ny skole tar tid 
- Gå for en midlertidig løsning
- Tar tid å bygge en ny løsning
- Vedtatt at de skal lage skolebruksplan i 

Kommunestyret høsten 2012
- Dette er forslag til løsning
- En klasse på Rundevoll løser skolens 

plassproblemer på kort sikt
- Kompetansen  på Rundevoll må spres til andre 

skoler ellers vil FARS bli for stor del i forhold til 
skolen

- Det må søkes endring av bruk av bomberom

Rektor på Husabø ungdomsskole:
- 9 klasser + 1 grupperom
- 2013-2014: 91 elever 4 deling
- 4 grupperom
- 2 ekstra grupperom året etterpå 
- Så går det nedover med behovet
- Spansk 3 spansklærere 1 til rundevoll
- Utdanningsvalg er i begrenset omfang på 8. trinn
- Vokser ut av arbeidsrommene, har 3 arbeidsrom –

ekstra personmal evt inn i bomberom
- Klasse på Rundevoll løser våre problemer

Innspill fra rektor på Husabø skole:-
- Hva med en filial av Husabø ungdomsskole 

lokalisert på Rundevoll skole

Etter en pause i drøftingene konkluderte skoleeier med 
følgende:

Det settes i verk en åpen prosess der følgende 
alternativer blir vurdert:

- Alt. 1: Rundevoll skole blir en 1 – 10 skole. Bygges 



SIDE 3 AV 3

Sak Referat Tidsfrist Ansvarlig
opp med 8. trinn 2013-2014 og 9. trinn fra 2014

- Alt. 2: Rundevoll skole rommer en filial av Husabø 
skole fra skoleåret 2013-2014. 

- Personalgruppene på de tre skolene vil bli 
orientert fredag 21.02.2013

- Berørte fagforeninger vil få mulighet til å gi 
hørigsuttalelser sammen med skolenes 
rådsorganer

- Frist for uttalelse blir 8. mars

Merknader til referatet bes gis innen: 26.02.2013

Med hilsen:

Torfinn Hansen
Skolefaglig ansvarlig

Mottaker av møtereferatet
Mottakere:

Til møtedeltakerne

Kopi til:
Anne Margrethe Herigstad Rektor
Leif E. Broch Informasjonssjef

Nils Georg Hansen
Konst. kommunalsjef kultur og 
oppvekst

Kristin Bø Haugeland Kommunalsjef Personal
Svein Ivar Midbrød Rektor
Leiv Kåre Nodland Konst. rektor



Besøksadresse: Telefon: 
Postadresse: Postboks 580, 4379 EGERSUND Telefaks: 
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

Internt notat
  

  

Mottakere:

Leif E. Broch Informasjonssjef

Plassproblematikk Husabø ungdomsskole

Vår ref.: 13/11926 / 13/415 / FA-B10, TI-&20 Dato: 26.04.2013

Saksbehandler: Eivind Galtvik Telefon: Mobiltelefon: 474 83 387

E-post: eivind.galtvik@eigersund.kommune.no

Utredning av ulike alternativ – plassproblem Husabø Ungdomsskole

På kommunestyremøte den 22.04 ble saken om plassproblematikk på Husabø 
Ungdomsskole sendt tilbake til administrasjonen for videre utredning. Det kom fram konkrete 
forslag fra ulike politikere som det er gjort rede for i dette notatet.

Leie av rom i Samfundet skole
Saksbehandler har hatt møte med rektor på Samfundet skole for å avklare mulighetene for 
leie av rom der. Rektor sier de ikke har noen klasserom som kan benyttes gjennom hele 
skoleåret. Det de kan tilby er spesialrom deler av uken. Mat & Helse kan benyttes to hele 
dager, gymsal kan benyttes 10-15 timer pr. uke og auditorium kan også benyttes 10-15 timer 
pr. uke. Dette vil ikke medføre særlig med utgifter for kommunen, bare noe renhold.

Arkitekt – se på romplanen for skolen
Det ble stilt spørsmål om det var mulig å knytte til seg arkitekt for å se på andre muligheter 
for å tenke romløsninger på Husabø U. Som formannskapet er orientert om er det sett ned ei 
prosjektgruppe som arbeider med skolebruksplan for Eigersund kommune. Hvis vi nå skal ha 
arkitekt inn som skal se på ulike løsninger på Husabø U, vil dette muligens legge hindringer 
for mer langsiktig planlegging av skolestrukturen i kommunen. Ut fra dette er det ikke gjort 
konkrete avtaler med arkitektfirma for å se på romplanen på skolen. Tidsaspektet var og 
avgjørende i denne vurderingen.

Blandeverket
Saksbehandler har vært i kontakt med næringssjefen i Dalane for å få en oversikt over mulig 
areal i Sokndalsveien 26. Det arealet som er aktuelt, er to klasserom og to grupperom. Totalt 
utgjør dette 130 kvm. Det er viktig å understreke at dette arealet er med i diskusjonen om 
hvordan Dalane studiesenter skal drives. Rådmannen vurderer deler av dette arealet som en 
mulig avlastning for Husabø U i perioden fram til skolebruksplanen er klar, men mener det er 
viktig å avklare situasjonen rundt Dalane studiesenter før mer konkrete planer legges.

Tannlegekontor 
Husabø skole er mottaksskole for flyktningebarn i barneskolealder som skal ha språktrening. 
Denne elevgruppen har i påvente av en avklaring rundt de gamle tannlegekontorene hatt 
midlertidig løsninger på Husabø skole. Administrasjonen mener de bør ha prioritet på å ha 
hensiktsmessige rom for sin språkopplæring, og derfor vil de aktuelle grupperommene være i 
bruk fra august 2013. 
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Besøksadresse: Telefon: 
Postadresse: Postboks 580, 4379 EGERSUND Telefaks: 
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Bomberommet
Bomberommet er delt i to rom, et ordinært grupperom og et datarom. Begge disse rommene 
er i dag i bruk, og det er ikke pedagogisk ønskelig at bruksområde for disse blir endret.

