
 

 

 

 

 

   Gjennomføring ny skolestruktur  

 
kommunestyremøte 20.juni 2013 



 

         

 

 

I oppstarten fokus på å få oversikt og klarlegge hva prosjektet omhandler 

 

Dette er et stort og omfattende omstillings- og utviklingsprosjekt som er mye mer enn å 

bygge en ny skole 

 

Første oppgave har derfor vært å få laget en prosjektbeskrivelse og avklare mandatet til 

dette prosjektet. 

 

Brukt mye tid i oppstarten på innhenting av informasjon og på å snakke med de 

forskjellige interessentene om arbeidet vi nå skal gjøre med å få prosjektet gjennomført 

 

Prosjektbeskrivelsen  er en oppsummering av HVA oppdragsgiveren (Fauske kommune) 

har gitt som bestilling for dette prosjektet. HVA prosjektet skal jobbe med, og HVA som er 

formålet og hensikten med dette.    

 

Mandat- / Prosjektbeskrivelsen vedtatt av Form.skap 11.03.2013 

Arbeidet med å planlegge og gjennomføre ny skolestruktur  kommet godt i gang  



  
 

        

Kortversjon innhold i prosjektbeskrivelsen : 
 
1. Bakgrunn for prosjektet: 
• Fauske skolen har store utfordringer mht. økonomi – høye driftsutgifter og 

vanskelig å få til en rasjonell, effektiv og forsvarlig drift slik strukturen er i dag. Noe 
av årsaken til de høye kostnader er mange små enheter og dårlig 
kapasitetsutnyttelse  
 

• Flere av skolene i dårlig stand  - tilfredsstiller ikke dagens krav hverken 
funksjonsmessig eller bygningsmessig. Nødvendig med store investeringer 
fremover i nybygg/rehabilitering 
 

• Nedgang i elevtallene gjør det nødvendig å tilpasse/justere å få til riktig 
dimensjonering og skolestørrelse basert på det faktiske elevtall vi vil ha i årene 
framover 
 

• Behov for å videreutvikle og styrke det pedagogiske arbeidet i Fauske-skolen   
Kvaliteten i skoletilbudet variabelt – et mål å oppnå større grad av likhet og gjøre et 
felles løft for å bedre læringsutbyttet for elevene 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Mål for prosjektet : 
I beskrivelsen av mål deler jeg disse inn i ulike nivå  - overordnet mål  - effektmål og 
resultatmål.  
 
Effektmålene er  resultatene og virkningene av prosjektet på lang sikt  - hva 
prosjektet skal bidra til. Resultatmålene er de konkrete mål som skal  realiseres ila. 
prosjektperioden.  
 
Overordnet mål  
Prosjektet «ny skolestruktur Fauske»  skal planlegge, gjennomføre og utvikle ny skolestruktur  
basert på kommunestyrevedtakene i juni og desember 2012 
 

Effektmål (formål) 
o Ny skolestruktur skal gi mulighet for økonomisk omdisponeringer og frigjøre midler til nybygging / eventuelt 

rehabilitering av Vestmyra- og Valnesfjord skole 
o Ny skolestruktur skal gi kommunen nye, oppgraderte skoleanlegg som tilfredsstiller dagens og framtidens krav til 

kvalitet og funksjonsmessige forhold 
o Ny skolestruktur skal gi en mer rasjonell og effektiv  skoledrift , nødvendig å effektivisere og få bedre utnyttelse av 

ressursene  som skoleetaten har til disposisjon 
o Ny skolestruktur skal sikre enhetlige og optimale læringsforhold og best mulig læringsutbytte for alle elevene i Fauske 

skolen.  Målsettingen i forhold til faglige resultater er at våre elever skal prestere over landsgjennomsnitt på målinger 
av skoleprestasjoner 

o Ny skolestruktur skal gi bedre tilpasning i forhold til kapasitet, størrelse og dimensjonering av Fauske skolen sett i 
sammenheng med elevtallsutviklingen og demografiske forhold i kommunen 

o Ny skolestruktur skal  sikre bedre styring og bedre samordning av hvordan skolene drives, herunder også mellom skole 
og tilgrensede tjenester som PPT, barnevern, familiesenter mv 

o Ny skolestruktur skal bidra til utvikling av en felles pedagogisk plattform og felles grunnsyn som tydeliggjør hvilke 
prinsipper og føringer som ligger til grunn for det faglige arbeidet i Fauske skolen 

o Ny skolestruktur skal ivareta folkehelseprinsippene 

  

