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2. Sammendrag 
 

Formålet med Temaplan for barnehage- og skolekapasitet er å bidra til at kommunen lykkes i 

målsettingen om å ha Rett bygg - på rett sted – til rett tid. Sammen med Kommuneplanens 

areal- og samfunnsdel er temaplanen viktig for å realisere område- og boligutviklingen i 

Asker kommune.  

 

Temaplanen vurderer kapasitet i barnehager og skoler for kommunen som helhet og mer 

konkretisert gjennom fire geografiske innsatsområder med prognoser for de neste 12 årene. I 

tillegg til planens formål vurderer den også kapasitet ut fra de tverrsektorielle 

utfordringsområdene og bærekraftsmålene vedtatt i kommuneplanenes samfunnsdel. For 

denne temaplanen er særlig FNs bærekraftsmål nr. 4 «God utdanning» relevant. 

 

Innsatsområdene er barnehageområder/ungdomsskolekretser samlet i fire større geografiske 

områder: 

• Asker nord (Landøya og Torstad)  

• Asker sentrum (Solvang, Borgen og Risenga) 

• Asker midt (Hovedgården, Vollen og Slemmestad) 

• Asker sør (Røyken, Spikkestad, Sætre og Tofte) 

 

Mulige strategier for å møte kapasitetsutfordringene i disse områdene er: 

• Utnytte kapasitet i eksisterende barnehage- og skolebygg 

• Utvide eksisterende barnehager og skoler 

• Midlertidige bygg/lokaler  

• Bygge nye barnehager og skoler 

• Sette av eller erverve tomter til fremtidige barnehage- og skolebygg 

• Sikre en jevn fordeling av private og kommunale barnehageplasser 

•  

Planen peker på konsekvenser for kommuneplanens arealdel og økonomiske konsekvenser 

som må innarbeides i Handlingsprogram. Sosial og miljømessig bærekraft krever prosesser 

og samhandling mellom flere ulike temaplaner i kommunen, der denne planen inngår som et 

av elementene. 

 

 

3. Innledning 
 

Formål med planen 
 

Formålet med «Temaplan barnehage- og skolekapasitet» er å bidra til at kommunen lykkes i 

målsettingen om å ha Rett bygg - på rett sted – til rett tid. Temaplanen skal skape et 

grunnlag til å fatte gode beslutninger og møte framtidens kapasitetsbehov. Temaplanen skal 

bidra til å: 

 kunne utnytte kapasitet i barnehager og skoler mest mulig bærekraftig og effektivt 

 skape forutsigbarhet for barn og foresatte 

 skape grunnlag for langsiktige og riktige investeringer i et helthetlig og bærekraftig 
perspektiv 

 sikre likeverdig tilbud til barn i hele kommunen 

 danne grunnlag for politiske beslutninger 

 sørge for retningslinjer for forvaltningspraksis i kommuneadministrasjonen og 
harmonisere ulikt regelverk 
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Temaplan barnehage- og skolekapasitet påvirker økonomisk bærekraft i Asker kommune 

gjennom målet om å utnytte kapasitet i eksisterende barnehage- og skolebygg, og investere i 

riktige nye byggeprosjekter.  Planen påvirker sosial bærekraft ved at den skal legge til rette 

for nærmiljøutvikling og likeverdig barnehage- og skoletilbud for alle barn og unge uavhengig 

av forutsetninger. Temaplanen har innvirkning på miljømessig bærekraft ettersom den vil 

påvirke behov for transport, nye byggeprosjekter og bruk av eksisterende bygg. Dette vil bli 

nærmere utredet i temaplanen.  

Sammen med Kommuneplanens areal- og samfunnsdel er temaplanen viktig for å 

realisere område- og boligutviklingen i Asker kommune. Forslag til Kommuneplanens 

samfunnsdel ble lagt frem for politisk behandling første kvartal 2020. 

Temaplan barnehage- og skolekapasitet vil erstatte tidligere planer og strategier i 

henholdsvis Asker, Hurum og Røyken.  

Bildet av Asker kommunes 

plansystem viser at mål og 

delmål er beskrevet i 

kommuneplanens 

samfunnsdel, og at 

innsatsområder og strategier 

skal beskrives i temaplanen. 

Det skal derfor ikke beskrives 

oppdrag eller tiltak i 

temaplanen. Temaplanen har 

et tolvårs perspektiv, men skal 

rulleres etter fire til seks år. 

Temaplan barnehage- og 

skolekapasitet er gjensidig 

avhengig av kommuneplanens 

arealdel. Arealdelen for Asker 

behandles høsten 2021, og 

denne temaplanene må derfor 

rulleres tidligere for å 

harmonisere med den. Til 

sammen skal Temaplan for 

barnehage- og skolekapasitet 

bidra til sosial, økonomisk og 

miljømessig bærekraft. 

 

 

Rammer og mandat for 

arbeidet 
Rammer og mandat er gitt gjennom behandling av mandat sak 0008/20 i Utvalg for oppvekst. 

Videre er framdriftsplan endret i sakene 0017/20 og 0028/20. 

 

Med ny kommune må det utarbeides et faktagrunnlag for kapasitet i forhold til geografisk og 

demografisk sammensetning. Hva som er gjeldende kapasitet i barnehager og skoler, må 

kartlegges, og analyser av samfunns- og befolkningsutvikling må baseres på bolig- og 

stedsutvikling. På bakgrunn av disse analysene vil utfordringer og pressområder 
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identifiseres, og mulige innsatsområder og strategier for å møte endrede kapasitetsbehov 

vurderes. 

 

For å møte utfordringsbildet vil følgende temaer utredes: 

 Rett til barnehageplass og tilleggskapasitet 

 Forhold mellom kommunalt og privat eierskap i barnehage 

 Skolekretser/inntaksområder basert på kapasitet og ulike geografiske og 

demografiske forhold. 

 Tilstand på bygg med tanke på å sikre kapasitet 

 Behov for nye barnehager og skoler 

 Størrelse på bygg  

 Behov for spesialavdelinger  

 Økonomiske, sosiale og miljømessige konsekvenser 

 

Avgrensninger 
 

Temaplan barnehage- og skolekapasitet må sees i sammenheng med: 

 

Kommuneplanens samfunnsdel som ble vedtatt 09.06.2020 og arealdelen som vil bli vedtatt 

høsten 2021. 

 

Den vil også være knyttet til kommende temaplaner: 

 Handling mot klimaendringene  

 Leve hele livet – personer med funksjonsnedsettelser 

 Eiendom 

 Kultur 

 Barnehage 

 Skole/opplæring 

 Samferdsel og mobilitet 

 Fysisk aktivitet, idrett og friluft 

 Medborgerskap 

 

Temaplan barnehage- og skolekapasitet vil ha følgende avgrensing og ikke utrede: 

 Plan for rehabilitering og vedlikehold av eksisterende bygg. Dette vil bli ivaretatt i 

Temaplan for eiendom. 

 Utforming av bygg, da dette vil forankres i rom- og funksjonsprogram for hhv 

barnehager og skoler. 

 Behov for midlertidige avlastnings-/beredskapslokaler for barnehager og skoler. Dette 

vil bli ivaretatt i Temaplan for eiendom. 

 

Medvirkning 
 

 Analyser av kapasitet er gjennomgått med alle barnehager og skoler 

 Private barnehager har gitt innspill om egne planer for fremtidig drift. 

 Orienteringer i utvalg for oppvekst dato 12.02.20 (mandatsak) og 03.06.20 

(Kunnskapsgrunnlag).  
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 Temaplan legges frem til politisk behandling i utvalg oppvekst, medborgerskap, 

samfunnstjenester, ungdomsrådet og Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 

for å sendes på høring. 

I høringsperioden: 

 Temaplan sendes på offentlig høring og til samarbeidsutvalg i barnehager og skoler, 
velforeninger og andre aktuelle interessegrupper. 

 Informasjonsmøter for innbyggere i områder (Asker nord, Asker sentrum, Asker Midt 
og Asker sør) - invitasjon sendes til FAUer/SUer og private barnehager i 
ungdomsskolekretsene og informeres om til andre innbyggere.  

 Informerer i alle lokalsamfunnsutvalg (LSU) 
 

Iverksetting 
 

Temaplan for barnehage- og skolekapasitet inngår i Asker kommunes plansystem, og følges 

opp i Handlingsprogram, Kommuneplanens arealdel og ny lokale forskrifter og vedtekter. 

 

Behov for investeringer i nye bygg eller midlertidige bygg blir lagt inn eller ligger allerede inne 

som oppdrag i Handlingsprogrammet. Kapitaltilskudd til økt antall nye private 

barnehageplasser må legges inn i driftsbudsjettet sammen med driftstilskuddet. 

 

Med ny kommune må regelverk om kretsgrenser harmoniseres. Det betyr at det må innføres 

skolekretser for alle skolene i de tre tidligere kommunene. For mange av skolene som 

tidligere har hatt inntaksområder, vil nye skolekretser være det samme som inntaksområdet. 

Eventuelle endringer i skolekretsene vil bare ha betydning for elever som skal begynne på 

skolen, elever som allerede har skoleplass vil ikke miste den ved en endring av 

skolekretsene. Nye og endringer av skolekretser legges frem som ny paragraf i kapitel 2 i 

«Forskrift om rett til skoleplass». Endring i forskriftene må vedtas av kommunestyret. Kretser 

og eventuelle endringer for Asker kommune vil bli politisk behandlet etter at Temaplanen er 

vedtatt, og er planlagt lagt frem 2. kvartal 2021. 

 

Areal til nye barnehager og skoler settes av eller planlegges ervervet i kommuneplanenes 

arealdel. 

 

Tilstand på bygg og behov for vedlikehold eller rehabilitering av skole- og barnehagebygg 

som sikrer kapasitet vil bli ivaretatt gjennom Temaplan Eiendom. 

 

Det kan være behov for å rullere temaplanen etter at kommuneplanens arealdel er behandlet 

høsten 2021. 
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4. Status, trender og utfordringer 
 

Etter sammenslåing til Asker kommune er det nødvendig å skape en helhetlig kunnskap om 

geografiske, demografiske og samfunnsmessige forhold som påvirker kapasitet i barnehager 

og skoler. I forslag til kommuneplanens samfunnsdel vises det til utfordringer knyttet til 

demografiske 

endringer, med 

blant annet 

vesentlig større 

andel eldre og en 

lavere andel 

yrkesaktive. 