Modulbygg for de tilsette
Modulbygg for de tilsette ble satt fram som et forslag for å frigjøre plass til 
klasserom/grupperom. Kostnaden er omtrent lik enten det er modul for undervisning eller det 
er arbeidsrom for personalet. Ved en slik løsning vil en i tillegg få kostnader med å bygge om 
deler av dagens arbeidsrom. En utfordring med enda et modulbygg er at det vil bli mindre 
plass ute til elevene. 

Kan 10. klasse flyttes?
I tidligere forslag fra rådmannen er det foreslått at dagens 7. klasse fra Rundevoll skole skal 
gå på Rundevoll som en filial under Husabø i 8. og 9. klasse. Det kom alternativt fra
kommunestyret om det ikke var bedre at det var en klasse fra 10. klasse som flyttet.
Fordelen med det er at de som eventuelt flyttes allerede er sosialisert inn som en del av 
Husabø U. Administrasjonen vurderer at det ikke er heldig for det psykososiale skolemiljøet 
på Rundevoll skole at det kommer nye elever fra 10. klasse dit.

Timeplan – kreative løsninger
Når det gjelder spørsmålet angående bruken av de rommene som er på Husabø U, har 
saksbehandler gått gjennom romprogrammet for hele skolen sammen med ledelsen på 
skolen. I dag bruker skolen mange av spesialromma til ordinær 
undervisning/gruppeundervisning for å få ”timeplankabalen” til å gå opp. Naturfagrom, som 
skal brukes for å gjøre elevforsøk, blir brukt 12 timer pr. uke til andre formål. Det samme 
gjelder rommene for kunst og håndverk. Organiseringen er og lagt opp slik at når ei 
elevgruppe/klasse har undervisning i noen av spesialromma, er det andre som bruker det 
ordinære klasserommet.

Nye opplysninger i saken -anbefaling
Ledelsen ved skolen har sammen med saksbehandler funnet en midlertidig løsning på 
plassproblematikken på Husabø Ungdomsskole. Ved å gjøre noen små tilpassinger på 
eksisterende bygningsmasse, kan det bli frigjort plass til to grupperom og musikkrommet vil 
da kunne brukes som ordinært klasserom. Når Husabø U i tillegg kan benytte to av 
grupperomma i paviljongen og har mulighet til å ha musikkundervisning på Husabø skole og 
kulturskolen, samt kroppsøving på Samfundet skole, er dette ei god midlertidig løsning på 
plassproblematikken på Husabøskolene. 

Oppsummering 
Saksbehandler har gått grundig inn i saken og vært på befaring på Husabøskolene. Sammen 
med ledelsen på begge skolene har rådmannen kommet fram til en løsning som ivaretar 
behovet for grupperom og et ekstra klasserom. Det er i samråd med rådmannen gjort ei
administrativ vurdering på at det er pedagogisk bedre å dele trinnet på 88 elever i fire klasser 
à 22 for å ta høyde for tilsig av nye elever.
Denne løsningen vil muligens gi et behov for å bruke et undervisningsrom (Bandrommet) på 
kulturskolen til deler av musikkundervisninga og gymsalen på Samfundet til noe kroppsøving. 
Dette avgjøres administrativt, ut fra de behovene som til enhver tid oppstår.

Rådmannens innstilling:
Elevene på Rundevoll går til Husabø Ungdommskole fra høsten 2013.

Med vennlig hilsen

Eivind Galtvik
Kommunalsjef kultur og oppvekst
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Kommunestyret

Utredning av ulike alternativer - plassproblemer ved Husabø ungdomsskole

Vår ref.: 13/11586 / 13/415 / FA-B10, TI-&20 Dato: 22.04.2013

Saksbehandler: Nils Georg Hansen Telefon: 51 46 82 42 Mobiltelefon:   

E-post: nils.georg.hansen@eigersund.kommune.no

FS-018/13 Vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Dagens ordning med å sende alle som nå går på 7.trinn ved Husabø skole og Rundevoll 
skole til Husabø ungdomsskole opprettholdes.

Administrasjonen har blitt bedt om å utrede ulike alternative lokaliteter for elever ved Husabø 
ungdomsskole, helsetjenesten sine lokaler ved Husabø skolene, EIK sitt klubbhus og 
Kulturskolens lokaler i tillegg til omdisponering av skolens ”keramikkrom”

Lokaliteter til skolehelsetjenesten
Fakta:
Skolehelsetjenesten består av helsesøster og lege og skal betjene både Husabø barneskole 
og Husabø ungdomsskole. Tjenesten er lokalisert i ny oppusset lokale mellom de to skolene.
Skolehelsetjenesten har separat inngang og består av venterom på 17,7 m2, legekontor på 
17,0 m2 og helsesøsters kontor på 38,3 m2.
Det er avsatt tre dager i uka for helsesøster til elever ved Husabø barneskole og ca. to dager 
i uka for ungdomsskolens elever. Helsesøster konsulterer mellom 8-10 elever de dagene hun 
er tilstede på Husabø helsestasjon.
10 timer i uka er det psykiatrisk sykepleier på plass for samtale med enkeltelever.

