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Båtsfjord skole 1-10
onsdag 27. mai 2020
13:04
Etter en nøye gjennomgang av den demografiske utviklingen og de generelle samfunnstrendene i Båtsfjord er det vurdert at
skolen bør dimensjoneres med utgangspunkt i 220 elever.
 
Areal pr elev for de generelle læringsarealene er også et dimensjoneringskritere som vil påvirke det samlede arealbehovet. I
tidligere vurderinger har det vært lagt til grunn et arealbehov på 4m2 pr. elev. I dette tilfellet kan det gi et gj.snittlig areal på
88m2 pr. trinn. Dersom en legge til grunn 3 m2 pr. elev vil det gi et gj.snittlig areal på 66m2. Og dersom en legger til grunn
3,5m2 pr. elev vil det gi et gj.snittlig areal på 77m2.
 
F.eks. ser det ut til at Bjørnevatn skole har lagt til grunn ca. 2,8m2 pr. elev. Men det skal sies at Bjørnevatn skole ser ut til å
være dimensjonert for 400 elever. Dersom Dette tallet legges til grunn for Båtsfjord skole vil det gi et gj.snittlig areal på 61,6
m2.
 
Dersom skolen dimensjoneres for 220 elever og 4m2 pr. elev vil elevtallet kunne økes til 290 elever før vi er på 3m2 pr. elev.
Som vil si at skolen er dimensjonert for en relativt stor vekst.
 
Dersom skolen Dersom skolen dimensjoneres for 220 elever og 3,5m2 pr. elev vil elevtallet kunne økes til 256 elever før vi er
på 3m2 pr. elev. Som vil si at skolen fortsatt er dimensjonert for en relativt stor vekst. Dvs. en vekst på ca. 20-25 elever fra
dagens situasjon.
 
Dersom skolen dimensjoneres for 220 elever og 3m2 pr. elev vil dagens elevtall på ca 230 elever få plass i skolen, men under
meget trange både lærings- og pedagogiske vilkår. Da vil ikke skolen være bygd for økning av elevtallet, kun nedgang.
 
Med bakgrunn i ovenstående legger vi til grunn i det videre arbeid at skolen dimensjoneres for 220 elever med et
arealbehov på de generelle læringsarealene på 3,5m2. Dette legge inn i arealoppsettet som legges til grunn for den
videre prosess.
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For å kunne handtere klassestørrelser opp mot 29 som er den største pr i dag forslås det følgende
grupperinger. Småskolen, 1-4 trinn, Mellomtrinn 5-7 trinn og Ungdomstrinn 8-10 trinn vurderes som en gruppe
som kan fordele klasserom og grupperom internt eOersom klassestørrelsene varierer.
 
Småtrinn: 2 rom på 60m2 og 2 rom på 50m2 og grupperom/mindre rom med et samlet areal på 64

m2

Mellomtrinn: 1 rom på 60m2 og 2 rom på 50m2 og grupperom/mindre rom med et samlet areal på 48
m2

Ungdomstrinn: 2 rom på 60m2 og 2 rom på 50m2 og grupperom/mindre rom med et samlet areal på 48
m2

 
Sum neOoareal 700 m2

Sum bruOoareal 980 m2
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