Befolkningsøkning, 

trafikkvekst og 

utvikling av 

tettstedene vil 

sette 

infrastrukturen 

under press, og vil 

kreve betydelige 

investeringer i 

årene som 

kommer. 

Barnehage- og 

skolekapasiteten i 

kommunen er i dag 

god, men 

kapasiteten er 

ujevnt fordelt. Ved 

en videre vekst må 

både skole- og 

barnehage- 

kapasitet styrkes. 

For å utnytte 

eksisterende 

skolekapasitet mer 

effektivt, må 

skolekretsgrenser 

justeres. Det vil 

være behov for 

oppgraderte, 

utvidede og nye 

barnehager og 

skoler fram mot 

2040. 

 

Skoler og barnehager er delt inn i barnehageområder (opptakskretser) som tilsvarer 

ungdomsskolesonene. Det er 12 av disse sonene, og til hver av ungdomsskolesonene er det 

1 til 5 tilhørende barneskolekretser. Det er 27 barneskolekretser, og to av de er delt mellom 

to ungdomsskolesoner (Blakstad og Frydenlund). I denne temaplanen er 

barnehageområder/ungdomsskolesoner samlet i fire større geografiske insatsområder. 
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Områdene utgjør logiske geografisk enheter, og gir oversikt over kapasitet og 

utfordringsområder. Dette synliggjør mulighetsrom for å sikre kapasitet. Kommunene er delt 

inn i Asker nord, sentrum, midt og sør. 

 

Asker kommune har høsten 2020 4791 barn i barnehagealder, 11963 elever i grunnskolen.  

Framskrivingene for barn og unge i alderen 0 – 15 år viser at det frem til 2033 vil være en 

økning på 1542 i denne aldergruppen. 

 

 
 

Status 

Barnehage  

Det er 106 barnehager, med en veiledende kapasitet på ca. 5500 plasser. Kapasitet og antall 

barn i barnehage høsten 2020 viser at det totalt sett for kommunen er god kapasitet, men at 

dette slår ulikt ut i barnehageområdene.  

 



9 
 

Asker kommune har et mangfold av private eiere. I noen områder av kommunen er 

størstedelen av kapasiteten i private barnehager. Totalt er det i overkant av 63% som har 

plass i privat barnehage. 

Det er tilbudt plass i supplerende opptak gjennom året. Barnetallet i barnehagene varierer i 

løpet av året der det er lavest tidlig på høsten og det øker utover våren påfølgende år. Når 

de med rett til plass i hovedopptaket er tildelt plass fra høsten tom november, vil nye 

ettåringer søke plass fra desember til juni påfølgende år. Plasser blir tildelt så langt 

kapasiteten rekker. I tillegg kommer de som flytter til kommunen gjennom året.  

  

Dette viser at kapasiteten er fleksibel nok til å tilby plasser etter hovedopptak og til søkere 

utenfor retten til plass. 

35 av dagens barnehager holder til i bygg som er 30 år eller eldre. 16 av disse er kommunale 

barnehager. Det vil i årene framover være behov for rehabilitering av eldre barnehager for å 

opprettholde kapasitet og gi bedre fleksibilitet. Særlig gjelder dette der barnehager er etablert 

i bygg som ikke opprinnelig er bygget barnehagedrift.  

Kravene til barnehagelokaler er vesentlig skjerpet siden mange av disse ble etablert. 

Skjerpede krav til garderobe- og sanitærforhold og personalfasiliteter, vil ofte redusere 

godkjent leke- og oppholdsareal ved ny godkjenning. 

Gjennomsnittlig leke- og oppholdsareal pr barn i Asker er 5,5 kvm. Nasjonalt gjennomsnitt er 

5,8 kvm pr barn. Veiledende norm er 4 kvm pr barn over 3 år og 5,3 kvm for barn under 3 år. 

Det er mange barnehager i Asker som har naturgrupper som del av sin virksomhet. Her er 

det i tråd med retningslinjer, godkjent 3 kvm pr barn over 3 år fordi hoveddelen av 

virksomheten foregår utendørs. Foreldre i Asker er godt fornøyd med barnehagenes inne- og 

utearealer, slik det fremkommer i Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse.  

Det er én barnehage som har spesialavdeling for barn med nedsatt funksjonsevne, 

Bleikerfaret barnehage som er kommunal barnehage. Det kan være behov for økt kapasitet i 

den sørlige delen av kommunen. Flertallet av barn med behov for særskilt tilrettelegging har 

plass i ordinære barnehager. 

Kapasiteten er ulikt fordelt i områder av kommunen og det er lange avstander fra nord til sør. 

Det er for eksempel vanskelig å bruke en barnehageplass i Slemmestad eller Vollen om man 

bor i Torstadområdet og arbeider i retning Bærum-Oslo.  

4600

4700

4800

4900

5000

5100

5200

5300

Antall barn i barnehage 2020 



10 
 

Kapasiteten i en barnehage er påvirket av flere faktorer som påvirker hverandre. Disse 

faktorene er: 

 Godkjent netto leke- og oppholdsareal 

 Vedtektsfestet arealutnytting pr barn fastsatt av eier 

 Fordeling av antall barn over og under 3 år 

 Uteområder 

 Bemanningsnorm  

 Krav til pedagogisk bemanning 

En gjennomgang av kapasitet i forhold til godkjenning viser at maksimal kapasitet i 

kommunen er ca. 5500 plasser, mens det var 5220 plasser som var i bruk pr mars 2020. Det 

er mest ledige plasser i Asker sør. Flertallet av barnehagene var fylt opp, og det har vært 

nødvendig å innvilge dispensasjon fra utdanningskravet i vel 10% av stillingene som krever 

pedagogisk utdanning som barnehagelærer. I enkelte barnehager har opp mot halvparten av 

de pedagogiske lederne dispensasjon fra utdanningskravet.  

En barnehage skal også være godkjent etter andre lovverk som miljørettet helsevern, 

arbeidsmiljøloven og brannvern. 

Oversikt over barnehagene i Asker med estimert maks kapasitet, bruk og godkjenning – se 

kunnskapsgrunnlaget. 

Familiebarnehager 

Familiebarnehager er et tilbud i private hjem og skal godkjennes etter egen forskrift. 

Virksomheten skal som hovedregel være organisert som et fellesskap med minst to hjem, og 

assistentene skal ha regelmessig veiledning av barnehagelærer i et omfang fastsatt i 

forskrift. Veiledningen skal skje i barnehagens åpningstid. Det er pr i dag 8 familiebarnehager 

i drift i Asker. Disse er godt etablert i sitt nærmiljø og har vært i drift over mange år. 

Driftsformen var i større grad i bruk da barnehagedekningen var betydelig lavere enn i dag, 

og før retten til plass ble innført. Det var ment som en driftsform som skulle være rask å 

opprette og legge ned i takt med etterspørsel/behov.   

Familiebarnehagene er små enheter med få ansatte, og de er sårbare i forhold til bemanning 

og åpningstider. Det er i opptaket liten etterspørsel etter plasser i familiebarnehager generelt, 

og det foreslås å fokusere på kvaliteten i de eksisterende familiebarnehagene.  

Økonomi 

Asker kommune skal sørge for at private barnehager behandles likeverdig ved tildeling av 

offentlig tilskudd. Tilskudd til private barnehager er regulert i Forskrift om tildeling av tilskudd 

til private barnehager. I følge forskriften skal kommunenes tilskudd til private ordinære 

barnehager beregnes årlig med bakgrunn i gjennomsnittlige ordinære driftsutgifter per 

heltidsplass i tilsvarende kommunale barnehager. Ordinære driftsutgifter knytter seg til de 

utgiftene kommunen har til basistilbudet. Tilskudd for særskilt tilrettelegging og 

spesialpedagogisk hjelp for barn med behov for særskilt hjelp og støtte, kommer i tillegg. 

Kommune skal også gi kapitaltilskudd til private barnehager per heltidsplass ut fra 

barnehagebyggets byggeår. Tilskuddet beregnes etter satser fastsatt av 

Utdanningsdepartementet og justeres årlig. Dette for å dekke utgifter de private barnehagene 

har ved barnehagebygget. Kapitaltilskudd beregnes etter antall plasser i bruk. 
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Hvis en barnehage ønsker å utvide eller det skal etableres en ny barnehage, skal 

barnehageeier søke om forhåndstilsagn om tilskudd. Det er opp til kommunen å avgjøre om 

det skal tildeles tilskudd eller ikke, jf. barnehageloven § 14 andre ledd. Kommunen kan avslå 

en søknad om tilskudd selv om barnehageeier allerede har igangsatt utvidelser eller bygging. 

Skole 

 

Det er 27 

barneskoler og 

12 ungdom 

skoler i Asker. 

Det er 1 til 5 

barneskole-

kretser som avgir 

elever til hver sin 

ungdomsskole-

krets. Blakstad 

og Frydenlund 

barneskole er 

delt mellom to 

ungdomskoler. 

Det er 27 

barneskoler, med 

en samlet 

kapasitet på 

10664 

elevplasser. 

Kapasitet og 

antall elever i 

barneskolene 

høsten 2020 

viser at det totalt 

er god kapasitet i 

kommunen, men 

at dette slår 

veldig ulikt ut for 

den enkelte 

skoler.  



12 
 

 

Det er 12 ungdomsskoler, med en samlet kapasitet på 4159 elevplasser. Kapasitet og antall 

elever i ungdomsskolene høsten 2020 viser at det totalt er god kapasitet i kommunen, men 

at dette slår veldig ulikt ut for den enkelte skoler. Asker kommune har en alternativ 

opplæringsarena for ungdomstrinnet. Den alternative skolen er fordelt på 4 ulike steder i 

kommunen og har plasser til 30 elever på heltid og 30 til 40 elever på deltid (1 til 2 dager i 

uka). 
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Spesialavdelinger  

Det er 4 spesialavdelinger 

ved grunnskolene i 

kommunen. Det er 

spesialavdeling for elever fra 

4.-7. trinn ved Hvalstad 

skoler, Blakstad skole og 

Arnestad skole. På Vollen 

ungdomsskole er det 

spesialavdeling for elever fra 

8.-10. trinn. Avdelingen ved 

Vollen bygges ut og vil så 

ferdig til oppstart av 

skoleåret 2021 med 32 

elevplasser. 