Skolehelsetjenesten er en lovpålagt oppgave hjemlet i helse og omsorgstjenesteloven.
IS – 1154 Veileleder fra Helsedirektoratet beskriver nærmere kommunens helsefremmede 
og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten:

For skoleelever er det viktig at ansatte i skolehelsetjenesten er tilgjengelige på skolen. 
Elevene må vite når, og hvordan de kan komme i kontakt med helsetjenesten, slik at det blir 
så enkelt som mulig når de har behov for helsehjelp. Skolehelsetjenesten kan komme tidlig 
inn og hjelpe elevene med problemer de synes er vanskelig å ta opp med foreldre eller 
lærere. Ansatte i skolehelsetjenesten må være inkludert i
skolemiljøet for å kunne samarbeide med elever, lærere, foreldre og andre om å identifisere 
og ivareta elever som har helseproblemer som har sammenheng med skolesituasjonen.
Tilgjengelighet i form av lokalisering og åpningstider må også vurderes opp mot de ansattes 
arbeidsmiljø og mulighet for kontakt med samarbeidspartnere.
Tiltakene gjelde både enkeltelever og hele skolemiljøet - fysisk og psykososialt, innendørs og 
utendørs og mulighet for kontakt med samarbeidspartnere.
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Tiltakene gjelder både enkeltelever og hele skolemiljøet - fysisk og psykososialt, innendørs 
og utendørs. Planlegging og etablering av helsestasjons- og skolehelsetjenesten må ta 
høyde for at tjenesten er et tilbud som barn over en viss alder besøker uten at de er i følge 
med foresatte.

Fordeler:
- Ta i bruk helsestasjonen som midlertidig skolelokale med inntil tre grupperom for 

elever ved Husabø ungdomsskole.
- Ligger i umiddelbar nærhet til skolene.
- Flytte skolehelsetjenesten ved Husabø skolene til Rundevoll skole og /eller sentrum 

Helsestasjon.

Ulemper:
- Skolehelsetjenesten bør ligge i skolens nærmiljø og være et lavterskeltilbud for 

skolenes elever.
- Flytting av skolehelsetjenesten til annen lokale borte fra skolens umiddelbare nærhet 

vil i følge ledende helsesøster i praksis være det samme som at skolehelsetjenesten 
er ute av drift.

- Ved at elever fra Husabø skal forflytte seg til sentrum eller Rundevoll skole er dette i 
følge ledende helsesøster å utsette barna for ytterligere helserisiko. Dette handler 
både om tilgjengelighet, trafikale forhold og skolefravær. Spesielt for de sårbare 
barna.

EIK sitt klubbhus
Fakta:
Egersund Idrettsklubb har eget klubbhus på Idrettsmarka med garderober i underetasje, stort 
lokale med kjøkken og miljørom i første etasje og kontorer og møterom i andre etasje.
Klubbhuset er nylig pusset opp for en halv million kroner og huser tre ansatte i tillegg til 
Fotball SFO fem ganger i uka.

Fordeler:
- Nærhet til Husabø ungdomsskole og til idrettsanlegg.
- Har vært utleid før til barnehage i påvente av ny barnehage.
- Stor grunnflate.

Ulemper:
EIK skriver i sitt tilsvar til kommunens forespørsel om mulighet for leie følgende:

- Ved utleie til skole vil de mer eller mindre måtte kutte ut FFO (Fotball Fritidsordning) 
skoleåret 2013-2014.

- Klubben har årlige inntekter på flere hundre tusen kroner på FFO.
- Klubbens tre ansatte må finne andre lokaler å være i.
- I tillegg så er klubben bekymret over slitasje på nytt utstyr ved eventuell utleie.
- EIK stipulerer månedlige leieutgifter for kommunen på over 200 000 kr, men det er 

ikke forhandlet om pris.

Eigersund kulturskole
Fakta:
Eigersund kulturskole rommer ordinær kulturskoletilbud med dans, drama, instrumenter, 
sang, visuelle kunstfag og musikk fra livets begynnelse. Bygget huser også Tusenbeinet 
åpen barnehage som er et lavterskeltilbud for førskolebarn og foresatte. I tillegg er 
kulturskolen mye i bruk til ulike andre arrangementer, både i kommunal og privat regi.
Det er ca. 550 elever ved Eigersund kulturskole og ca. 20-30 daglige brukere av åpent 
barnehagetilbud.

Fordeler:
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- Kommunen eier og driver bygget. Det blir mindre tilleggsutgifter enn å leie bygg 
privat.

- I gangavstand fra ungdomsskolen.
- Sentrumsnært.
- Ledig romkapasitet på dagtid.

Ulemper:
- De fleste rommene i 2 og 3 etasje er spesialrom og er i bruk fra klokken 12.00 og 

utover til undervisning av elever i kulturskolen.
- For skolebruk er det mest aktuelt å benytte åpen barnehage sine lokaler samt 

paviljong. Åpen barnehage har tre rom på henholdsvis 28,7 m2, 38,6m2 og 41,0m2. 
Disse ligger ved siden av hverandre og kan åpnes opp ved behov f. eks til klasserom.
Paviljongen er på 112,6 m2.
Bruk av paviljong som klasserom vil bety innstillinger av kurs, møter, konserter og 
andre arrangementer på dagtid.

- Dersom skolen skal ta i bruk disse rommene betyr det stans i tilbud åpen barnehage 
og at paviljong ikke er tilgjengelig på dagtid. Det er to ansatte som vil måtte få nye 
arbeidsoppgaver, styrer + førskolelærer.

- Elever og lærere vil måtte forflytte seg mellom hjemmeskolen og kulturskolen.
- Kulturskolen ligger i sentrum med de utfordringer dette vil kunne medføre for 

friminutter.