 



Resultatmål 

Følgende MÅL skal realiseres ila. prosjektperioden 
 Prosjektet skal utvikle en plan for gjennomføring av ny skolestruktur 

 Prosjektet skal realisere og fullføre utbygging av ny sentrumsskole (Vestmyra)  

 Prosjektet skal utrede, planlegge og få iverksatt nødvendige bygningsmessige tilpasninger og 
justeringer av Finneid skole utfra endring 1. -7. trinns skole til 1. – 4. trinns skole 

 Prosjektet skal realisere og fullføre nybygging/rehabilitering av skole i Valnesfjord 

 Prosjektet skal resultere i færre driftsenheter, færre klasser, utjevning i klassestørrelse og bedre 
utnyttelse av skolekapasiteten sammenlignet med dagens tall  

 Prosjektet skal forberede oppbyggingen og utvikling av de to driftsenhetene som skal utgjør 
sentrumsskolen - nye Vestmyra skole og nye Finneid skole slik at disse er godt forberedt og klar for 
møte situasjonen de vil være i ved skolestart 2016  

 Prosjektet skal forberede, planlegge og lede arbeidet med avvikling av de tre skolene; Hauan, Erikstad 
og Kosmo innenfor de tidsfrister som er satt    

 Prosjektet skal utrede og beregne hva som er den beste finansieringsløsningen av ny skolestruktur 

 Prosjektet skal utrede og beregne hvilke økonomiske effekter og gevinster den valgte strukturløsningen 
vil gi  

 Prosjektet skal utforme opplegg for utvikling av felles pedagogisk plattform for Fauske skolen, og skal 
sørge for å få denne innarbeidet og godt forankret både hos lærere, elever og foreldre og for øvrig alle 
som er del av skolesamfunnet  

 Prosjektet skal resultere i større likhet i undervisningstilbudet for alle elevene i Fauske skolen, og 
samlet sett skal elevene ha oppnådd økt læringsutbytte og bedret sine skolemessige prestasjoner 
sammenlignet med dagens målinger  

 



3. Gjennomføring: 
 
Prosjektet delt inn i flere delprosjekter – dette utfra at det er et stort og omfattende prosjekt 
og også fordi oppgavene en skal jobbe med vil være forskjellige i de ulike delene av  
prosjektet 
 
Delprosjektene og kort omtale av disse 

3.1 Planlegge gjennomføring av hovedprosjektet «Ny skolestruktur Fauske»  
            Første oppgave lage plan på oversiktsnivå som beskriver hva som skal oppnås med prosjektet. Oversikt over arbeidet som skal 

  gjøres. I neste omgang mer detaljert planlegging av arbeidsoppgavene som inngår i de enkelte delprosjektene. Legge inn tidsplaner 
  og fastsette  og kontrollpunkter for framdriften. 

3.2  Hvorfor ny skolestruktur – forankring og utvikling av prosjektgrunnlaget  
              Informasjon og tydeliggjøring av prosjektgrunnlaget. Saklig og god informasjon om hensikt og begrunnelse for strukturvedtaket og 

  hvordan prosessen vil være med gjennomføringen av prosjektet. Informasjon, kommunikasjon og aktiv involvering med  
  interessentene er innsatsfaktorene her. 