Det kjøpes i dag plasser i 

spesialavdelinger/ 

spesialskoler utenfor 

kommunen til 8 elever på 4.-7. trinn og 8 plasser på ungdomsskolen. 

Elever i private skoler eller ved skoler i andre kommuner  

Det er fire private skoler som ligger i Asker, og 

dette skoleåret er det 753 elever folkeregisteret i 

Asker som har skoleplass i private skoler eller 

ved skoler i andre kommuner. 

Private skoler i Asker er: 

 Steinerskolen i Asker (Nesbru) (177 elever fra 

Asker)  

 Asker International School (212 elever fra 

Asker) 

 Vollen Montessori skole (92 elever fra Asker) 

 Steinerskolen i Hurum (108 elever fra Asker) 

 

Lover og rettigheter – statlige og kommunale  
 

Barnehagelovens § 8 om kommunens ansvar legger føringer for kommunens plikt til å tilby 

barnehageplass. Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under 

opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen, jf. § 12 a. Utbyggingsmønster og 

driftsformer skal tilpasses lokale forhold og behov. Kapasiteten må sikre at alle med rett får 

plass i kommunen der de er bosatt. Private barnehager er pålagt å samarbeide med 

kommunen om opptak. 

Regler for rett til skoleplass ved en kommunal grunnskole i nærmiljøet er regulert av 

Opplæringslova § 8-1. Asker kommunen har benyttet seg av retten til å utarbeide lokal 

forskrift for å organisere inntaksområder/skolekretser for skolene. Dette er gjort i lokal 

forskrift om rett til skoleplass.  
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Veiledende arealnormer for skoler og barnehager er retningsgivende bestemmelser for 

kapasitet. Vedtekter for kommunale barnehager har fastsatt arealutnytting i tråd med 

veiledende norm. Arealnormer for grunnskoler vedtas av den enkelte kommune, men skal 

være i henhold til lover og forskrifter. Elever har rett på skyss til skolene hvis de oppfyller 

kriterier om avstand eller farlig skolevei. 

Overordnet utfordringsbilde  
 

Det er store geografiske forskjeller når det gjelder befolkningstetthet. I noen områder er det 

veldig tett befolket, mens det i andre er mer spredt. Tettes er det i innsatsområdene Asker 

nord og sentrum, mens det lengere sør blir mer og mer spredt og tynt.  

 

 
 

Boligproduksjonene er også ujevnt foredlet. Mesteparten av utviklingen kommer i tre 

områder, det er på Vestre Billingstad, Høn/Landås og i Slemmestad.  

Dette gjør at det er ulike behov for størrelse og lokalisering av barnehager og skoler. 

 

De geografiske og demografiske ulikhetene i kommunene vises også i de tverrsektorielle 

utfordringsområdene sosial ulikhet, transport og mobilitet og forbruk og ressursforvaltning. 

Disse skal være gjennomgående i alle temaplaner.  

 

Trender og utfordringer barnehage 

Kapasitet og eldre barnehagebygg 

Kravene til barnehagelokaler er vesentlig skjerpet siden mange av disse ble bygget. 

Skjerpede krav til garderobe- og sanitærforhold og personalfasiliteter, vil ofte redusere 

godkjent leke- og oppholdsareal ved ny godkjenning. 

 

Asker kommune har mange gamle og slitte barnehagebygg med og lite funksjonelle 

løsninger og oppgraderingsbehov. Noe har blitt delvis oppgradert eller er planlagt oppgradert 

for å imøtekomme de nye kravene. I mange av barnehagene er det ikke praktisk mulig eller 

svært kostnadskrevende å oppgradere barnehagene til dagens krav. En oppgradering kan 

flere steder føre til reduksjon i antall barnehageplasser. Det kan være liten økonomisk 

forskjell mellom å totalrehabilitere og å bygge nytt. Ved større rehabilitering/hovedombygging 

er det viktig å få kartlagt byggets egnethet og tilpasningsdyktighet før det gjennomføres 

større bygningsmessige tiltak. 
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Vedtatt Standard rom- og funksjonsprogram for barnehager 2020 vil være et verktøy for å 

bygge gode og kostnadseffektive barnehagebygg, og vil sikre at barnehagene i Asker blir 

utviklet i henhold til omforente politiske og administrative rammer, samt bidra til at 

innbyggerne i Asker tilbys lik kvalitet i tråd med gjeldende lover og regelverk. 

 

Kommunens eiendomsavdeling vil i løpet av 2020-2021 ha en gjennomgang av kommunens 

barnehage- og skolebygg der byggenes tilstand vil bli vurdert. Dette kan få betydning for 

godkjenning av leke- og oppholdsarealer og framtidig kapasitet. Det er viktig å sikre god 

samhandling mellom eiendomsavdelingen og godkjenningsmyndigheten for barnehager. 

 

Økonomi i framtidens barnehager – store eller små barnehager 

Telemarkforskning skriver i en utredning for Utdanningsdirektoratet juni 2019: 

«Administrative oppgaver og tilhørende utgifter er stort sett uavhengig av hvor mange barn 

barnehagen har, og i store barnehager er det flere barn å fordele disse kostnadene på. 

Utfordringen for de minste barnehagene er dermed at de har høyere kostnader pr. barn, 

samtidig som finansieringen pr. barn er den samme. Store barnehager kan også ha mer 

fleksibilitet i bruk av personalet. Smådriftsulemper er isolert sett en samfunnsøkonomisk 

kostnad. Politisk er det likevel uttrykt ønske om å bevare mangfoldet i sektoren med både 

små og store barnehager. Det å sikre et grunnlag for små barnehager kan være viktig for å 

unngå at barnehager i spredtbygde områder legges ned, med lengre reisevei som 

konsekvens.» (Telemarkforskning for Utdanningsdirektoratet juni 2019 – Finansiering av 

private barnehager) 

I Asker fordeler barnehagene seg slik med henhold til størrelse 

Størrelse Antall barn Antall barnehager 

Små 35 eller færre 30 

Mellomstore  36 – 60 37 

Store over 60 39 

 

Noen av de små barnehagene inngår som underavdeling av en større, og enkelte har 

kapasitet til flere barn enn de som hadde plass pr 15.12.19.  

Små kommunale enheter er del av en større virksomhet der flere barnehager inngår, og som 

framgår av kommunens organisasjonskart for barnehagene. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/administrativ-organisering/tjenesteomrade-oppvekst/
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Prognoser – barnehagekapasitet i ungdomsskoleområdene. 

 

 

I Torstad er det her lagt inn 150 plasser i ny privat barnehage på Vestre Billingstad fra 2022. 

Trender og utfordringer skole 
Asker kommune er en spredtbygg kommune, hvor det i noen områder er store arealer med 

lite bosetting og andre hvor det bor mange tusen fordelt på et lite areal. Dette skaper ulike 

behov og ulike tiltak for å møte behovene. Totalt er det god kapasitet ved skolene i 

kommunen, men den er veldig ujevnt fordelt både i områder og mellom skolekretser.  

Asker er en kommune i vekst og det er i perioden fram til 2033 planlagt at det skal bygges 

9042 nye boliger i Asker, hovedtyngden av utbygginger vil komme i Asker Nord, Sentrum og 

Midt. De største utbyggingen er Vestre Billingstad, Høn/Landås og i Slemmestad, men det er 

også en fortsatt vekst i Heggedal og rundt Asker sentrum. 

Mye av det som bygges er leiligheter og mange av kjøperne har ikke barn i skolealder, men 

det begynner å bli flere kjøpere til denne boligtypen også med barn i barnehage- og 

skolealder. Erfaring tilsier at store utbygninger frigjøre eneboliger i nærliggende områder som 

kjøpes av barnefamilier. Det betyr at mye av elevtallsveksten kommer i andre områder enn 

der selve utbyggingen er, og ofte i skolekretsene i nærhet av utbyggingene. 

De geografiske og demografiske forskjellene gjør det vanskelig å få utnyttet overkapasiteten 

som er ved skolene i kommunen. Det er store kapasitetsutfordringer i Asker Nord, som også 

står foran en betydelig boligvekst de neste 12 årene. Det vil også være behov for en økt 

kapasitet i Asker sentrum, spesielt når utbyggingen på Høn/Landås setter i gang. Det er 

også andre enkelt skolekretser som har kapasitetsutfordringer. Samtidig er det en stor 

overkapasitet på skolene i deler av Slemmestad og Røyken. Noe av denne overkapasiteten 

kan brukes for å bedre situasjonen ved andre skoler, men i mange tilfeller er ikke denne 

overkapasiteten i et område der vi kan nyttiggjøre oss den.  

Størrelsen på skoler i Asker varierer fra 1 til 4 parallell på barnetrinnet og fra 2,5 til 7 på 

ungdomstrinnet. Ved bygging av nye eller utvidelse av skolene i Asker er det mest 

bærekraftig å bygge minst 3 parallelle for barneskole og 6 parallelle ungdomsskoler. Skoler 

på denne størrelsen bidrar til mer robust fagmiljø og er mer arealøkonomisk i drift. Det er lite 

forskningsmessig belegg for at si hva som er best for elevenes læring og læringsmiljø. Det 
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som er viktig er at de fysiske rammen rundt skoledriften ligger til rette for gode 

læringsarenaer og et godt skolemiljø. 

Det er store geografiske forskjeller når det gjelder befolkningstetthet og mobilitet. Asker er en 

spredtbygd kommune, med store avstander, og tilsvarende store utfordringer knyttet til 

trafikkavviklingen. Dette påvirker tilgjengeligheten innbyggerne har til ulike tilbud og hvilke 

behov de har. Kommunen har som mål å redusere transportbehovet og gjøre det enklere å 

gå, sykle og reise kollektivt. Bilen vil, sammen med matebusser, sykkel og gange, være det 

primære transporttilbudet sør i Asker.  Hvilke strategier kommunene har for å møte 

behovene vil bli beskrevet i Temaplan samferdsel og mobilitet. 

