
Ny skole- og barnehagestruktur

Presentasjon for henholdsvis posisjon og opposisjon, november 2019



Hvorfor vurdere strukturendringer?
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Løfte utdanningsnivået for å 
redusere 

levekårsutfordringene, 
bedre folkehelsen og øke 

inntektene 

Bidra til å sikre et profesjonelt og 
enhetlig skole- og 

barnehagetilbud av jevn og høy 
kvalitet 

Realisere anlegg som gir bedre 
samsvar mellom pedagogiske 

krav og bygningsmessig 
utforming

Styrke skoler og barnehager 
som positive, moderne 
organisasjoner som kan 

tilpasses nye nasjonale krav og 
føringer

Sikre en driftsprofil som gjør 
Sandefjord kommune 
bærekraftig også for 

fremtidige generasjoner

Skape et godt arbeidsmiljø for alle 
elever og ansatte





Fremskrevet befolkning 2020 - 2040 (MMMM)
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Sandefjord 2020 2030 2040 Økning personer Økning prosent

0-5 år 3929 4117 4287 358 9 %

6-15 år 7650 7391 7942 292 4 %

16-66 år 41429 43420 43976 2547 6 %

67 år og eldre 10657 13662 17236 6579 62 %



Status kommunale skoler og barnehager

5

Barnehage:
• Mange små barnehager med stor variasjon i bygningsmessig standard.
• Til dels lav pedagogisk funksjonalitet.
• Bygg er ikke tilpasset dagens bruk med flere små barn og lengre oppholdstid.
• God kapasitet fram til 2028, men den er veldig skjevdelt.

Skole:
• Svært mange og små barneskoler gir kostnadskrevende drift. 
• Kort avstand mellom skolene hindrer utnyttelsen av ledig skolekapasitet. 
• Stor variasjon i bygningsmessig standard og pedagogisk funksjonalitet.
• Omfattende vedlikeholdsetterslep og vedlikeholdsbehov. 
• Dårlige løsninger for myke trafikanter og øvrig trafikk.
• Klimamessig utdatert. 



Foreløpig to år, 500 sider og 48 møter…





0 - Videreføring av dagens 

situasjon 22 barnehager

Dimensjonere

nde antall bhg-

enheter

Investerings-

kostnad
Merknad

Vesteråt barnehage 43 11 mill Ombygges og bygges ut for å sikre funksjonalitet.

Høyjord barnehage 61 14 mill Ombygges og bygges ut for å sikre funksjonalitet.

Møyland barnehage 86 21 mill Ombygges og bygges ut for å sikre funksjonalitet.

Gravdal barnehage 96 23 mill Ombygges og bygges ut for å sikre funksjonalitet.

Kodal barnehage 131  - Ingen tiltak.

Elverhøy barnehage 84 21 mill Ombygges og bygges ut for å sikre funksjonalitet.

Trekanten 47 12 mill Ombygges og bygges ut for å sikre funksjonalitet.

Feen barnehage 62  - Ingen tiltak.

Barnas Hus barnehage 45 4 mill Tibygg for å sikre økt funksjonalitet.

Tuften barnehage 196 63 mill Øke med 100 plasser, ombygging og nybygg.

Frydenberg barnehage 147  - Ingen tiltak.

Ringkollen barnehage 89 25 mill Utbygges med 31 plasser.  Ombygging økt funksjonalitet. Forutsetter tomteutvidelse.

Vardenlia barnehage 61 14 mill Ombygges og bygges ut for å sikre funksjonalitet.

Trudvang barnehage 80 18 mill Ombygges og bygges ut for å sikre funksjonalitet.

Modalen barnehage 95  - Ingen tiltak.

Kapteinløkka barnehage 36  - Ingen tiltak.

Åsane barnehage 55 14 mill Ombygges og bygges ut for å sikre funksjonalitet.

Ranvik barnehage 96 27 mill Økes med 30 plasser - ombygges for bedre funksjonalitet.

Bugården barnehage 54  - Ingen tiltak.