Brev fra ledelsen ved Husabø ungdomsskole angående romsituasjonen, datert 
19.04.13 – vedlegg 1.
Ledelsen ved Husabø ungdomsskole peker på at det skoleåret 2013-2014 er behov for 4 
grupperom til elever med særskilte behov, arbeidsplass til nye lærere, miljøterapeuter og 
assistenter, samt eventuelt et ekstra klasserom dersom 8 trinn ut fra antall elever må deles 
opp i fire paralleller.
For skoleåret 2014-2015 trengs ytterligere minst et klasserom /fire paralleller og to 
grupperom.
Synspunkter på løsning slik ledelsen ved skolen ser det:
Helsestasjonen ønskes skjermet. Den har i dag en ideell beliggenhet med nærhet til 
brukerne på barneskolen og ungdomsskolen. Helsesøster trenger også plass for grupper av 
elever.

Keramikkrommet ønskes skånet siden rommet er i jevnlig bruk. I mangel av grupperom 
brukes det i dag foruten i kunst og håndverk også i musikk og i valgfaget ”sal og scene”. 

En god midlertidig løsning som dekker de nærmeste årene, vil være et nytt modulbygg med 
2 klasserom og 4 grupperom. Når vi får behov for ytterligere 2 grupperom skoleåret 
2014/2015, må vi disponere 2 grupperom i modulbygget på barneskolen. Det er allerede 
bevilget fem millioner kroner til modulbygg 1 (brakke)

Brev fra verneombud for skolene, John Egeli datert 19.04.13 – vedlegg 2.
I brevet til Eigersund kommune skriver verneombudet følgende:
”Dersom Eigersund kommunestyre vedtar å overføre elevene i 7.klasse ved Rundevoll skole 
til Husabø ungdomsskole, er det bare en løsning som er akseptabel, sett ut fra et 
arbeidsmiljøsynspunkt. Da må det bygges et modulbygg”

Det å flytte helsestasjonen er i følge Egeli en dårlig løsning. Han skriver: ”Vi har en 
helsestasjon som fungerer og brukes nesten hver dag. Brukes av begge skolene, og ble i sin 
tid bygd mellom skolene for at elevene lett skulle få tilgang til helsesøster. Hun skal ha et 
godt og skjermet arbeidsmiljø”

Når det gjelder å eventuelt bygge om keramikkrom til grupperom skriver han følgende:
”La meg presiserer at dette ikke er et keramikkrom. Det er mange år siden det var 
keramikkovn i dette rommet. Rommet brukes i dag i kunst og håndverk, musikk og 
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grupperom til andre fag. En omdisponering av dette rommet vil gi et dårligere arbeidsmiljø og 
frustrasjon for de ansatte”
Han avslutter med å skrive at han som verneombud går imot at det tas mer arealer i 
eksisterende bygninger og bygges om til andre formål.

Drøfting
Det vises til saksframstilling i sak FS – 018/13 når det gjelder ungdomsskole på Rundevoll 
evt. filial av Husabø ungdomsskole. 

Det har vært befaring på helsestasjonen torsdag 18.04 hvor en har sett på lokalene som 
disponeres av helsesøster /lege. Disse kan være egent som grupperom, men som ledende 
helsesøster påpeker vil dette bety at helsestasjonen på Husabø skolene er ute av drift.

EIK sitt klubbhus kan være egnet, men utleier er lite interessert i å leie ut og tilbudet er svært 
høyt priset.

Det er mulig å tilpasse lokalene i kulturskolen til å ha en klasse der. Sannsynligvis ville da 
paviljongen være det beste alternativet. Åpen barnehage er et tilbud til barn og familier på 
dagtid der barna ikke går i ordinære barnehager. Administrasjonen ser på en nedleggelse av 
tilbudet i åpen barnehage som en svært dårlig løsning. 
Det er særlig negativt med tanke på integrering og mulighet for tidlig innsats.

Det såkalte keramikkrommet er mye i bruk til flere fag. Elevenes situasjon er viktig i denne 
saken. Samtidig viser uttalelse fra verneombud og rektor ved Husabø ungdomsskole at for å 
gi en mer varig løsning trengs en egen paviljong for ungdomsskolen. Det bør også legges 
betydelig vekt på at personalet ved skolen vokser. Dette skjer allerede høsten 2013 og 
kapasitet på arbeidsrom er allerede sprengt. For skoleåret 2014-2015 vil det være en 
firedeling av 8.trinn i tillegg til at 9.trinn allerede kan være firedelt.

Løsningen som velges til å løse plassbehovene ved Husabø barneskole og ungdomsskole 
må være av en slik art at løsningen gjelder for mer enn et skoleår ad gangen og innenfor 
økonomiske så vel som praktiske rammer. Skoleeiers fokus må være på elevenes og de 
ansattes arbeidsmiljø, slik at dette er best mulig.

Anbefaling
Totalt sett mener fortsatt administrasjonen at filial på Rundevoll skole under Husabø 
ungdomsskole er den beste løsningen.

Med vennlig hilsen

Eivind Galtvik
Kommunalsjef kultur og oppvekst

Dok.nr Tittel på vedlegg
278994 Romsituasjonen.doc
278989 Overføring av elever til Husabø ungdomsskole
278914 Skolehelsetjenesten
278915 Forespørsel om leie av EIK sitt klubbhus
279122 Konsekvensanalyse for bruk av kulturskolen som undervisnings lokale
279355 VS: Husabø U

Kopi til:
Ketil Helgevold Rådmann
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Tore L. Oliversen Kommunalsjef økonomi



19.04.13

Romsituasjonen på Husabø ungdomsskole.

2013/2014
Skolen trenger:

 4 grupperom til elever med særskilte behov.

 1 klasserom for å få til 4 paralleller 

88 elever ventes fra Husabø skole og fra Rundevoll skole ved skoleårets begynnelse.
Vi venter også flyktninger på grunnlag av kommunale vedtak. De fleste flyktningene 
blir bosatt i sentrum og har dermed Husabø som skolekrets.

