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Hovedgrunner til å vurdere endringer:
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1. Bidra til å sikre et profesjonelt skole- og barnehagetilbud, og et godt arbeidsmiljø for alle elever og ansatte. 

2. Realisere anlegg som gir bedre samsvar mellom pedagogiske krav og bygningsmessig utforming.

3. Styrke skoler og barnehager som positive, moderne organisasjoner som kan tilpasses nye nasjonale krav og føringer. 

4. Sikre en driftsprofil som gjør Sandefjord kommune bærekraftig også for fremtidige generasjoner.



Framskrevet folkemengde 2020 - 2040, Sandefjord.
SSBs hovedalternativ (MMMM)
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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 %



Befolkningsvekst 2020 – 2040 (SSB)
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Status og utfordringer kommunale barnehager og skoler
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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 skjevdelt.

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



Kjente problemstillinger…
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Andebu kommune: 
• Juni 2016: Vedtak om å utvide Høyjord barnehage fra to til fire avdelinger + ny fireavdelings-barnehage i Andebu sentrum. 
• Oktober 2016: Vedtak om renovering av Kodal skole og oppgradering av Høyjord skole. 

Stokke kommune:
• Juni 2013: Forslag om å bygge ny barnehage til 100 barn. 
• Mars 2014: Forslag om flytte elevene ved Ramsum skole til Bokemoa og Vennerød skoler og heller benytte Ramsum skole 

til et dagsenter. Flytte ungdomstrinnet på Vear til Stokke ungdomsskole. Vurdere behov for ny skole i Vennerød/ Fossnes/ 
Arnadal-området. 

Sandefjord kommune:
• Mars 2012: Vurdering av muligheter ved å erstatte 12 av 14 barneskoler med fire nye skoler. 



Forhandlingsutvalgets utredning desember 2014:
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Barnehage: «Den nye kommunen skal ha full barnehagedekning der familiene skal tilbys barnehageplass med 
utgangspunkt i der de bor. Nye barnehager skal tilpasses befolkningsveksten slik at nærhet til tjenestene og 
effektiv drift sikres. Andelen offentlige barnehager i forhold til private barnehager i Andebu og Stokke søkes 
opprettholdt ved en sammenslåing.» 

Skole: «Nåværende og gjeldende vedtak om skolestruktur opprettholdes. Skolekretsgrenser i en ny kommune bør 
følge nærskoleprinsippet og optimaliseres. Høyjord og Melsom skoler opprettholdes. Vear skole opprettholdes 
som barne- og ungdomsskole. Elever på Bjelland og Hogsnes tilbys skoleplass på Vear skole, selv om Bjelland og 
Hogsnes ikke blir en del av den nye kommunen». 







Barnehage

Strategier og tiltak fram til 2040
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• Strukturmulighet 0: Videreføring av dagens barnehagestruktur. 
• Geografisk uendret, men barnehagene bygges om for å sikre pedagogisk funksjonalitet.

• Strukturmulighet 1: 13 bygg erstattes av fem nye bygg og én omdisponert 
skole. 
• En bedre markedstilpasset barnehagestruktur med større og mer robuste fagmiljøer i funksjonelle bygg.

• Strukturmulighet 2: Elleve gamle bygg erstattes av to nye barnehagebygg og 
to omdisponerte skolebygg, samt utbygging av eksisterende barnehager. 
• Strukturmuligheten vil gi bedre markedstilpasset dekningsgrad, færre kommunale enheter, men fortsatt mye 

gammel bygningsmasse. 

Tre strukturmuligheter kommunale barnehager 
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Strukturmulighet 0: Videreføring av dagens situasjon
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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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Oppsummert forslag barnehage:
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• Mulighet 0: I all hovedsak er dette en videreføring av dagens barnehagestruktur. BarMulighet 0: I all hovedsak er dette en videreføring av dagens barnehagestruktur. 
Barnehagene blir liggende der de er, men anbefales bygget om for å sikre pedagogisk funksjonalitet, bedre utnyttelse av leke- og oppholdsarealer, samt innfrielse av 
behovene lovendringer om inntak av flere helt små barn gir. En forventet vekst på ca. 170 barn i perioden medfører at flere av enhetene må gjøres større gitt at veksten skal 
absorberes av kommunal sektor. Investeringene påkrevet for en videreføring av dagens struktur, er beregnet å utgjøre 313 mill. kr. hvorav 165 mill. kr. (53 prosent) er til 
nybygg. 