 

 Det er også et stort sprik i standard på skolebyggene, men det er ikke nå noen skoler som 

er i en så dårlig stand at det vil påvirke kapasiteten. Skolene som har lav standard er spredt 

over hele kommunen. De store forskjellene i skolers fysiske rammer er en utfordring for 

målsetningen om å gi et likeverdig tilbud til alle elever. Dette er selvsagt mest avhengig av 

kvaliteten på det opplæringstilbudet som gis, men de rammene dette skjer innenfor åpner for 

muligheter eller setter begrensninger. 

Tettstedsutviklingen i Asker skal tilrettelegge for tilhørighet og gode innvendige og utvendige 

møteplasser for innbyggere og har en rolle i utjevning av sosial ulikhet. Skoler er viktige 

møteplasser i lokalsentrene og utgjør ofte de fysiske rammene for kultur- og idrettstilbud som 

gis i lokalmiljøet. Rammene dette skjer innenfor varier da med standarden og de mulighetene 

som er i skolebyggene rundt i kommunen. Kulturskolens lærere har i dag stor mangel på 

egnede og tilgjengelig lokaler flere steder i kommunen og deres behov må også tas med ved 

planlegging av nye eller endrede skolebygg. Skolene er en viktig samarbeidsarena for idrett 

og frivillighet. Arealer ved skolene benyttes til å gi plass for breddeidretten og andre tilbud 

organisert av frivilligheten. Deres behov må også vurderes ved ombygging eller nybygg av 

skoler.  

Utfordringer med sosial ulikhet er ujevnt fordelt i kommunen. Det er størst andel innvandrere 

er bosatt i Asker sentrum, mens andelen elever som lever i familier med lav inntekt er høyest 

i Asker sentrum og Asker sør. Andelen elever med foreldre som har grunnskole som høyeste 

utdanning er størst i Asker sør og andelen med en forsørger er størst i Asker midt. På 

skolenivå blir dette bildet blir ytterligere forsterket og differensiert. Den sosiale ulikheten blir 

kompensert for i kommunenes tildelingsmodell til skolene, hvor deler av tildelingen blir justert 

ut fra en sosiodemografisk faktor. Temaplaner som Barne- og ungdomstid, Leve hele livet – 

personer med nedsatt funksjonsevne, Barnehage og Skole/opplæring vil særlig adressere 

innhold og kvalitet i tjenestene som kan utjevne forskjeller og hindre utenforskap. 

Fra skoleåret 2019/2020 ble lærernormen innført fullt ut. Det er nå lovpålagt at det ikke skal 

være mer enn 15 elever pr lærere på 1.- 4. trinn og maks 20 elever pr lærere fra 5. til 10. 

trinn. Dette har ført til at skolene har måttet ansette flere lærere. Dette har ført til et press på 

lærerearbeidsplassene ved skolene. Det er et arealkrav på minst 6 m2 enten det er enkelt 

kontorer eller landskap, og de fleste skoler ikke har tilsvarende dette kravet til alle lærere. 

Forventinger om samarbeid og tverrfaglig undervisning med innføring av nye læreplaner fra 

skoleåret 2020/21, aktualiserer behovet for store nok areal til lærerarbeidsplasser ytterligere. 

Lav standard på skolebygg og lite areal til lærerarbeidsplasser kan også bidra til utfordringer 

i rekrutteringen av nye lærere.  

Andelen elevene fra Asker som går i private skoler tilsvarer i dag en tre parallelle barneskole 

og ungdomsskole.  Hvor mange som benytter dette tilbudet er ganske stabilt mellom årskull, 

men det varierer hvor i Asker disse elevene bor, og hvilken av grunnskolene de sogner til. 

Prognosene som ligger til grunn for elevtallsframskrivingene er i utgangspunktet usikre, og vil 



18 
 

bli ytterligere usikre om vi tar med andelen i private skoler når kapasitet på skolenivå 

beregnes. Andel elever i private skoler tas derfor ikke med når vi vurderer kapasitet på den 

enkelte skole.     

Den kapasiteten som i dag er i spesialavdelingene ved skolene i Asker kommune er ikke stor 

nok til å gi et tilbud til alle elever som har behov for det. Det kjøpes i dag plass til 16 elever 

ved skoler utenfor kommunen, og det er flere i ordinær grunnskole som burde hatt dette 

tilbudet. Lokalisering av dagens spesialavdelinger er ved skoler i gamle Asker. Ved en 

utvidelse av tilbudet burde det vurderes å finne lokaliteter også andre steder i kommunen. 

Prognoser kapasitet barneskolene 

 

 

Det er totalt god kapasitet ved barneskolene i kommunene, men den fordeler seg ujevnt på 

skoler og i områder. I noen områdene kan det sikres god kapasitet ved å justere 

skolekretsene, mens det i andre områder må ses på andre strategier for å løse 

underkapasitet eller det er en kombinasjon av de to. De største kapasitetsutfordringene i 

barneskolene er i Asker nord, men det må også gjøres strategiske grep andre for å sikre 

kapasitet i alle de andre områdene. Utbygging av Hvalstad skole til fire parallell er tatt med 

fra 2025. 

Prognoser kapasitet ungdomsskole 
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Ungdomskolene har ikke like mye overkapasitet sett opp mot elevtallsutviklingen og den 

totale kapasiteten vil bli presset mot slutten av planperioden.  Ved de skolene som har 

underkapasitet, kan kapasitetsutfordringene for det mest løses ved å bruke overkapasitet 

ved andre skole. I Asker sentrum og Asker sør, må det vurderes andre strategiske grep for å 

sikre kapasiteten.  

5. Hovedmål og delmål 
 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet 

og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmålene utgjør det overordnede 

rammeverket for utviklingen av Askersamfunnet, og utgjør grunnlaget for kommunens 

satsingsområder og mål slik de er beskrevet i kommuneplanens samfunnsdel. Alle 

satsingsområder og mål i kommuneplanen er tverrsektorielle. Det betyr at de gjelder for alle 

tjenesteområder, og at vi må arbeide sammen på tvers av sektorer for å oppnå den 

utviklingen vi ønsker.  

  

Til sammen består kommuneplanen av åtte hovedmål og 28 delmål. 

Tabellen under viser hvilke av de 28 delmålene som er særlig 

relevante for temaplan for barnehage- og skolekapasitet og dermed 

utgjør temaplanens overordnede målbilde.   

  

Satsingsområdet God utdanning, som springer ut fra 

FNs bærekraftsmål nr.4, er særlig relevant for denne temaplanen og 

en forutsetning for å nå de andre målene.   

  
SATSINGSOMRÅDE HOVEDMÅL DELMÅL 

Samarbeid for å nå 
målene 

Askersamfunnet har virkemidler, 
partnerskap og samarbeid på tvers som 
sikrer en bærekraftig utvikling. 

  

Samarbeid for å nå 
målene 

 Askersamfunnet har inkluderende 
lokalsamfunn der innbyggerne opplever 
tilhørighet og tar medansvar, uavhengig 
av kulturelle, sosiale og økonomiske 
forhold.  

Bærekraftige byer og 
samfunn 

Askersamfunnet har tettsteder og 
lokalsamfunn som er  inkluderende, 
trygge, motstandsdyktige og 
bærekraftige, som er utviklet i god 
balanse mellom vekst og vern. 

  

Bærekraftige byer og 
samfunn 

 Askersamfunnet har bærekraftige og 
samordnede bolig-, areal- og 
transportløsninger som tilrettelegger for 
smart samfunnsutvikling.  

Handling mot 
klimaendringene 

Askersamfunnet handler umiddelbart 
for å bekjempe klimaendringene og 
konsekvensene av dem. 

  

Handling mot 
klimaendringene 

 Askersamfunnet motvirker, reduserer 
og tilpasser seg konsekvensene av 
klimaendringer.  

God helse Askersamfunnet sikrer god helse og 
fremmer livskvalitet for alle, uansett 
alder. 

  

God helse  Askersamfunnet arbeider 
helsefremmende og forebyggende for å 
oppnå god folkehelse, motvirke 
utenforskap og redusere risikoen for 
sykdom og tidlig død.  
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God utdanning Askersamfunnet sikrer inkluderende, 
rettferdig og god utdanning og fremmer 
muligheter for livslang læring for alle. 

  

God utdanning  Askersamfunnet har inkluderende og 
trygge oppvekstmiljøer med leke- og 
læringsarenaer som fremmer sosial 
kompetanse, mestring, tilhørighet og 
god helse.   

God utdanning  Alle barn har tilgang til barnehage av 
god kvalitet som bidrar til trygghet, 
utvikling og læring, og som forbereder 
barna til å begynne i grunnskolen.  

God utdanning  Alle fullfører likeverdig grunnskole med 
opplæring av god kvalitet, har høyt 
læringsutbytte og et godt grunnlag for å 
fullføre videregående opplæring. 

Økonomi Asker er en økonomisk robust og 
bærekraftig kommune 

  

  Asker kommune har god økonomisk 
bærekraft. 

Medarbeidere Asker kommune fremmer inkludering, 
full sysselsetting og anstendig arbeid 
for alle 

  

Medarbeidere  Asker kommune sikrer de ansattes 
rettigheter og fremmer et trygt og 
sikkert arbeidsmiljø for alle. 

 

Innsatsområder  
Innsatsområdene er barnehageområder/ungdomsskolekretser samlet i fire større geografiske 

områder. Områdene utgjør logisk geografiske enheter som gir en bedre oversikt over 

kapasitet og utfordringsområder. Som gir et større mulighetsrom for å sikre kapasitet. 

Kommunene er delt inn i innsatsområdene Asker nord, sentrum, midt og sør. 

 

Tettstedsutviklingen i Asker skal tilrettelegge for tilhørighet og gode innvendige og utvendige 

møteplasser for innbyggere og har en rolle i utjevning av sosial ulikhet. Barnehager, skoler 

og kultur og idrettsanlegg, er viktige møteplasser i lokalsentrene.  Barnehager og skoler er 

viktig fysiske rammer for lokalmiljø og de tilbud som gis. Tilbudene som gis utover 

barnehage- og skoletiden og strategier for å utvikle disse, blir behandlet i Temaplanene 

Kultur og Fysisk aktivitet, idrett og friluft. Det er viktig med god samhandling i planprosesser 

for å skape fleksible og effektive løsninger som bidrar til gode lokalmiljøer. 