 Arbeidsrom for nye lærere, miljøterapeuter og assistenter. 

Vi blir flere nytilsatte på grunn av økende antall elever med særskilte behov. 
Assistenttimene/miljøterapeuttimene er ikke tildelt ennå, slik at nøyaktig behov for 
abeidsplasser er ikke helt klart. Men arbeidsrommene er fulle allerede inneværende 
skoleår.

2014/2015:
Skolen trenger:

  2 grupperom til elever med særskilte behov.

 1 klasserom for å få 4 paralleller 

93 elever ventes fra Husabø og fra Rundevoll skole.

Synspunkter på løsning:
Helsestasjonen ønskes skjermet. Den har i dag en ideell beliggenhet med nærhet til 
brukerne på barneskolen og ungdomsskolen. Helsesøster trenger også plass for grupper 
av elever. 

Keramikkrommet ønskes skånet siden rommet er i jevnlig bruk. I mangel av grupperom 
brukes det i dag foruten i kunst og håndverk også i musikk og i valgfaget  ”sal og scene”. 

En god midlertidig løsning som dekker de nærmeste årene, vil være et modulbygg  
med 2 klasserom og 4 grupperom. Når vi får behov for ytterligere 2 grupperom 
skoleåret 2014/2015, må vi disponere 2 grupperom i modulbygget på barneskolen. 

Leiv Kåre Nodland
Konstituert rektor
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Fra: Sissel Grastveit 
Sendt: 18. april 2013 16:55

Til: Nils Georg Hansen
Kopi: Nina Bolme Steinsholt
Emne: Skolehelsetjenesten

Hei!

Noen ord med på veien:

Skolehelsetjenesten er en lovpålagt oppgave hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.

Refererer til IS-1154 (Veileder fra Helsedirektoratet) Kommunens helsefremmende og forebyggende 
arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjeneste:

For skoleelever er det viktig at ansatte i skolehelsetjenesten er tilgjengelige på skolen. Elevene må vite 
når, og hvordan de kan komme i kontakt med helsetjenesten, slik at det blir så enkelt som mulig når de 
har behov for helsehjelp. Skolehelsetjenesten kan komme tidlig inn og hjelpe elevene med problemer de 
synes er vanskelig å ta opp med foreldre eller lærere. Ansatte i skolehelsetjenesten må være inkludert i 
skolemiljøet for å kunne samarbeide med elever, lærere, foreldre og andre om å identifisere og ivareta 
elever som har helseproblemer som har sammenheng med skolesituasjonen.

Tilgjengelighet i form av lokalisering og åpningstider må også vurderes opp mot de ansattes arbeidsmiljø 
og mulighet for kontakt med samarbeidspartnere." 

Tiltakene gjelde både enkeltelever og hele skolemiljøet - fysisk og psykososialt, innendørs og utendørs".

Planlegging og etablering av helsestasjons- og skolehelsetjenesten må ta høyde for at tjenesten er et 
tilbud som barn over en viss alder besøker uten at de er i følge med foresatte.

7.5.2. Individrettet helsetjeneste for elever

Det individtettede arbeid i skolehelsetjenesten er målrettede helseundersøkelser på bestemte alderstrinn, 
individuell veiledning etter Åpen dør"- prinsippet og oppfølging av elever med spesielle behov. Det at 
helsepersonell er tilstede på skolen til faste tider er viktig for at elever med fysiske eller psykososiale 
problemer søker hjelp.



Ut fra veileder kan jeg ikke se at vi kan drive skolehelsetjeneste uten å være tilstede på skolen. 

Dersom elever skal forflytte seg fra Husabø for å oppsøke helsesøster i sentrum vil dette være å utsette 
barna for ytterligere en helserisiko. Dette handler både om tilgjengelighet, traffikale forhold og skolefravær. 
Tenker da spesielt på sårbare barn. 

I praksis vil de bety at skolehelsestasjonen er utav drift, noe kommunen i så fall må ta konsekvens av.

Sissel Orstad Grastveit

Leder Helsestasjonen Eigersund kommune

Telefon 51468150/ 48865532

E- post: sissel.grastveit@eigersund.kommune.no 
<mailto:sissel.grastveit@eigersund.kommune.no>



________________________________________________________________ 

Fra:  Nils Georg Hansen 

Sendt: 19.04.2013 
Til:  Helga  Bode 
Kopi: 
Emne: VS: Forespørsel om leie av EIK sitt klubbhus - Dagtid skoleåret 2013-2014 
________________________________________________________________ 

  _____  

Fra: Kenneth Andersen [mailto:kenneth@eikfotball.no] 
Sendt: 18. april 2013 13:48
Til: Nils Georg Hansen
Emne: SV: Forespørsel om leie av EIK sitt klubbhus - Dagtid skoleåret 2013-2014

Hei igjen Nils Georg.

Vi har gått kjapt igjennom dette, og det er jo litt kort varsel å svare på. 

Klubbhuset er jo pr i dag en arbeidsplass til 3 ansatte, samt at vi har FFO her 5 ganger pr uke.

For at dette skal kunne være mulig for oss så betyr det at vi mer eller mindre må gi slipp på FFO dette år.

Klubben har 750 000 i årlige inntekter på FFO. Samtidig så ser vi at vi nok blir nødt for leie oss andre lokaler for våre 
ansatte for å få en tilfredsstillende arbeidshverdag. To kontorer i normale lokaler vil fort koste oss 10 000 pr mnd.

I tillegg så har vi nettopp pusset opp klubbhuset for kr 500 000. Dette vil jo medføre slitasje på nytt utstyr. 