                                                                                                                                         

            3.3 Planlegging utbygging Sentrumsskole (Vestmyra)  
   Vedtaket i kommunestyremøtet 13.12.12 betyr at arbeidet med å planlegge og ferdigstille nye Vestmyra skole skal 
 framskyndes med ett år i forhold til det som først var tenkt. Dvs. at det forventes at skolen skal være ferdigstilt til 
 skolestart 2016. Særdeles viktig å ha stort fokus på fremdrift og på å holde tidsplanene i dette delprosjektet ettersom det å få ny 
 sentrumsskole på plass er kjernen i hele struktur prosjektet.  Noen av de sentrale oppgavene i oppstartfasen er tekniske 
 avklaringer vedr. tomt, programmering og utarbeidelse rom- og funksjonsprogram, utredning bruk av eksisterende bygg, forstå 
 innkjøp konsulent/arkitekttjenester, forberede politisk behandling og godkjenning forprosjekt, velge konkurranseform, kontrahering 
 prosjekterende og entreprenør for utførelse av byggeprosjektet.  
  

             3.4 Prosjekt skolevei - trafikksikkerhet  
 Trafikksikkerhet og løsning på de trafikale utfordringene som vi vil få med økning i antall barn (fra Erikstad og Hauan) som må 
 krysse Rv80 og E6 som følge av etableringen av ny skolen på Vestmyra vil være en krevende oppgave som må høy 
 prioritet og stor oppmerksomhet gjennom hele prosjektperioden. Å få til gode løsninger her vil være avhengig av at vi evner å  
 spille på lag både med lokale , regionale og statlige  myndigheter. En viktig samarbeidspartner her er Statens Vegvesen og 
 regionkontoret Nord.  
 

             3.5 Økonomi - finansiering – kostnad/nytteeffekt – gevinstrealisering 
            Økonomi et gjennomgående tema i heleprosjektfasen. En av de første oppgavene er å vurdere investeringsrammene til ny-skolen , 
  samt å beregne kostander  og mulige gevinster  ny skolestruktur  sammenlignet med dagens drift.  

             



             
  

 

3.6 Utvikling felles pedagogisk plattform                                                                                                
  Stikkord  her er ny oppvekstplan for samhandlingsområdet,  felles plan for lese og regneopplæring fra 1. – 10. klasse,   
  felles vurderingskriterier (både slutt og underveisvurdering) bruke utviklingsverktøyene fra Udir til å jobbe mot økende  
  faglige resultater(nasjonale prøver, kartleggingsprøver, osv).  

 

           3.7 Gjennomføre byggeprosjekt Sentrumsskole (Vestmyra)                                                                        
 I delprosjekt gjennomføre bygging vil de viktigste oppgavene for prosjektet være ivaretakelse av byggherre-rollen og  
 oppfølging overfor entreprenør på leveransene innenfor prosjektering og byggearbeid. Oppgavene og omfanget av  
 oppfølgingsarbeidet vil her være noe avhengig av hvilken entrepriseform som velges for byggeprosjektet. 
 

           3.8  Planlegging nybygging/rehabilitering  Valnesfjord skole  
                       De sentrale oppgavene vil her vil i hovedsak være de samme som for planlegging nye Vestmyra 
 

           3.9  Planlegging og etablering nye driftsenheter - nye Vestmyra og nye Finneid  skole 
 Viktige oppgaver i dette prosjektområdet vil være : utredning mulighet for felles administrasjon Vestmyra/Finneid ,  planlegge   
  overgang for personale og elever, avklare muligheter, behov og ønsker. Også planlegging og gjennomføring av bygningsmessige 
 endringer ved  Finneid skole vi være del av arbeidsoppgavene for denne gruppen. 
   