Svartås barnehage 58 14 mill Ombygges og bygges ut for å sikre funksjonalitet.

Haukerød barnehage 63 13 mill Ombygges og bygges ut for å sikre funksjonalitet.

Krokemoa barnehage 85 20 mill Ombygges og bygges ut for å sikre funksjonalitet.

Barnehage i Byskolen 1.etg  -

Sandefjord kommune 1770 313 mill

Strukturmulighet 0 Anslått investeringskostnad (NOK)
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«Alt som før» i barnehagesektoren



«Alt som før» i skolesektoren

Videreføring av 21 barneskoler 
Dimensjoner

ende elevtall 

jf. prognose

Investerings-kostnad Merknad

Andebu ungdomsskole 270                  - Ingen tiltak

Andebu skole 320                 110 mill River bygg 1 og 2. Nybygg.

Høyjord skole 120                 69 mill Rive og bygge nytt.

Kodal skole 240                  - Ny skole.

Stokke ungdomsskole 350                 36 mill Oppgradering av fasade/vinduer. Mye ledig areal/kapasitet.

Bokemoa skole 500                 94 mill Rive hovedbygg, bygge nytt og øke kapasitet. Ingen tiltak i SFO-bygg/gymsal/svømmehall.

Melsom skole 250                  - Ingen tiltak.

Ramsum skole 50                     - Ingen tiltak.

Vennerød skole 100                  - Ingen tiltak.

Varden ungdomsskole  370                  - Ingen tiltak.

Framnes skole  250                 75 mill Rive bygg 1 og 2. Oppussing av bygg 3. Tilbygg.

Gokstad skole 320                 19 mill Ombygging for å sikre økt funksjonalitet, personalrom, lærerarbeidsplasser. Tilbygg klasserom/grupperom/LAP.

Ormestad skole 170                  - Ingen tiltak.

Vesterøy skole 140                 12 mill Oppussing eldste bygningsmasse.

Breidablikk ungdomsskole 460                  - Ingen tiltak.

Fevang skole 150                  - Ingen tiltak.

Helgerød skole 160                  - Ingen tiltak.

Mosserød skole 390                 21 mill Rive/flytte paviljong. Ombygging elevtoaletter. Tilbygg klasserom, SFO, LAP, garderober.

Sande skole 250                 92 mill Rive SFO-bygg og gymbygg. Tilbygg klasserom, SFO, gym, spesialrom.

Unneberg skole 130                 10 mill Avhende paviljong/brakke (ført som rivingskostnad). Ombygging/rehabilitering gymbygg.

Ranvik ungdomsskole 450                 21 mill Ombygging/tilbygg for klasserom, grupperom, møterom og LAP. Oppgradering garderobefasiliteter.

Byskolen 330                  - Ingen tiltak.

Store Bergan skole 400                 5 mill Ombygging til grupperom. Oppussing spesialrom.

Virik skole 330                  - Ingen tiltak.

Bugården ungdomsskole 300                  - Ingen tiltak.

Haukerød skole 410                  - Ingen tiltak.

Krokemoa skole 370                 107 mill Rive eldste deler, bygge nytt.

Sandefjord voksenopplæring (SVO) 150                 56 mill Nybygg.

Sandefjord kommune                7 730 726 mill
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Mulighet 0 - alt som før Anslått investeringskostnad (NOK)



1 - 15 barnehager 
Dimensjonere

nde antall bhg-

enheter

Investerings-

kostnad
Merknad

Vesteråt barnehage  - Ersattes

Høyjord barnehage 61 14 mill Ombygging og nybygg for å sikre økt funksjonalitet.

Møyland barnehage 154 46 mill Utvides til 5 avd

Gravdal barnehage 154 44 mill Utvides til 5 avd

Kodal barnehage 131  - Ingen tiltak

Ny barnehage Stokke 92 34 mill Ny 4 avd barnehage

Feen barnehage 62  - Ingen tiltak

Tuften barnehage 196 63 mill Øke med 100 plasser

Frydenberg barnehage 147  - Ingen tiltak

Ny barnehage Varden 1 120 23 mill Ny barnehage for Ringkollen og Vardenlia på Ormestad skole?