Vi ser også at dette vil legge store begrensinger for oss som klubb på kveldstid. Klubbhuset er mer eller mindre 
utleid hver eneste kveld til lag i klubben, og vi lurer jo på om det blir ryddet etter skoleslutt eller om vi må stenge 
klubbhuset for et år.

Vi ser vel for oss at skal dette være aktuelt for oss så må eventuelle leieinntekter være betydelige. Så vi snakker fort 
om kr 200 000 - 250 000 pr mnd. Vi har noen eiendomsmeklere som er på saken ang pris. Så den summe du får av 
meg er bare styrets mening.



Fra: Nils Georg Hansen [mailto:nils.georg.hansen@eigersund.kommune.no] 
Sendt: 18. april 2013 08:50
Til: kenneth@eikfotball.no
Kopi: Ketil Helgevold; Eivind Galtvik
Emne: Forespørsel om leie av EIK sitt klubbhus - Dagtid skoleåret 2013-2014

Til: EIK fotball ved daglig leder Kenneth Andersen,

Formannskapet vedtok i møte 17.04.13 å be kommunen ved administrasjonen se på ulike løsninger på 
plassproblemene ved Husabø skolene.

I den forbindelse ble eventuell leie av EIK sitt klubbhus på dagtid nevnt og bedt utredet.

Vår forespørsel er derfor følgende:

Kan Eigersund kommune ved Husabø ungdomsskole leie lokaliteter i EIK sitt klubbhus for skoleåret 2013-
2014, fra 19.08.13 til og med 22.06.14.

Vi har behov for et stort klasserom og to til tre grupperom.

Kan dere indikere om dette er mulig, og eventuell pris?

Da saken skal opp i Kommunestyret allerede på mandag, ber vi om et snarlig svar.

Helst i løpet av dagen.

Hilsen

Nils Georg Hansen

Rådgiver

Kultur og oppvekst

Eigersund kommune



Konsekvens analyse for bruk av kulturskolen som undervisnings lokale. 

Eigersund kulturskole drives i lokalene i parkveien 1. Rommene både i størrelse og 
materialvalg er spesialtilpasset for kulturskole undervisning. 
Undervisningen foregår både på dagtid og ettermiddagstid, Våre lærere har 
kontortid/forberedelse tid før sin faste undervisning. Elevtallet pr. våren 2013 er ca. 550.
innen dans-musikk-drama og visuelle kunstfag.

Kulturskolen har i to perioder hatt samarbeid med ungdomsskoler der vi i perioder har stilt 
rom til disposisjon for enkelt elever som har hatt behov for skifte av undervisningssted.  VI 
har derfor tradisjon til å være med å finne fleksible løsninger for kommunen. 

Daglig bruk av rommene:

Paviljongen:
Paviljongen  er en kombinert sal som er hjerte i kulturskolen. Til vanlig brukes dette av våre 
elever som en base før de starter undervisningen. Her venter de og mange gjør lekser . Det er 
også en stor grad av kurs her. Da i hovedvekt på kommunale avdelinger. Rommet brukes også 
til undervisning ved behov, og fast er dramaundervisning på tirsdag og torsdag på 
ettermiddagstid. Musikk fra livets begynnelse er bruker av paviljongen pr.idag på torsdager 
fra kl. 11.00-12.30.
Paviljongen er også til bruk ved både egne og eksterne konserter.

Undervisningsrom 2-3 etasje:
Gruppe rom 2 etasje:

Det er 5 undervisningsrom i 2.etasje. Disse er på ca. 12 m2 og er innredet med instrumenter 
pluss en kontorarbeidsplass for lærerne. Lite egnet til å sette inn pulter ekstra. 

Bruk av rommene pr.idag. 

Mandag:  Alle 5 rommene fra ca. kl. 11.00 til 18.00
Tirsdag:  3 rom fra kl. 12.00 til 18.00
Onsdag: 3 rom fra kl. 10.00 til ca. 18.00
Torsdag: 4 rom fra ca. 12.00 til 18.00
Fredag: Ingen undervisning 

Gruppe rom 3. etasje.

Det er 4 undervisnings rom i 3 etasje på mellom 12 og 15 m2. De er innredet for instrumental 
undervisning med en kontorarbeidsplass som lærerne bruker til sin kontortid, i tillegg til 
ordinær undervisning.

Bruk av rommene pr.idag.
 Mandag:  2 rom fra kl. 12.00-18.00
Tirsdag : 3 rom fra kl. 12.00-18.00



Onsdag : 3 rom fra kl. 12.00 – 18.00
Torsdag : 2 rom fra kl.12.00 -18.00
Fredag : Ingen undervisning.

Konsekvenser om en mulig flytting til kulturskolen.

Paviljongen:

- Avvikling av all kursvirksomhet i paviljongen for skoleåret 2014/2015.
- Flytting /avlysning av tilbud som foregår på dagtid i paviljongen. 
- Elevene mister ”hjerte” i kulturskolen som de bruker som minglerom / lekse rom.
- Ved en skolemøblering -vanskeligere å bruke rommet til kulturskolevirksomhet til både 
undervisning og konserter.
- Det er lite lager plass utenom selve paviljongen til utstyr og stoler og møblering.

Ved bruk av undervisningrom i 2- 3 etasje.      

- Mister rommet til bruk til sin pålagte tilstedeværelses tid.
-Mye av vår undervisning begynner før ungdomskolen er ferdig med sin undervisning.
-Rommene er ikke utstyrt og tilpasset i størrelse og møblering og vil derfor om dette gjøres 
måtte gå ut over kulturskolens vanlig undervisning. 

Egersund 19/4 2013 

Svein Tengesdal 
Rektor Eigersund kulturskole



________________________________________________________________ 

Fra:  Svein Ivar Midbrød 
Sendt: 19.04.2013 
Til:  Nils Georg Hansen;Torfinn  Hansen 
Kopi: 
Emne: VS: Husabø U 
________________________________________________________________ 

 Korrigeringer er "grønnet ut", men teksten for øvrig bør gjennomgås og leses korrektur på..