Strategier for å sikre kapasitet i barnehager og skoler  
Med bakgrunn i bærekraftsmålene og de tverssektorielle utfordringsområdene sosial ulikhet, 

transport og mobilitet og forbruk og ressursforvaltning, kan barnehage og skolekapasitet 

sikres gjennom ulike strategier. Disse bygger på analysen av status og utfordringer i 

innsatsområdene. 

Følgende strategiske grep er vurdert for å sikre en kapasitet ved barnehager og skoler i 

samsvar med forventet behov: 

 Utnytte kapasitet i eksisterende barnehage- og skolebygg 

I den grad en naboskole/område har kapasitet til å avlaste i forhold til kapasitetsutfordringer, 

vil dette i mange tilfeller være en god løsning. Dette gjøres ved å endre skolenes 

inntaksområder (kretsgrenser). I noen områder er det tett bebyggelse og korte avstander 

mellom skoler og barnehager, her kan det være at det tildeles plass ved barnehager og 

skoler som ikke er den som ligger geografisk nærmest. 
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Asker ønsker å utnyttet den kapasiteten som allerede er i barnehager og skoler, og på den 

måten unngå den økonomiske og miljømessige kostnaden det er å måtte bygge nytt. 

Samtidig vil det i områder med lav kapasitet og stor vekst i barne- og elevtall være behov for 

å sikre et tilbud gjennom nye bygg. 

 Midlertidige bygg/lokaler 

Midlertidige bygge kan være en løsning i områder med mindre kapasitetsutfordringer i en 

overgangsperiode. Det burde tydeliggjøres hvor lenge disse byggene skal sikre kapasitet i 

barnehager og skoler.   

 Utvide eksisterende barnehager og skoler  

Utvendige arealer og de eksisterende bygningsmessige løsningene setter ofte en 

begrensning på hvilke utvidelser det er mulig å gjøre ved et barnehage- eller skoleanlegg. 

Når utvidelse er mulig, og den varige kapasitetssituasjon tilsier dette, bør permanent 

utvidelse velges fremfor midlertidige løsninger. Det er i kommuneplan vedtatt at Asker 

kommune skal være en pådriver for miljøvennlig forbruk og sirkulær økonomi, med fokus på 

gjenvinning og ombruk. 

 Bygge nye barnehager og skoler 

Over tid er det nødvendig å etablere nye barnehage- eller skoleanlegg for å møte en stor 

barne- og elevtallsvekst.  

 Etablere større og mer effektive enheter i sentrale områder der det er større 

befolkningstetthet. Hensynet til robust fagmiljø, rekruttering av lærere og økonomi 

tilsier at det etableres større barnehager og skoler i sentrale områder.  

 Ved etablering av nye enheter i mer spredtbebygde områder bør skole og barnehage 

ligge nær hverandre, ha nærhet til boligområder og kollektivknutepunkter. Det er 

store geografiske forskjeller når det gjelder befolkningstetthet og mobilitet. Her kan 

det vurderes mindre enheter, men de må ikke være mindre enn at de ivaretar robuste 

fagmiljøer og er økonomisk bærekraftige. 

 For å utnytte potensialet i eksisterende og nye anlegg kan det være aktuelt å slå 

sammen eksisterende skoler. For i større grad å få fordelene som kommer med 

større enheter. Dette kan være aktuelt både i tett- og spredtbygde områder, og kan 

føre til nedleggelse av skoler.  

Både ved bygging av nye skoler eller ved utvidelse har Asker kommune en ambisjon om å 

gjøre dette ved bærekraftige materialvalg og fossilfrie byggeplasser. Temaplan Handling mot 

klimaendringene sier mer om hvordan vi skal bygge bærekraftig. 

Kommunen har som mål å redusere transportbehovet og gjøre det enklere å gå, sykle og 

reise kollektivt. Hvilke strategier kommunene har for å møte behovene vil bli beskrevet i 

Temaplan samferdsel og mobilitet. 

Det er også store forskjeller i standarden på bygg som gir ulikhet i tilbudet. Dette kan påvirke 

kapasitet, men må også vurderes i forhold til å gi et likeverdigtilbud i hele kommunen. 

Standard på bygg vil i større grad følges opp i Temaplan for Eiendom.  

 Sette av eller erverve tomter til fremtidige barnehage- og skolebygg 

Langsiktige prosesser knyttet til å få på plass barnehage- og skoletomter innebærer at man 

bør tilstrebe å være tidlig ute i forhold til å angi et fremtidig behov, slik at dette blir tatt med i 
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arbeid med kommuneplanenes arealdel. Det konkrete arbeidet med regulering, grunnerverv 

og lignede må gjennomføres i god tid.  

 Sikre en jevn fordeling av private og kommunale barnehageplasser 

Private eiere bestemmer egen opptakskrets og opptakskriterier, og kommunen har derfor 

ikke styringsrett med opptaket til private barnehager. Dette er en grunn til at det kan være lik 

tilgang til tjenesten med en balansert fordeling mellom privat og kommunalt eierskap i 

barnehagesektoren. I områder det er ujevn fordeling, bør nye barnehageprosjekter sikre en 

balanse mellom kommunale og private barnehageplasser. Tilsagn om tilskudd til nye plasser 

i private barnehager skal følge av behovet for kapasitet i temaplanens innsatsområder. På 

grunn av lav etterspørsel vil nye familiebarnehager ikke bli prioritert. 

 

Innsatsområde 1 - Asker nord 
 

Kapasiteten er 

presset i dette 

området som helhet, 

men det er særlig 

tydelig ved noen av 

barnehagene og 

skolene. Dette 

området er midt i en 

stor boligutvikling 

med utbyggingen på 

Vestre Billingstad 

spesielt, men det er 

også planer for å 

etablere nye boliger 

andre steder.  Det er planlagt 1795 nye boliger her de neste ti årene og 1150 av disse vil 

komme på Vestre Billingstad 
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Barnehage 

Kapasiteten i 

Torstadområdet 

avhjelpes pr i dag noe 

av kapasitet på 

enheter i 

grenseområder mot 

Landøya og Solvang.  

 

I forbindelse med 

større boligutbygging 

på Billingstad Vest, 

har utbyggere gjort 

avtale med 

Læringsverkstedet AS 

om bygging av ny 

barnehage. De vil 

bygge en barnehage 

med opp mot 150 

plasser med mulighet 

for ytterligere 

utvidelse. 

 

Nesbru barnehage 

holder til i et eldre bygg, og planlegger nytt barnehagebygg på samme eiendom. De vil utvide 

med 13 plasser for å få en mer fleksibel og økonomisk bærekraftig størrelse på barnehagen. 

 

Skole 

Kapasiteten er presset 

i dette området som 

helhet, men det er 

særlig tydelig ved 

noen av skolene.  

Det vil være 

nødvendig å sikre en 

bedre kapasitet ved 

flere av skolene, både 

de som får mye 

boligbygging i sin 

skolekrets (Hvalstad og Torstad) og i tilstøtende kretser. 
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Kapasiteten i Mellom-

Nes skolekrets er blitt 

tiltakende presset de 

siste årene. Det er 

forventet at den vil ha 

underkapasitet i hele 

planperiode. Det er lite 

som kan gjøres med 

kapasiteten i eller 

rundt bygget. Her er 

det utredet både å 

bygge ut, erverve 

nabotomter eller sette 

opp midlertidige bygg. 

Det beste alternativet 

er å utnyttet den økte 

kapasiteten som 

kommer på Hvalstad, 

gjennom å endre 

skolekretsene ved å 

flytte deler av Mellom-

Nes skolekrets til 

Hvalstad.   

Hvalstad skole vil med 

utbyggingen på Vestre Billingstad ha for lite kapasitet om noen år. Det er planlagt å utvide 

skolen til en 4 parallell barneskole med en kapasitet på 666 elever. Da vil skolen være stor 

nok til både å kapasitet til den økte elevveksten i sonene, og kunne bidra til å løse 

kapasitetsutfordringene for flere skoler i Asker nord. Kapasiteten ved spesialavdelingen ved 

Hvalstad skole blir med utbyggingen økt med 10 elevplasser, og får da en kapasitet på 20 

elevplasser. Ny skole skal stå ferdig 2025. 

Billingstad har litt underkapasitet, men det er mulig å sikre kapasiteten ved å gjøre 

utbedringer i bygget. Hovedbygget er fra 1977 og har bare hatt mindre utbedringer. En 

oppgradering og bedre utnyttelse av arealene vil bidra til at skolen vil ha tilfredsstillende 

kapasitet i denne planperioden. 

Både Hvalstad og Billingstad skole har store tomter, så en alternativ løsning på 

kapasitetsutfordringene i dette området er å etablere midlertidig løsninger ved å sette opp 

paviljonger her. Dette er ikke det beste alternativet for å sikre elevene gode fysiske rammer 

for skolenes aktiviteter. 

Hofstad skole ligger inn mot den større utbyggingen som kommer i Asker sentrum 

(Høn/Landås), og vil i større grad bli påvirket av de endringene som kommer her. Det 

planlagt en ny sentrumsskole knyttet til utbyggingen på Høn/Landås, og noe av Hofstad 

skolekrets vil da gå til denne skolen. Dette vil frigjøre kapasitet som også kan brukes til å 

lette kapasitetsutfordringene ved Mellom-Nes skole. Men det er lengre avstand mellom disse 

skolene enn det er til Hvalstad, og mindre gunstige geografiske forutsetninger.  

Den eneste skolen i dette området som i mindre grad vil bli berørt av befolkningsveksten er 

Nesøya, hvor det er god kapasitet i hele planperioden. På grunn av skolens beliggenhet, en 

utfordrende trafikkavvikling og skolevei, er det vanskelig å bruke denne til å avlaste 

kapasiteten i området. 
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Totalt sett er kapasiteten ved ungdomsskolene tilfredsstillende, men den er skjevt fordelt. 

Torstad har underkapasitet og Landøya overkapasitet. Her kan kapasitetsutfordringene løses 

ved at ungdomsskolekretsene endres slik at noen av de eleven som i dag sogner til Torstad 

går til Landøya. Torstad får i dag elever fra Hofstad. Ved endring av kretsene med ny 

sentrumsskole, vil noen av elevene fra Hofstad gå til Solvang eller Risenga ungdomsskole. 