           3.10 Planlegging og gjennomføring  av nedleggelse Erikstad, Hauan og Kosmo skole   
  Å planlegge og gjennomføre avvikling og nedleggelsen av de tre skolene vil være en utfordrende og krevende oppgave som må løses 
  i nært samarbeid med ansatte og tillitsvalgte, foreldre, elever og øvrige brukere av skolene.  Oppgavene vil her dreie seg om å jobbe 
  både med håndtering og bearbeiding av følelsesmessige reaksjoner og motkrefter mot endringene som skal gjennomføres, så vel 
  som å sørge for å få på plass et ordentlig og ryddig opplegg for overføring av elever og ansatte til nye driftsenheter.  
  

           3.11 Ny PPT organisasjon 
   Den interkommunale er PPT- ordningen er med bakgrunn i kommunestyrevedtak    13.12.2012 sagt opp, og egen   
  kommunal PPT-tjeneste skal etableres og bygges opp i takt med etableringen av ny skolestruktur.   
 

           3.12 Gjennomføre byggeprosjekt Valnesfjord skole 
  Se beskrivelse under 3.2.7 – gjennomføre byggeprosjekt Vestmyra skole 

 

  3.13  Avklare framtidig bruk av bygningsmasse som frigjøres ved nedlegging av                
  Erikstad, Hauan og Kosmo skole                 
  Avklaring av framtidig bruk av skoleanleggene ved Erikstad, Hauan og Kosmo er en oppgaver som er av stor viktighet for økonomien 
  i prosjektet , både i forhold til nytte/kostnads-betraktninger for drift og også i forhold til finansiering av de nye skoleanleggene . En 
  grundig kartlegging av byggenes tekniske tilstand er påkrevet, i tillegg må en gjøre vurderinger mht. funksjonalitet i forholdt til 
  nåværende bruksområde, kartlegge fleksibilitet og mulighet for endringer/justeringer, vurdere generalitet og mulig forskyvning til 
  annet bruk av bygningene .  

 

  
 



Organisering og rapportering 



Tidsfrister og milepælsplaner 

4.2. 1  Ledelse og planlegging gjennomføring av hovedprosjekt 

4.2.2  Hvorfor ny skolestruktur - forankring og utvikling av prosjektgrunnlag

4.2.3  Planlegging utbygging av sentrumsskole

4.2.4  Prosjekt skolevei - planlegging trafikksikkerhet 

4.2.5  Økonomi - finansiering - kostnad/nytteeffekt - gevinstrealisering 

4.2.6 Utvikling felles pedagogisk plattform 

4.2.7  Gjennomføre byggeprosejkt Sentrumsskole (Vestmyra)

4.2.8  Planlegging utbygging/rehabilitering Valnesfjord skole

4.2.9  Planlegging og etablering nye driftsenheter - nye Vestmyra og Finneid 

4.2.10 Planlegging og gjennomføring nedleggelse Erikstad, Hauan og Kosmo

4.2.11 Ny PPT organisasjon - planlegging og gjennomføring

4.2.12 Gjennomføre byggeprosjekt Valnesfjord skole

4.2.13  Avklare framtidig bruk av bygningsmasse som frigjøres 

1 kvartal

2013

2 kvartal 3 kvartal 4 kvartal

2014

Gjennomføringsplan ny skolestruktur 1 kvartal 2 kvartal 3 kvartal 4 kvartal 1 kvartal 2 kvartal 3 kvartal 4 kvartal

2015 2016

1 kvartal 2 kvartal 3 kvartal 4 kvartal



 
 
 

 
 

 
Gjennomføring ny skolestruktur Fauske  

 

  Status i prosjektarbeidet pr. 20.6.2013 



 

         

 

 

 

   

1. Planlegge gjennomføringen av hovedprosjektet 
• Med få unntak – de fleste prosjektgruppene på plass og arbeidet i noen grupper 

også kommet godt i gang  
 
2. Planleggingen Nye Vestmyra skole. Her har det vært jobbet med følgende    
oppgaver nå i startfasen: 
• Innkjøp /avtale konsulentbistand programmering/byggherrerådgivning, 

utarbeidelse byggeprogram/ mulighetsstudie Vestmyra barneskole 
      Forespørsel ut til tre firma: Norconsult, Multiconsult, Rambøll 
      På forhånd møte m/disse for felles info om prosjektet 
      Kun Norconsult innga tilbud – de øvrige avsto utfra kapasitetsproblemer 
 