Forøvrig ønsker vi fra Husabø skole å presisere følgende:

-          "Paviljongen" kom inn som et hastetiltak for Husabø skole (barneskolen) på bakgrunn av særlig stor 
økning i elevtallet hos oss. FAU og skole engasjerte seg i saken som var i media (Dalane tidende/nrk 
lokalen) både forrige skoleår og i høst. FAU var sterkt engasjert. Det samme var varaordføreren. 
Resultatet var et politisk vedtak som ga oss lovnad om en brakke. Denne ble planlagt og dimensjonert ut 
fra våre behov. Våre behov er ikke blitt mindre, snarere tvert i mot. Vi har behov for å flytte ett klassetrinn 
ut i paviljongen. Det vil si to klasser. De vil dessuten ha behov for tilgang til grupperommene. Vi kan 
imidlertid se på bruken av to av disse grupperommene sammen med ungdomsskolen, slik at inntil to av 
grupperommene kanskje kan kunne brukes av begge skolene. Vi vet imidlertid allerede nå at dette ikke vil 
være en god løsning, og at det vil bli kamp mellom skolene om dette. Vi har over tid drevet skolen som i 
unntakstilstand når det gjelder plass, i påvente av løsning. Elevene får f. eks svært lite tilgang til data for 
tiden, da to datarom/mediatek i dag brukes som klasserom. Vi kangå med på at vi på barneskolen som 
selv har en akutt plassmangel, skal løse plassproblemene på ungdomsskolen!!!

-          For elevene på barneskolen er det ikke aktuelt å gå til helsesøster utenfor skolens område. Dette vil 
ikke være forsvarlig verken praktisk eller sikkerhetsmessig. Mange elever har for eksempel faste samtaler 
med helsesøster. Da henter hun elevene selv i klasserommene.  

-          Elevtallet for 1. trinn for høsten 2013 er svært høyt. Det ser pr. nå ut som at elevtall for første trinn 
høsten 2014 vil være ennå høyere.

Mvh

Svein Ivar Midbrød

Rektor Husabø skole



  _____  

Fra: Torfinn Hansen 
Sendt: 18. april 2013 10:48
Til: Svein Ivar Midbrød; Leiv Kåre Nodland
Emne: Husabø U

Kommenter/rediger teksten og send til nils georg og meg i retur.

Torfinn 

  _____  

Det er viktig å finne en løsning som kan brukes over tid. Presset på begge Husabøskolene har 
vært økende de siste årene. 

Husabø ungdomsskole:

2013-2014 har skolen har bruk for fire grupperom til elever særlige behov.

Arbeidsrom til nytilsatte lærere mangler også.

Elevtallet på 8. trinn 2013-2014 er på grensen til fire paralleller, derfor bør det være ett klasserom 
med i denne løsningen.

Skolen har nå ni klasser, og små klasserom gjør at de ikke er mulig å ha mer enn 30 elever i ett 
klasserom.

2013-2014 er det tre klasser på 29 elever. Det vil sannsynligvis være behov for en firedeling 
siden det er sagt ja til nye flyktninger. Det fører til mer økning enn normalt for Husabløskolene 
siden de fleste flyktningene blir bosatt i sentrum.

2014-2015:     8. trinn vil bestå av 40 elever fra Rundevoll og 53 fra Husabø, dvs. behov for 
firedeling. 



Grupperom:

2013/2014 er behovet fire grupperom og i 2014-2015 ytterligere to grupperom, tilsammen seks 
grupperom. 

Dette kan ikke organiseres innen eksisterende bygg. Løsningen vil være en tilsvarende 
modulbygg som for Husabø B (2 kl. rom og 4 grupperom) der en tar i bruk legens rom.

Det vil være behov for en paviljon på ungdomsskolen også. Plassering kan være der uværsskuret 
er.

Husabø skole:

2013-2014Opprinnelig vedtatt 3 klasserom senere meldt at behovet er to kl.asserom og tre 
grupperom.

2013-2014: Kan være en mulighet for at ungdomsskolen kan disponere ledig tid i inntil to av 
grupperommene i paviljongen.

Begge skolene har innføringsklasser for minoritetsspråklige oms dekke elever fra hele kommunen 
det første året de er i Eigersund. Disse språkgruppene kan eventuelt flyttes til et annet lokale, for 
eksempel Rundevoll skole.

Helsestasjonen må skjermes. Den ligger sentralt plassert i dag. Små elever kan ikke sendes til 
byen eller til Rundevoll til helsesøster. Helsesøster har kontortid daglig med 2,5 dag pr. skole.

Kostnad for to paviljoner vil være ca. 10 millioner til sammen.

Bomberommet er besiktiget av teknisk avdeling som mener at det ikke er egnet siden det har med 
bærekonstruksjonen til bygget å gjøre, og skolegården må graves opp for å gi direkte lys inn i 



rommet.

Keramikkrommet på ungdomsskolen er i bruk ved klassedeling f. eks. i valgfag eller 
musikkgruppe eller tilknytning til kunst og håndverk.