Det vil bidra til en bedre kapasitet ved Torstad ungdomsskole.   

Asker nord er et pressområde med mange planlagte utbygginger. De neste 20 årene er det 

planlagt en boligbygging med rundt 3300 nye enheter. Selv med en utbygging av Hvalstad 

skole og ny skole i Asker sentrum, kan det på sikt være behov for å sette av tomt til ny skole i 

dette området. Det er arealer regulert til skole ved Landøya ungdomsskole som geografisk 

og praktisk ville tjent dette formålet. 

 

Strategier 

 

Det er definert følgende strategier for innsatsområdet: 

(Enkelte strategier ligger allerede som vedtak i tidligere behandlinger) 

 

 Asker kommune har gitt tilsagn om tilskudd til ny privat barnehage v/ Læringsverkstedet 

AS med inntil 150 plasser for oppstart årsskiftet 2021-22. 

 Bygging av ny kommunal barnehage eventuelt en utvidelse av Læringsverkstedet Vestre 

Billingstad Naturbarnehage vurderes fra 2026/2027 

 Asker kommune har gitt Nesbru barnehage tilsagn om tilskudd ved nytt barnehagebygg 

med inntil 42 plasser.  

 Asker kommune bygger ut Hvalstad skole til 4 parallell med kapasitet på 666 elever og 

en utvidelse av spesialavdelingen med 10 plasser. 

 Asker kommune sikrer kapasitet ved Mellom-Nes skole ved å gjøre kretsgrenseendring 

mot Hvalstad skole når denne er ferdig utbygget. 

 Asker kommune sikrer kapasitet ved Torstad ungdomsskole ved å gjøre 

kretsgrenseendring mot Landøya ungdomsskole. 

 Asker kommune utreder bruk av areal ved Landøya ungdomsskole til ny barneskole. 

 

 

 

Innsatsområde 2 - Asker sentrum 
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Asker sentrum er ett av de områdene i Asker som står foran en betydelig boligutvikling og 

vekst i befolkningstall. Det største utviklingsområdet er utbyggingen som kommer på 

Høn/Landås hvor de er planlagt 1070 nye boliger. Totalt er det planlagt 1940 nye boliger i 

Asker sentrum. 

Barnehage 

Kapasiteten i Borgen avhjelpes av tilgang på plasser i tilgrensende områder i Solvang, men i 

liten grad i Risengaområdet.  Mange familier i Borgenområdet er avhengig av nærhet til 

tilbudet, og det er særlig viktig 

at kapasitet blir opprettholdt 

og utviklet. Søndre Borgen 

barnehage har lokaler i bygget 

for Søndre Borgen akutt- og 

korttidsavdeling (Velferd avd. 

Helse- og omsorg). Det er 

avgjørende at barnehagens 

sikres nye lokaler i det nye 

velferdsbygget.  

Østhellinga barnehage er en 

av kommunens eldste 

barnehager og kapasiteten ble 

redusert i forbindelse med 

vedlikehold for noen år tilbake. 

Tomten gir ikke mulighet for 

utvidelser av bygget, og 

lekeplassen er relativt bratt og 

ulendt. Eiendommen kan 

selges. Det er avsatt tomt til 

barnehage ved Bondivann stasjon som kan erstatte Østhellinga barnehage og gi større 

kapasitet   

Føyka barnehage avdeling Gamle Drammensvei er kommunens eldste barnehage fra 1969. 

Denne er vedtatt bygget ny på samme eiendom og med noe utvidet kapasitet. Etter planen 

skal den ferdigstilles i 2022/23 jf. Handlingsprogram. Flere bygg som huser kommunale 

barnehager i Solvang er av eldre dato, og kapasiteten er sårbar. Om nye Føyka barnehage 

bygges med 8 avdelinger kan arealer i avdeling Ånnerudveien inngå i nytt bygg og 

nåværende arealer disponeres av Drengsrud skole som har knapp kapasitet. 

Hanevold barnegård vurderer å utvide sin kapasitet med 6 plasser. 

Fra 2028 må kapasitet i Asker sentrum økes da utbyggingen ved Høn/Landås gir 

befolkningsvekst i sentrumsområdet. Det er plan for areal til barnehage i området. Størrelsen 

på barnehagen bør sees opp mot kapasitet i Solgården barnehage som består av flere eldre 

bygninger av mer eller mindre midlertidig karakter. 

I Risenga er det plan for ny privat barnehage som en del av velodrom-bygget. 

Læringsverkstedet er samarbeidspart for utbygger. Prosjektet vil innlemme 

Læringsverkstedet Risenga barnehage som i dag holder til i en eldre, leid bygning. Det 

foreslås at plassene i kommunale Vepsebolet barnehage kan inngå i denne nye barnehagen 

i området hvor kapasiteten ellers er god. Det er også planlagt noen boliger nær velodromen. 

Vepsebolet barnehage holder til i en eldre bygning som leies av helseforetaket ved Blakstad 
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sykehus. Bygget er gammelt og har begrenset levetid som barnehage med dagens krav til 

leke- og oppholdsareal og personalfasiliteter. Leieavtalen går ut i 2024-25 da sykehusets 

virksomhet overføres til nytt anlegg i Drammen. Det er ett års oppsigelse i leieavtalen og kan 

sies opp til ny barnehage er på plass. Læringsverkstedet er positive til et samarbeid med 

kommunen om overføring av plasser der dette er ønskelig fra brukernes side. 

Skole 

 

Asker sentrum har i dag tilfredsstillende kapasitet på barneskole, men større utfordringer på 

ungdomsskole.  

 

Det planlagt å 

bygge en ny 

tre parallelle 

barne-skole 

med en 

kapasitet på 

504 elever på 

Høn/ Landås. 

Den nye 

sentrum-

skolen vil 

sikre den 

kapasiteten 

som vil 

mangle på 

Jansløkka 

mot slutten av 

planperioden. 

Sentrum- 

skolen vil 

også bidra til 

bedre 

kapasitet på 

flere skoler i 

området. Det 

vil være 

naturlig å etablere denne skolekretsen ved å flytte områder fra skolekretsene til Bondi, 

Hagaløkka, Hofstad og Jansløkka til sentrumskolen. 
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Overkapasiteten som i dag er ved Jansløkka kan brukes til å avlaste Drengsrud skole som 

har en presset kapasitet. De områdene av Drengsrud skolekrets som ligger nærmest Asker 

sentrum ble endret fra Jansløkka skolekrets i 2012. Disse områdene kan flyttes tilbake til 

Jansløkka. 

Den største utfordringen i dette området er Solvang ungdoms-skole. Her er det i dag en 

under-kapasitet som vil øke utover i perioden. Det er planlagt en utvidelse av Solvang for å 

sikre kapasiteten. For å avlaste i perioden frem skolen er ferdig utbygget, kan det gjøres en 

kretsgrenseendring mot Risenga for å utnytte overkapasiteten her. Et annet alternativ er å 

bygge sentrumskolen som en 1-10 skole. Da er det mulig å ha to paralleller for 1.- 7. trinn  og 

tre for 8. -10. trinn. Alle alternativene vil sikre kapasitet frem til 2033, men en utbygging av 

Solvang ungdomsskole og 3 parallell barneskole på Høn/Landås vil sikre mer kapasitet for 

en videre vekst i områdene rundt Asker sentrum. 

Skolene på Borgen har presset kapasitet, med dette er forbigående. En del av elevene som 

sogner til Hagaløkka går på Asker International School, så situasjonene er ikke så vanskelig 

som framskrivingene viser. Rønningen er full og vil være det gjennom hele planperioden, 

men det er ikke så kritisk at det gjøres noen tiltak her. Vardåsen har god kapasitet i hele 

perioden. Det er mulig å bruke overkapasiteten på Vardåsen til å gi Drengsrud bedre 

kapasitet, ved å gjøre en endring i skolekretsene. 

Borgen ungdomsskole har litt underkapasitet, her kan også overkapasiteten på Risenga 

brukes. Gjennom å gjøre endringer i skolekretsene slik at noen av elevene som i da sogner 

til Borgen går til Risenga. Men her er bildet litt det samme som på Hagaløkka, 

framskrivingene ligger litt høyere enn det reelle elevtallet. Så det er ikke behov for å gjøre 

noen tiltak før lenger ut i planperioden.  

De andre skolene i dette området har ikke god kapasitet. Risenga ungdomsskole som var 

ferdig nybygd høsten 2020 har så god kapasiteten at den kan være løsningen for 

underkapasiteten ved de andre ungdomsskolene i området. 

Dette er også et av områdene der det er størst spenn i standard på skolebygg. Drengsrud og 

Solvang er de skolene med lavest standard, mens Bondi og Risenga er i andre ende av 

skalaen. Skolenes tilstand går ikke utover kapasiteten, men mulighetene de fysiske 

rammene setter for undervisningen er ulik.  

 

Strategier 

 

Det er definert følgende strategier for innsatsområdet:  

(Enkelte strategier ligger allerede som vedtak i tidligere behandlinger) 

 

 Asker kommune bygger ny Føyka barnehage med inntil 8 avdelinger i samsvar med rom- 

og funksjonsprogram for barnehager – ferdigstilles i løpet av 2022-23 

 Asker kommune bygger ny barnehage med minimum 6 avdelinger på arealer ved 

Bondivann stasjon, og Østhellinga barnehage legger ned driften. 

 Asker kommune sier opp leieavtalen for Vepsebolet barnehage og driften opphører ved 

etablering av Læringsvekstedet Velodromen idrettsbarnehage. 

 Asker kommune planlegger for ny barnehage i området Høn/Landås fra 2028. 

 Asker kommune bygger ny Sentrumskole på Høn/Landås – prognosene tilsier at den 

burde stå ferdig 2028  

 Asker kommune endrer Jansløkka, Bondi, Hagaløkka og Hofstad skolekrets for å utnytte 

kapasiteten ved nye Sentrumskole, når skolen er ferdig bygget.  
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 Asker kommune bygger ut Solvang ungdomsskole – ferdig 2028 

 Asker kommune sikrer nok kapasitet ved Drengsrud skole ved å gjøre 

kretsgrenseendring mot Jansløkka skole.  