• Godt fornøyd med at vi står igjen med Norconsult  - meget velkvalifisert og solid                 

kompetanse på skoleutbygging 
 

• Sjekket ut tidligere grunnundersøkelser på tomteområdet og fått avklaring mht. 
behov for nye utredninger og omfang på slikt arbeid. Forespørsel ut til tre firma på 
grunnundersøkelse/geoteknisk vurdering:  Sweco, Rambøll, Multiconsult. 
Multiconsult er tildelt oppdraget –  grunnundersøkelsene ble gjort i uke 23 

 
 
 



  
           

• Forberedende arbeid programmering –  avklare tallgrunnlag nye Vestmyra 
skole/Finneid skole.  Ut fra dette - nye Vestmyra planlegges for inntil 675 elever  

      (1.-4 .trinn 155 , 5.-7.trinn 260 , 8. -10. trinn 260) og Finneid skole 180 elever 
 
• Kunnskapsinnhenting   
- Skolebygg/arkitektur/pedagogikk  -  baseskoler vs klasseroms skoler 

 
- Gjennomgang og studier av materiell/utredninger/rapporter/vurderinger/erfaringer  

fra Osloskolen, Bergensskolen, Nasjonal rådgivn.tjeneste skolebygg, NFK, KS, Vågan 
kommune                              

-    Møter med NFK eiendomsavdelingen 
-    Møte Vågan Eiendom + besøk Svolvær nye skole  
- Møte med  Utd.etaten Oslo kommune og besøk /omvisning to skoler 
 

• Oppstartmøte Norconsult 8.5  – og sammen med dem besøkt nye Nørvassund skole,   
Ålesund  
 

• Hatt to arbeidsøkter sammen med dem denne uke der oppgaven særlig har vært å 
klargjøre og drøfte oss fram til et felles faglig fundament for den nye skolen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
           

• Vi har også gått gjennom et første utkast til arealprogram for nye vestmyra skole og             
har utfra dette beregnet arealrammene for skoleanlegget. 

 
• Norconsult har også gjort en vurdering av eksisterende barneskole på Vestmyra  

i forhold til om bygningen arealmessig og funksjonsmessig vil kunne tilfredsstille                                                                              
kravene til skolebygg for den nye sentrumsskolen 1.- 4. trinn og to paralleller hvert      
trinn. 

 
• Konklusjonen fra Norconsult er entydig og klar på dette – bygget vil med forholdsvis 

moderate justeringer kunne dekke funksjonskravene for den nye barneskolen 
 
• Vi skal sammen med Norconsult rett over ferien ha møter og drøftinger i 

prosjektgruppen, med alle lærerne, SFO ansatte og andre tilsette, med tillitsvalgte, 
foreldregrupper og andre interessentgrupper for gjennomgang og bearbeidelse av 
funksjons- og arealprogrammet 

 
• Så er planen å ha byggeprogrammet klart for behandling i Form.skapet 

ila.september 
 
 
 
 
 
.   