 
 
 

Oversikt over formannskapets faste medlemmer  
for valgperioden 2011 – 2015 

 
 

 
Formannskapet 11 representanter    Telefon E-post 

Ordfører: Leif Erik Egaas Sjukehusveien 45 4373 Egersund H  901 25 117 leif.erik.egaas@eigersund.kommune.no 

       

Varaordfører: Unn Therese Omdal Lyngveien 60 4371 Egersund AP   932 60 872  unn.omdal@gmail.com 

       

ARBEIDERPARTIET  3 representanter   AP   

Gruppeleder: Odd Stangeland Løvenborgveien 22 4371 Egersund AP  488 91 802 odd.stangeland@eigersund.kommune.no 

Unn Therese Omdal Lyngveien 60 4371 Egersund AP 932 60 872 unn.omdal@gmail.com 

Thuasanee Lingeswaran Damveien 35 4370  Egersund AP 481 88 108 thusaneel@hotmail.com 

       

       

FREMSKRITTSPARTIET 1 representanter      

Gruppeleder: Tommy Bjellås Rundevollsveien 76 4371  Egersund FRP 920 21 602  tommy@bjellas.no 

       

       

HØYRE 3 representanter      

Ordfører: Leif Erik Egaas  Sjukehusveien 45 4373 Egersund H 901 25 117 leif.erik.egaas@eigersund.kommune.no 

Gruppeleder Arne Stapnes Oreveien 3 4371 Egersund H 416 00 942 arne.stapnes@gmail.com  

Svanhild  Wetteland-Skåra  Stokkandveien 4 4375 Hellvik H 480 37 150 scorpionsw@hotmail.com 

       

       

KRISTELIG FOLKEPARTI 2 representant      

Gruppeleder Solveig Ege Tengesdal Hoveræget 7 4371 Egersund KRF 907 22 027 setengesdal@gmail.com 

Jon Aarsland Rindaveien 25 4371  Egersund  KRF 470 22 161 jon.aarsland@dabb.no 

       

       

Senterpartiet 1 representanter      
Gruppeleder Ruth Evy Berglyd  Dyrnesbakken 1 4372 Egersund SP 991 50 968 ffbe@frisurf.no 

       

       

VENSTRE 1 representanter      
Gruppeleder Tor Inge Rake Kjerjanesveien 1 4370 Egersund V 916 81 522 toringerake@hotmail.com   
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Politisk sekretariat 
 
Sekretariatet har bl.a ansvaret for å yte service til kommunens folkevalgte, og har også sekretariatsfunksjonene for 
kommunestyret, formannskapet, planteknisk utvalg, administrasjonsutvalget, felles brukerutvalg og særskilt 
klagenemnd.  
 
Det er politisk sekretariat som har den praktiske oppgaven med oppsett av sakslister, utsendelse av saksdokumenter, 
publisering, protokoll m.m. Utvalgslederen har imidlertid ansvaret for å godkjenne sakslisten før utsendelse. 
 
Ønsker du kopi av saksdokumenter til noen av sakene i kommunestyret, formannskap eller noen av utvalgene, evt at 
du har andre spørsmål angående politiske utvalg, kan du kontakte oss i sekretariatet. Du finner også saksdokumenter 
til det enkelte møte på kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk   

Faglige spørsmål om enkelte saker bør rettes til den enkelte saksbehandler. Dersom du ikke vet hvem som er 
saksbehandler, vil vi hjelpe deg frem til rette vedkommende. 
 
Organisatorisk ligger politisk sekretariat i Seksjon interne tjenester i Sentraladministrasjonen. Seksjonen ledes av 
informasjonssjefen. 
 
I sentraladministrasjonen ligger også overformynderiet som er det politiske organ som forvalter umyndige personers 
økonomi. Dette er politisk ledet av to folkevalgte og har egen sekretær.  
 
Styret for Eigersund Havn KF har sin sekretariatsfunksjon hos havnesjefen, som holder til i Havnebygget i Strandgt 2. 
Saksdokumenter til havnestyret legges ut på nettsidene til Eigersund Havn KF www.egersundhavn.no  
 
Kontrollutvalget har sin sekretariatsfunksjon hos Deloitte Advokatfirma AS – Stavanger. 
 
 
Adresse / telefonnr. m.m. 
Postadresse:      Besøksadresse: 
Politiske sekretariat, Eigersund kommune   Postboks 580, 4379 Egersund 
       Rådhusets 4 etasje, Bøckmans gate 2, 4270 Egersund.  
 
Telefaks: 51 46 80 97 
 
 
Navn Direkte telefon E-post Sekretær for utvalg 
Informasjonssjef 
Leif E Broch 
 

51 46 80 23 /  
Mob.:908 81 568 

leif.broch@eigersund.kommune.no  Kommunestyre, formannskap, 
særskilt klagenemnd. 

Politisk sekretær  
Randi Haugstad 
 

51 46 80 24 
Mob.:489 98 284 

randi.haugstad@eigersund.kommune.no Planteknisk utvalg, felles 
brukerutvalg, arbeidsmiljøutvalget, 

Politisk sekretær 
Målfrid Espeland 
 

51 46 80 25 
Mob.:901 33 107 

maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no  Trykking, publisering, 
oppsett/oppfølging, samt 
kontaktperson for forfall til 
kommunestyre og formannskap. 

Politisk sekretær 
Irene Randen 

51 46 80 45 
Mob.:489 98 285 

irene.randen@eigersund.kommune.no  Administrasjonsutvalget, avlønning 
og økonomi. 

 
 

   

Andre politiske utvalg/organ som ikke har sekretariatsfunksjon hos politisk sekretariat. 
Ingrid Bergum 977 84 232 kontrollutvalget@eigersund.kommune.no Kontrollutvalget 

 
Knut Seglem 51 46 83 61 knut.seglem@egersund.havn.no Sekretær for styret for Eigersund 

havn KF 
Sekretær Ingebjørg 
Hestnes 

51 46 80 17 ingebjorg.hestnes@eigersund.kommune.no  Sekretær for overformynderiet 

 
 

Følg kommunen på Facebook: www.facebook.com/eigersund og Twitter: @EigersundK  
 
 
22.08.2012 
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