 

 

 

Innsatsområde 3 Asker midt 
 

 
 

Dette området har vært, er og 

vil være et vekst område. Det 

har i flere å vært en større 

utbygging i Heggedal, og den 

vil fortsette enda noen år. 

Slemmestad står foran en stor 

utvikling de kommende årene, 

og vil ha en stor økning i antall 

boliger. Det er planlagt en 

utbygging på 2140 boliger de 

neste ti årene. Av disse 

kommer 787 i Slemmestad og 

593 i Heggedal. 

Barnehage 

Heggedal har i dag 

tilfredsstillende kapasitet etter 

nye Kistefossdammen 

barnehage ble åpnet. Vollen 

og Slemmestad har pr i dag 

overkapasitet. 

Heggedalskogen og 

Sydskogen barnehager er 

eldre barnehagebygg der det 

må påregnes større 

rehabilitering eller nye lokaler 

for å opprettholde kapasiteten. 

Det er mulig tomteareal i 
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nærheten for nytt barnehagebygg - Nyhusområdet. Et annet alternativ er tomteareal på 

Skjellestad. 

Maurtoppen barnehage som er en 1-avdelings privat barnehage og nabo til Sydskogen 

barnehage, har henvendt seg til kommunen om en mulig sammenslåing. 

I Slemmestadområdet vil kapasiteten bli utfordret fra ca 2029, og det er viktig at sentrale 

tomtearealer bli avsatt i kommunens arealplan. 

 

Skole 

 
 

Asker midt er området den 

gamle kommunegrensen 

mellom gamle Asker og 

Røyken gikk. Her må det 

vurderes hvor det er rimelig 

å trekke skolekretsgrenser, 

nå som det tidligere skille 

mellom kommunene er 

borte.  

 

Kapasiteten i dette 

området varierer mye fra 

skolekrets til skolekrets. 

Heggedal skole har presset 

kapasitet, men det må ikke 

gjøres noen tiltak med den 

kretsene som er i dag. 

Utfordringen her er at noen 

av de områdene som ligger 

på andre siden av den 

gamle kommunegrensa, 

geografisk burde sogne til 

Heggedal. Særlig er dette 

områdene Hallenskog og 

Stokkerskogen som i dag 

sogner til Midtbygda og 
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Sydskogen skoler. Et alternativ her er å se på en endring av flere skolekretser for å frigjøre 

plass på Heggedal. Hvis Heggedal skolekrets flyttes lenger sør, vil vi kunne bruke den ledige 

kapasiteten på Blakstad og ha kapasitet nok til elevene fra Hallenskog og Stokkerskogen. 

Denne endringen kan gjøres i to trinn ved først å endre kretsen mot Midtbygda og 

Sydskogen, og så i 2024 endre kretsen mot Blakstad for å ha nok kapasitet til den 

elevtallsøkningen som kommer i Heggedal. 

 

Slemmestad er det andre området her som vil ha en stor utbygging og et økt elevtall. Her er 

det god kapasitet i skolene som ligger i Bødalen. En kretsgrenseendring mellom Slemmestad 

barneskole og Torvbråten sikre nok kapasitet ved Slemmestad barneskole, og samtidig få 

utnyttet overkapasiteten ved Torvbråten. Ny Torvbråten barneskole vil stå klar til innflytting 

januar 2021. 

Arnestad har i dag kapasitet, men utover i perioden vil kapasiteten bli presset. Det kan 

frigjøres kapasitet ved å endre kretsen mot Slemmestad barneskoler, men det er avhengig 

av at det frigjøres nok kapasitet ved en kretsendring mellom Slemmestad og Torvbråten. 

Sydskogen skole har stor overkapasitet og liggere geografisk til slik at det er vanskelig å 

utnyttet den ledige kapasiteten ved å endre skolekretsene. Det er i Asker behov for å utvide 

kapasiteten i spesialavdelingene. Et alternativ kan være å etablere en spesialavdeling ved 

skolen for å utnytte den ledige kapasiteten, og samtidig få et tilbud lengere sør i kommunen. 

Det kan være aktuelt å etablere spesialavdeling her fremfor å øke kapasiteten ved 

spesialavdelingen på Hvalstad skole. 

Solberg skole har i dag god kapasitet, men den vil bli mer presset hvis de planlagte 

utbyggingene på Dikemark kommer i planperioden. Her er det mulig å gjøre endringer i 

skolekretsen mot Vardåsen skole for å sikre nok kapasitet. For å løse 

kapasitetsutfordringene både i Heggedal og på Dikemark kan det i fremtiden være aktuelt å 

vurdere en ny skole på Underlandsåsen. Denne kan overta elever fra Solberg og bli 

hjemskole for en del av elevene som i dag sogner til Heggedal skole.  

For ungdomskolene i dette området vil det totalt være dårlig kapasitet mot slutten av 

planperioden. Det er mulig å sikre kapasiteten ved å gjøre endringer mellom flere 

ungdomsskolesonene. Hovedgården kan få bedre kapasitet ved at der gjøres endringer mot 

Risenga. Det er i dag allerede mange fra Blakstad skolekrets som søker seg til Risenga, når 

de skal begynne på ungdomsskolen. Eventuelt kan også områder som i dag sogner til 

Hovedgården flyttes over til Slemmestad ungdomsskole.  

Vollen vil bli full i løpet av perioden. Her kan det gjøres en kretsgrenseendring mot 

Slemmestad ungdomsskole for å sikre kapasitet. Eventuelt kan ungomskolekretsen mellom 

Vollen og Risenga endres.  

Strategier 

 

Det er definert følgende strategier for innsatsområdet:  

(Enkelte strategier ligger allerede som vedtak i tidligere behandlinger) 

 

 Asker kommune bygger ny barnehage som erstatter Heggedalskogen barnehage 

 Kommuneplanens arealdel sikrer tomteareal til barnehage sentralt i Slemmestad 

 Asker kommune utreder endring av skolekrets fra Heggedal skole mot Blakstad skole.  

 Asker kommune utreder å endre Heggedal skolekrets mot Midtbygda skolekrets slik at 

Hallenskog sogner til Heggedal. 
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 Asker kommune endrer Heggedal skolekrets mot Sydskogen skolekrets slik at 

Stokkerskogen sogner til Heggedal. 

 Asker kommune sikrer nok kapasitet ved Slemmestad skole ved å gjøre 

kretsgrenseendring mot Torvbråten skole. 

 Asker kommune utreder å sikre nok kapasitet ved Arnestad skole ved å gjøre 

kretsgrenseendring mot Slemmestad skole. 

 Asker kommune bruker ledig kapasitet ved Sydskogen skole for å øke kapasiteten i 

Spesialavdelingene i Asker kommune. 

 Asker kommune setter av arealer til ny barneskole på Underlandsåsen. Flytter deler av 

Solberg og Heggedal skolekrets hit. 

 Asker kommune sikrer nok kapasitet ved Hovedgården ungdomsskole ved å gjøre 

kretsgrenseendring mot Risenga ungdomsskole. 

 Asker kommune utreder å sikrer kapasitet ved Vollen ungdomsskole ved å gjøre 

kretsgrenseendring mot Slemmestad ungdomsskole. 

 

 

 

Innsatsområde 4 Asker sør 
 

 
 

Asker sør et det største geografiske 

område og det område med mest spredt 

bebyggelse. Her er det totalt planlagt 

utbygging av 1520 boliger de neste 10 

årene. Her er det ikke et område hvor 

mye av utvikling skjer, de områdene 

med de største utbyggingene ligger i 

Midtbygda, Spikkestad, Frydenlund og 

Sætre skolekretser. Utbyggingene i alle 

områder ligger på rundt 300 nye boliger. 

 

Barnehage 

Mangel på plasser i Røyken sone er 

avhjulpet av bedre kapasitet i 

Spikkestad. Røyken barnehage har 

større rehabiliteringsbehov, og bør 

redusere kapasiteten noe med dagens 

tilstand på lokalitetene. Det er gjort en 
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utredning med ulike alternativer for nye 

lokaler, uten at det så langt er gjort en 

beslutning i saken. Det foreslås en 

utvidelse av barnehagen i forhold til 

dagens kapasitet på ca. 50 plasser og 

inkludere en spesialavdeling. Det er 

viktig å sikre tomtealternativ nær 

Røyken sentrum/jernbanen. 

Kjekstadmarka Kanvasbarnehage 

ønsker en utvidelse med inntil 10 

plasser som vil være positivt for 

området. 

I Handlingsprogrammet er det foreslått 

en ny barnehage i Spikkestad. Dersom 

Røyken barnehage blir bygget/ 

ombygget ny og større, kan dette 

vurderes utsatt. 

Hovedutfordringer i områdene Sætre 

og Tofte er å opprettholde kapasitet og 

utbedre eksisterende barnehagebygg 

slik at de kan møte dagens krav til 

standard. 

Ved endring i skolestrukturen bør det 

vurderes arealer for framtidig 

barnehage nær en ny barneskole i 

Sætre.  

Skole 

 

Den gamle kommunegrensa mellom Røyken og Hurum gikk i dette område. Her må det 

vurderes hvor det er rimelig å ha skolekretsgrenser, nå som det tidligere skille mellom 

kommunene er borte. Særlig gjelder dette i området mellom Åros og Sætre. 
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Her er det generelt god kapasitet i alle barneskolekretsene. Frydenlund og Spikkestad vil ha 

dårligere kapasitet mot slutten av perioden, men her er det overkapasitet ved tilstøtende 

skolekretser. Kapasitetsutfordringene som kommer ved Frydenlund kan løses gjennom en 

kretsgrenseendring mot Sætre barneskole. Spikkestad kan sikres kapasitet ved å endre 

skolekrets mot Midtbygda eller Hyggen barneskoler. 

 

Sætre barneskole har god kapasitet, men har lav 

standard og nok kapasitet på grunn av midlertidige 

paviljonger ved skolene. Det som er kritisk ved Sætre 

barneskole er at skolen ligger innenfor 

sikkerhetssonen til spesialkjemikalieselskap Chemring 

Nobel. Det er satt i gang et arbeid for å finne nye 

steder å etablere skolen, og det er satt av midler i Handlingsprogrammet til å bygge en ny 

Sætre barneskole. Det må da vurderes om skolen skal bygges større enn den er i dag, for å 

kunne avlaste Frydenlund som vil få kapasitetsproblemer mot slutten av planperioden.  