• Mulighet 1: I dette forslaget anbefales det å erstatte 13 gamle barnehagebygg med fem nye, samt å omdisponere én skole til barnehageformål. Innfrielse av mulighet 1 
fordrer derfor at det samtidig skjer en omstrukturering i skolesektoren – jf. mulighet 1 for skole. Investeringene påkrevet for mulighet 1, er beregnet å utgjøre 431 mill. kr. 
hvorav 361 mill. kr. (84 prosent) er til nybygg. De årlige driftsutgiftene sammenlignet med mulighet 0 reduseres med ca. 7 mill. kr. 

• Mulighet 2: I dette forslaget anbefales det å erstatte elleve gamle barnehagebygg med to nye, samt at det omdisponeres to skolebygg til barnehageformål. I tillegg anbefales 
det at flere av de eksisterende barnehagene bygges om. Strukturmulighet 2 har mange av de samme fordelene som det pekes på i mulighet 1, men sektoren vil da fortsatt 
bestå av en del gammel og utidsmessig bygningsmasse. Investeringene påkrevet for mulighet 2, er beregnet å utgjøre 393 mill. kr. hvorav 282 mill. kr. (72 prosent) er til 
nybygg. De årlige driftsutgiftene sammenlignet med mulighet 0 reduseres med ca. 8 mill. kr. Mulighet 0: I all hovedsak er dette en videreføring av dagens barnehagestruktur. 
Barnehagene blir liggende der de er, men anbefales bygget om for å sikre pedagogisk funksjonalitet, bedre utnyttelse av leke- og oppholdsarealer, samt innfrielse av 
behovene lovendringer om inntak av flere helt små barn gir. En forventet vekst på ca. 170 barn i perioden medfører at flere av enhetene må gjøres større gitt at veksten skal 
absorberes av kommunal sektor. Investeringene påkrevet for en videreføring av dagens struktur, er beregnet å utgjøre 313 mill. kr. hvorav 165 mill. kr. (53 prosent) er til 
nybygg. 

• Mulighet 1: I dette forslaget anbefales det å erstatte 13 gamle barnehagebygg med fem nye, samt å omdisponere én skole til barnehageformål. Innfrielse av mulighet 1 
fordrer derfor at det samtidig skjer en omstrukturering i skolesektoren – jf. mulighet 1 for skole. Investeringene påkrevet for mulighet 1, er beregnet å utgjøre 431 mill. kr. 
hvorav 361 mill. kr. (84 prosent) er til nybygg. De årlige driftsutgiftene sammenlignet med mulighet 0 reduseres med ca. 7 mill. kr. 

• Mulighet 2: I dette forslaget anbefales det å erstatte elleve gamle barnehagebygg med to nye, samt at det omdisponeres to skolebygg til barnehageformål. I tillegg anbefales 
det at flere av de eksisterende barnehagene bygges om. Strukturmulighet 2 har mange av de samme fordelene som det pekes på i mulighet 1, men sektoren vil da fortsatt 
bestå av en del gammel og utidsmessig bygningsmasse. Investeringene påkrevet for mulighet 2, er beregnet å utgjøre 393 mill. kr. hvorav 282 mill. kr. (72 prosent) er til 
nybygg. De årlige driftsutgiftene sammenlignet med mulighet 0 reduseres med ca. 8 mill. kr. nehagene blir liggende der de er, men anbefales bygget om for å sikre 
pedagogisk funksjonalitet, bedre utnyttelse av leke- og oppholdsarealer, samt innfrielse av behovene lovendringer om inntak av flere helt små barn gir. En forventet vekst på 
ca. 170 barn i perioden medfører at flere av enhetene må gjøres større gitt at veksten skal absorberes av kommunal sektor. Investeringene påkrevet for en videreføring av 
dagens struktur, er beregnet å utgjøre 313 mill. kr. hvorav 165 mill. kr. (53 prosent) er til nybygg. 

• Mulighet 1: I dette forslaget anbefales det å erstatte 13 gamle barnehagebygg med fem nye, samt å omdisponere én skole til barnehageformål. Innfrielse av mulighet 1 
fordrer derfor at det samtidig skjer en omstrukturering i skolesektoren – jf. mulighet 1 for skole. Investeringene påkrevet for mulighet 1, er beregnet å utgjøre 431 mill. kr. 
hvorav 361 mill. kr. (84 prosent) er til nybygg. De årlige driftsutgiftene sammenlignet med mulighet 0 reduseres med ca. 7 mill. kr. 