Ny barnehage Varden 2 140 51 mill Ny barnehage på tomta til Framnes skole?

Ringkollen barnehage  - Erstattes

Vardenlia barnehage  - Erstattes

Trudvang barnehage  - Erstattes

Modalen barnehage 95  - Ingen tiltak

Kapteinløkka barnehage  - Legges ned. Bygges omdisponeres.

Åsane barnehage  - Erstattes

Ranvik barnehage 104 39 mill Nybygg til 5 avd

Ny barnehage 1 sentrum 100 37 mill Ny 6 avd barnehage

Ny barnehage 2 sentrum 100 37 mill Ny 6 avd barnehage

Ny barnehage 3 sentrum 114 42 mill

Bugården barnehage  - Erstattes

Svartås barnehage  - Erstattes

Haukerød barnehage  - Erstattes

Krokemoa barnehage  - Ersatttes

Barnehage i Byskolen 1.etg  -

Sum             1 770 431 mill

Strukturmulighet 1 Anslått investeringskostnad (NOK)
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Anbefalt struktur barnehage



Anbefalt struktur skole gml. Sandefjord

Fra 21 til 16 barneskoler
Dimensjonere

nde elevtall jf. 

prognose

Investerings-kostnad Merknad

Andebu ungdomsskole 270                   - Ingen tiltak

Andebu skole 320                  110 mill River bygg 1 og 2. Nybygg.

Høyjord skole 120                  69 mill Rive og bygge nytt.

Kodal skole 240                   - Ny skole.

Stokke ungdomsskole 350                   - Oppgradering av fasade/vinduer. Mye ledig areal/kapasitet.

Bokemoa skole 500                  127 mill Rive hovedbygg, bygge nytt og øke kapasitet. Ingen tiltak i SFO-bygg/gymsal/svømmehall.

Melsom skole 250                   - Ingen tiltak.

Ramsum skole 50                     - Ingen tiltak.

Vennerød skole 100                   - Ingen tiltak.

Varden ungdomsskole  370                   - Ingen tiltak.

Ny barneskole sør-øst 560                  244 mill Nybygg for elevene fra Framnes, Ormestad og Vesterøy

Framnes skole   - Erstattes med ny barneskole sør-vest

Gokstad skole  - Erstattes med ny barneskole nord-øst

Ormestad skole  - Erstattes med ny barneskole sør-vest

Vesterøy skole  - Erstattes med ny barneskole sør-vest

Breidablikk ungdomsskole 460                   - Ingen tiltak.

Ny barneskole nord-øst 610                  262 mill Nybygg for elevene fra Helgerød, Unneberg og Gokstad

Fevang skole 150                   - Ingen tiltak.

Helgerød skole  - Erstattes med ny barneskole øst

Mosserød skole 390                  21 mill Rive/flytte paviljong. Ombygging elevtoaletter. Tilbygg klasserom, SFO, LAP, garderober.

Sande skole  - Erstattes av ny barneskole sentrum

Unneberg skole  - Erstattes med ny barneskole nord-øst

Ranvik ungdomsskole 450                  17 mill Ombygging/tilbygg for klasserom, grupperom, møterom og LAP.

Ny barneskole sentrum 580                  249 mill Nybygg for elevene fra Byskolen og Sande

Byskolen  - Erstattes av ny barneskole sentrum

Store Bergan skole 400                  5 mill Ombygging til grupperom. Oppussing spesialrom.

Virik skole 330                   - Ingen tiltak.

Bugården ungdomsskole 300                   - Ingen tiltak.

Haukerød skole 410                   - Ingen tiltak.

Krokemoa skole 370                  107 mill Rive eldste deler, bygge nytt.

Sandefjord voksenopplæring (SVO) 150                   - Etableres i deler av arelene i Framnes/Ormestad/Byskolen.

Sum                7 730 1 211 mill
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Mulighet 3- tre nye barneskoler Anslått investeringskostnad (NOK)



Økonomi