OVERSIKT FASER I BYGGEPROSESSEN 

Utrede behov og 
muligheter 

Vurdere 
gjennomførings-

strategi 
Programutvikling 

Skisse og 
forprosjekt 

       Tidlig fase                                Gjennomføringsfase 

Prosjektplan Byggeprogram  

    Detalj 
prosjektering 

         Funksjon, estetikk, teknikk 

    Prosess 

Utførelse og 
avslutning 

 
                       Økonomi, kontrakt 

Utarbeide 
byggeprogram 

Planlegge og 
org.programmering 

Kontrahere evnt. 
progr.konsulent  

Følge opp 
programkrav 

Skisseprogram 

Planlegge og 
org.forprosjekt 

Kontrahere 
prosjekterende 

Utarbeide  krav- 
spesifikasjon 

Planlegge  og org. 
detaljprosjektering 

Kontrahere prosj./ 
utførende 

Kontrollere og godkjenne 
utført kvalitet 

Planlegge og  organisere 
utførelse  

Kontrahere utførende 

Prosjektdefinisjon 



3. Prosjekt skolevei – trafikksikkerhet 
• Har hatt møter med faglig trafikk forum og sammen med dem vurdert                  

mulige løsninger  på trafikksikkerhets problemene vi vil få som følge av økt trafikk til 
Vestmyra og krysning av RV80 og E6. 
 

• Hatt to møter med Statens Vegvesen for gjennomgang og drøfting av aktuelle tiltak 
 

• Arbeidet med å finne gode løsninger for kryssing E6/Rv80 er nå tatt inn i 
handlingsprogrammet ved revisjon av Trafikksikkerhetsplanen. Ble behandlet i Plan- 
og utviklingsutvalget 21.5.d.å 

 
• Plan og utviklingsutvalget har anmodet Statens vegvesen om å utrede mulighet for 

ny vei Vestmyra - Klungset , har også gjort vedtak om å dekke halvparten av 
kostnadene til planarbeidet   
 

• Søknad om fylkeskommunale midler til trafikksikkerhetstiltak sendt 31.5.  Prioritet 
sikring skolevei Hauan – Vestmyra med sammenhengende gang/sykkelvei Hauan – 
Nico krysset. 
 

 
4. Forankring og utvikling av prosjektgrunnlaget  - informasjon  
• Gjennomført flere møter med Kommunalt foreldreutvalg (KFU), SMU ved flere av 

skolene og med tillitsvalgte og lærere.  
• Presentasjon og info til alle lederne i kommunen  
• Informasjon og presseomtale til begge lokalavisene  



4. Økonomiske beregninger og effekter ved ny skolestruktur  
• Regnestykket som helhet er komplisert og består av mange faktorer som 

påvirker dette 
• Er i gang med å gjennomgå og analysere noen av de viktigste tallstørrelsene i 

regnestykket 
• Har bistand fra ekstern rådgiver i dette arbeidet   
• Sett både på kostnader til skoledrift ved de enkelte skoler og kostnader til 

bygningsdrift 
• Store variasjoner skolene imellom mht. økonomi  og kostnad pr. elev 
• Gjennomgang og analyse av FVDU kostnadene ved skolene viser et foreløpig 

vedlikeholdsetterslep i størrelsesorden 100 mill  (kostnader som må dekkes inn 
dersom vi skal sammenligne alternativ 0 – dagens skolestruktur med ny 
struktur) 

• Meglerfirma har gjort verdivurdering av skole eiendommene som kan være 
aktuelle for salg  

• Når alle tallene i dette regnestykket er nøye sjekket ut vil vi legge fram en 
rapport og en oversikt over de økonomiske vurderingene av ny skolestruktur. 

      Resultatet legges fram for styringsgruppen etter ferien   
 
 
 
 



5. Finneid skole – planlegging/gjennomføring bygningsmessige endringer 
• Møte i prosjektgruppa – vurdering /drøfting ift. behov for bygningsmessige tilpasninger og 

utvidelser av skoleanlegget som følge av ny skolestruktur  
• Norconsult bistår oss med utarbeidelse romprogram og funksjonsbeskrivelse «nye Finneid 

skole» 
 

6. Valnesfjord skole  - forberede oppstart planleggingsarbeid  
• Oppstartmøte i prosjektgruppa – orientering om status i skolestrukturprosessen  
• Gjennomgang arbeidsoppgaver i oppstartfasen planlegging ny skole /rehabilitering. 
• Norconsult gjennomgår tidligere undersøkelse /vurdering av skoleanlegget  -  vil gi 

tilrådning nybygg eller rehabilitering  
• Møte med nærmiljøutvalget  og hallstyret  - informasjonsutveksling  