• Mulighet 2: I dette forslaget anbefales det å erstatte elleve gamle barnehagebygg med to nye, samt at det omdisponeres to skolebygg til barnehageformål. I tillegg anbefales 
det at flere av de eksisterende barnehagene bygges om. Strukturmulighet 2 har mange av de samme fordelene som det pekes på i mulighet 1, men sektoren vil da fortsatt 
bestå av en del gammel og utidsmessig bygningsmasse. Investeringene påkrevet for mulighet 2, er beregnet å utgjøre 393 mill. kr. hvorav 282 mill. kr. (72 prosent) er til 
nybygg. De årlige driftsutgiftene sammenlignet med mulighet 0 reduseres med ca. 8 mill. kr. 

Mulighet 0: 

I all hovedsak en videreføring av dagens barnehagestruktur. En forventet vekst på ca. 170 barn i perioden 

medfører at flere av enhetene må gjøres større hvis veksten skal absorberes av kommunal sektor. 

Investeringer: 313 mill. kr. hvorav 165 mill. kr. (53 prosent) er til nybygg. 

Mulighet 1: 

• Erstatte 13 gamle barnehagebygg med fem nye, samt å omdisponere én skole til barnehageformål.

• Investeringer: 431 mill. kr. hvorav 361 mill. kr. (84 prosent) er til nybygg. 

• Årlige driftsutgifter sammenlignet med mulighet 0 reduseres med ca. 7 mill. kr.

Mulighet 2: 

• Erstatte 11 gamle barnehagebygg med to nybygde, to omdisponerte skolebygg samt ombygging. 

• Investeringer: 393 mill. kr. hvorav 282 mill. kr. (72 prosent) er til nybygg. 

• Årlige driftsutgifter sammenlignet med mulighet 0 reduseres med ca. 8 mill. kr. 



Norconsult tilrår Sandefjord kommune å legge om 
barnehagestrukturen tilsvarende mulighet 1: Fra 23 til 15 
kommunale barnehager med stor grad av nybygg.

Alternativet innebærer bygging av fem barnehager og 
omdisponering av én skole som avløser 13 gamle 
barnehager.

Det samlede ombyggings- og utbyggingsbehovet er av NC 
stipulert til 430 mill. kr., hvorav 68 mill. til ombygging og 
361 mill. kr er nybygg.

Driftskostnadene er forventet redusert med 7 mill kr årlig.

Tilrådning barnehage:
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Grunnskole
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• Fem muligheter er konsekvensvurdert av NC. Mulighet 4 fremmes 

ikke grunnet vedtak om ikke å innta Andebu og Stokke.

• Mulighet 0 – Videreføring av dagens situasjon med 21 barneskoler

• Mulighet 1 – En ny barneskole – fra 21 til 19 barneskoler

• Mulighet 2 – To nye barneskoler – fra 21 til 17 barneskoler

• Mulighet 3 – Tre nye barneskoler – fra 21 til 16 barneskoler

• Mulighet 4 – Fem nye barneskoler – fra 21 til 13 barneskoler

Strukturmuligheter skole
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Oppsummert skole:
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Mulighet 0: 

Videreføre dagens situasjon med 21 barneskoler lokalisert der de er i dag. 

Investeringer: 726 mill. kr. hvorav 537 mill. kr. (74 prosent) til nybygg. 

Årlige netto driftsutgifter: 447 mill. kr. 

Mulighet 1: 

Én ny barneskole til erstatning for dagens Ormestad, Framnes, Vesterøy skoler. 

Investeringer: 788 mill. kr. hvorav 691 mill. kr. (88 prosent) til nybygg. 

Årlige driftsutgifter sammenlignet med mulighet 0 reduseres med ca. 10 mill. kr. 

Mulighet 2: 

Mulighet 1 + én ny barneskole til erstatning for dagens Gokstad, Helgerød og Unneberg skoler. 

Investeringer: 1,05 milliard kr., hvorav 976 mill. kr. (92 prosent) til nybygg. 

Årlige driftsutgifter sammenlignet med mulighet 0 reduseres med ca. 15 mill. kr. 

Mulighet 3: 

Mulighet 1 + 2 samt én ny sentrumsskole til erstatning for Sande og Byskolen skoler. 
Investeringer: 1,21 milliarder kr., hvorav 1,17 milliarder (97 prosent) er til nybygg. 
Årlige driftsutgifter sammenlignet med mulighet 0 reduseres med ca. 19 mill. kr. 