Sætre ungdomsskole har nok kapasitet slik skolekretsen er i dag, men dette er en veldig 

nedslitt skole. Etter kommunesammenslåingen har mange av elevene i Åros området kort vei 

til Sætre ungdomsskole, og det burde vurderes om deler av Åros burde sogne til Sætre 

fremfor Røyken ungdomsskole som har presset kapasitet. Hvis ny Sætre barneskole bygges 

med større kapasitet og får en større skolekrets, vil sannsynlig Sætre ungdomsskole bli for 

liten. På grunn av endret kommunestrukturs påvirkning på ungdomsskolekretsene, lav 

bygningsstandarden ved Sætre ungdomsskole og flere elever ved Sætre Barneskole, burde 

det vurderes å bygge en ny Sætre ungdomsskole. 

En utbygging av skolene i Sætre burde sees i sammenheng, og det må i kommuneplanen 

settes av tomter til nye skoler. Tomten der Sætre ungdomsskole ligger i dag kan brukes 

videre til skoleformål. 

Røyken ungdomsskole har i dag presset kapasitet. Framskrivingene ligger litt høyere enn det 

reelle antallet elever, men skolen er full. Her er det mulig å bedre kapasiteten ved å gjøre 

kretsgrenseendringer mot Spikkestad og Sætre ungdomsskole. 

Spikkestad ungdomsskole har stor overkapasitet, men i dag benytter voksenopplæringen en 

del av de arealene som står ledige.  
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Asker sør er det området hvor flest elever har rett på skoleskyss, enten på grunn av lang 

eller farlig skolevei. Det må i dette området særlig fokuseres på å bygge nye skoler i nærhet 

til boligområder og kollektivknutepunkter. 

Dette er også et område med stort sprik i standard på skolene. Dette påvirker ikke 

kapasiteten, men de mulighetene som de fysiske rammene gir for skolens innhold og som en 

ressurs for lokalmiljø.   

 

Strategier   

 

Det er definert følgende strategier for innsatsområdet:  

 

 Asker kommune bygger ny Røyken barnehage som kan inkludere spesialavdeling 

sentralt nær Røyken stasjon. Valg av plassering tar utgangspunkt i gjennomført 

mulighetsstudie. 

 Asker kommune gir etter søknad tilsagn om tilskudd til utvidet antall barnehageplasser i 

Kjekstadmarka Kanvas barnehage.  

 Asker kommune sikrer arealer for barnehage nær en ny barneskole på Sætre 

 Asker kommune setter av areal til ny barne- og ungdomsskole i Sætre. Eller det bygges 

ny barneskole der Sætre ungdomsskole ligger i dag, og settes av arealer til ny Sætre 

ungdomsskole.  

 Asker kommune bygger ny større Sætre barneskole, slik at det er kapasitet til elever fra 

Frydenlund. 

 Asker kommune sikrer kapasitet ved Frydenlund skole ved å gjøre kretsgrenseendring 

mot ny Sætre barneskole. 

 Asker kommune sikrer nok kapasitet ved Røyken ungdomsskole ved å gjøre 

kretsgrenseendringer mot Spikkestad og Sætre ungdomsskoler. 

 

6. Konsekvenser 
 

Økonomiske og organisatoriske konsekvenser 
Flere av utbyggingene beskrevet i strategiene ligger i forslag til Handlingsprogram 2021-

2024. Investeringer til nye skole- og barnehagebygg og større rehabiliteringer må 

innarbeides i fremtidige Handlingsprogram. Tilskudd til nye private barnehageplasser må 

innarbeides i driftsbudsjettet. 

Det må sikres at Søndre Borgen barnehage blir ivaretatt i forbindelse med nytt velferdsbygg. 

Årlige bevilgninger til vedlikehold av inne- og utearealer i barnehager og skoler burde 

prioriteres, slik at det kan settes inn tiltak for gjøre skillet i standard på bygg mindre. Det gir 

også mulighet for å sette inn mindre tiltak for å sikre kapasitet. 
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Sosiale konsekvenser 
 

Gode barnehage- og skolebygg med nok kapasitet skal sikrere barn og unge gode leke- og 

læringsarenaer som fremmer sosial kompetanse, mestring, tilhørighet og god helse. Asker 

kommune skal bidra til at alle barn i kommunen har tilgang til barnehage av god kvalitet som 

bidrar til trygghet, utvikling og læring, og som forbereder barna til å begynne i grunnskolen.  

Skolene i Asker skal bidra til at alle elever får likeverdig grunnskole med opplæring av god 

kvalitet, har høyt læringsutbytte og et godt grunnlag for å fullføre videregående opplæring. 

 

Tettstedsutviklingen i Asker skal tilrettelegge for tilhørighet og gode innvendige og utvendige 

møteplasser for innbyggere, og har en rolle i utjevning av sosial ulikhet. Barnehager, skoler 

og kultur og idrettsanlegg, er viktige møteplasser i lokalsentrene. De utgjør viktig fysiske 

rammer for lokalmiljø. Tilbudene som gis utover barnehage- og skoletiden og strategier for å 

utvikle disse, blir behandlet i Temaplanene Kultur og Temaplan Fysisk aktivitet, idrett og 

friluft. Det er viktig med god samhandling i planprosesser for å skape fleksible og effektive 

løsninger som bidrar til gode lokalmiljøer. 

 

Miljømessige konsekvenser 
Asker ønsker å utnyttet den kapasiteten som allerede er i barnehager og skoler, og på den 

måten unngå å bygge nytt så langt det går. Samtidig vil det i områder med lav kapasitet, stor 

vekst i barne- og elevtall, være behov for sikre et tilbud gjennom å bygge nytt.  Kapasiteten i 

eldre bygg må sikres gjennom godt vedlikehold og eventuelt større rehabilitering. 

Asker kommune har ambisjon om bærekraftige materialvalg og fossilfrie byggeplasser. Asker 

kommune skal være en pådriver for miljøvennlig forbruk og sirkulær økonomi, med fokus på 

gjenvinning og ombruk. 

Kommunen har som mål å redusere transportbehovet og gjøre det enklere å gå, sykle og 

reise kollektivt. Plassering og tilrettelegging av barnehage- og skolebygg må ta hensyn til 

dette. 
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7. Vedlegg 
 

Kunnskapsgrunnlag 
 

Oppsummering av høringsinnspill 
 

Definisjoner  
 

Kilder og referanser 
• Lov om barnehager 

• Tidligere kapasitetsplaner i Asker, Røyken og Hurum 

• Mulighetsstudie ny Røyken barnehage – versjon 2 Røyken Eiendom AS/Asplan 

Viak  

• Foreldreundersøkelsen 2019 – Utdanningsdirektoratet 

• Barnehagefakta 

• BASIL - Barnehage statistikk, innrapportering og rapportportal 

• SSB KOSTRA – Kommune-Stat-Rapportering 

• Telemarkforskning - Kommunal- og velferdsforskning 

https://www.telemarksforsking.no/analyser-av-barnehageokonomi/ 

• Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. trådte i kraft 

1.1.1996 (sist endret 3.9.2012). Forskriftens overordnede mål er å bidra til et 

bedre oppvekst- og læringsmiljø for barn i barnehager.   

• Kontorarbeidsplassen er regulert i arbeidsplassforskriftens § 2-1 og ansatte i 

barnehager har rett til gode arbeidsplasser på lik linje med alle andre. Kravene til 

arbeidsmiljø i barnehager er lik som for andre arbeidslokaler (arbeidstilsynet-Krav 

til fysisk arbeidsmiljø i barnehage). Barnehagelærere har krav på minst fire timer i 

uken til samarbeid, planlegging og for- og etterarbeid. 

• Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) 

• Forskrift til opplæringslova 

• Fysisk læringsmiljø - Utdanningsdirektoratet 

• Arealkrav til kontorarbeidsplasser - Arbeidstilsynet 

• Læreplanverket – Kunnskapsløftet 2020 

• Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) 

• Skolens utearealer - om behovet for arealnormer og virkemidler – Sosial- og 

Helsedirektoratet 11/2003 

• Det blir færre små og flere store skoler – Utdanningsnytt (2015) 

• Miljø og helse i skolen – Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager 

og skoler – Helsedirektoratet 03/2014 

• Kommuneplanens samfunnsdel – Asker kommune 

• Standard rom- og funksjonsprogram for skoleanlegg – Asker kommune (ikke 

vedtatt)  

 

 

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/barnehage/lov-om-barnehager-barnehageloven/
https://www.barnehagefakta.no/
https://www.telemarksforsking.no/analyser-av-barnehageokonomi/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-12-01-928
https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/arbeidsplassforskriften/
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61
https://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724
http://www.skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no/
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/byggesak/veiledning-til-dokumentasjonskrav-ved-soknad-om-arbeidstilsynets-samtykke/arealkrav-til-kontorarbeidsplasser/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/
https://gsi.udir.no/
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/skolens-utearealer-om-behovet-for-arealnormer-og-virkemidler/Skolens%20utearealer%20%E2%80%93%20om%20behovet%20for%20arealnormer%20og%20virkemidler.pdf/_/attachment/inline/6498590a-bc28-47f1-bc17-74a43792f74b:19ab2bdd74e317c91e9fce36d163c399cbd3f162/Skolens%20utearealer%20%E2%80%93%20om%20behovet%20for%20arealnormer%20og%20virkemidler.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/skolens-utearealer-om-behovet-for-arealnormer-og-virkemidler/Skolens%20utearealer%20%E2%80%93%20om%20behovet%20for%20arealnormer%20og%20virkemidler.pdf/_/attachment/inline/6498590a-bc28-47f1-bc17-74a43792f74b:19ab2bdd74e317c91e9fce36d163c399cbd3f162/Skolens%20utearealer%20%E2%80%93%20om%20behovet%20for%20arealnormer%20og%20virkemidler.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/miljo-og-helse-i-skolen
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/miljo-og-helse-i-skolen
https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/styring-og-verdier/kommuneplan-2020---2032/kommuneplanens-samfunnsdel/