Mulighet 4: 
1+2+3 og én ny skole til erstatning for Andebu og Høyjord skoler, og én ny skole til erstatning for Vennerød, Ramsum og Bokemoa
skoler. 
Investeringer: 1,24 milliarder kr., hvorav 1,21 milliarder (98 prosent) er til nybygg. 
Årlige driftsutgifter sammenlignet med mulighet 0 reduseres med ca. 40 mill. kr. 



Norconsult tilrår Sandefjord kommune å legge om 
barneskolestrukturen i gamle Sandefjord tilsvarende Mulighet 3: tre 
nye barneskoler i denne utredningen. 

Dette alternativet innebærer nybygg av tre frittstående barneskoler 
som avløser åtte gamle barneskoler. 

Forslag til prioritering: 
1. Ny barneskole Vest (Framnes, Ormestad, Vesterøy)

2. Ny barneskole Øst (Gokstad, Helgerød, Unneberg)

3. Ny barneskole Sentrum (Sande, Byskolen)

Tilrådning skole:
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1.Norconsult tilrår Sandefjord kommune å legge om 

barnehagestrukturen tilsvarende mulighet 1: Totalt 15 barnehager 

hvorav seks nye og de øvrige ombygd.

2.Norconsult tilrår Sandefjord kommune å legge om 

barneskolestrukturen tilsvarende mulighet 4: fem nye barneskoler, 

men basert på vedtak om at det kun er «gamle Sandefjord» som 

skal omfattes, anbefales mulighet 3.

Samlet tilrådning:
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Vedtak i hovedutvalget OK 24. mai, formannskapet 19. juni, og kommunestyret 26. 
september 2017:

1. Såfremt det ikke inntreffer store, uforutsette endringer i barnehagesektoren, bygges 
det ikke nye kommunale barnehageplasser i inneværende budsjettperiode. 

2. Private drivere står fritt til å søke kommunen om opprettelse og godkjenning av nye 
barnehager, men vedtak om tilskudd vil kun inngis hvis det er underkapasitet etter 
lovens definisjon. 

3. I henhold til lov om offentlige anskaffelse og innenfor eget budsjett, innhenter 
administrasjonen anbud på en analyse av barnehage- og skolestrukturen i 
kommunen. Rapporten søkes fremlagt hovedutvalget ultimo 2017. 

4. Selv om selve analysen omhandler hele den nye kommunen, vil en eventuell endring i 
skolestruktur i første omgang kun involvere tidligere Sandefjord. (nytt punkt)

Bakgrunn 



• 1. mars 2018: Sak om valg av ekstern utreder og valgt metodikk fremlegges og vedtas av hovedutvalget OK.

• 23. august 2018: Presentasjon av status v/Norconsult for hovedutvalget OK.

• 04. sept 2018: Saksfremlegg delrapport skole og barnehage for hovedutvalgene OK, NE, MP og formannskapet.

• 18. okt. 2018: Presentasjon av Norconsult for hovedutvalget OK

• 30. okt. 2018: Presentasjon av Norconsult for formannskapet

• 12. nov. 2018: Tiltaksrapportene foreligger

• 22. nov. 2018: Sak om rapporter og anbefalinger fremlegges hovedutvalget for OK.

• 6. des. 2018: Saken fremlegges rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

• 10. des. 2018: Saken fremlegges ungdomsrådet.

• 11: des. 2018: Saken fremlegges hovedutvalget for NE.

• 12. des. 2018: Saken fremlegges hovedutvalget MP og KFBS.

• 15. jan. 2019: Saken fremlegges formannskapet.

• 5. feb. 2019: Saken fremlegges kommunestyret.

• 1. – 3. april. 2019: Sak om videre prosess fremlegges Ungdomsrådet, hovedutvalget for MP og OK

• 4. april. 2019: Sak om videre prosess fremlegges Formannskapet

Prosess:
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Det fremlegges en sak for formannskapet på sensommeren som 

synliggjør: 

1. Arealer som kan vurderes som nye skole- og barnehagetomter i 

kommunen. 

2. Fordeler og ulemper med gamle/nye og små/store skoler og 

barnehager. 

3. En økonomisk analyse av driftskonsekvensene av de foreslåtte 

alternativer.

Enstemmig vedtak 4. april:


