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Sak 2 – Skolebruksplanen 

 
Kultur- og oppvekstkomiteen hadde møte 26.april, på Ra ungdomsskole, hvor skolebruksplan 

var oppe til diskusjon, men vedtak ikke ble fattet. Videre deltok leder på folkemøte i Hvarnes 
2.mai, hvor de politiske partiene møttes til debatt. Vedlagt følger også rådmannens 
innstilling tl vedtak. 
 
 
Onsdag 7.juni kl. 17-20 vil Kultur- og oppvekstkomiteen ha møte på Ra ungdomsskole, hvor 
komiteen skal fatte vedtak og ta stilling til rådmannens innstilling. Videre skal skolebruksplan 
tas opp i formannskapets møte 14.juni og kommunestyrets møte 21.juni. 
 
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 

1. 

Skoledriften ved Hvarnes skole avvikles f.o.m 01.08.2018. Elevene overføres til Kvelde  

skole.  

 

2. 

Stavern og Jordet skole samlokaliseres på Jordet skole. Jordet skole utvides til en 3  

parallell skole innenfor en investeringsramme på kr 84 mill kroner.  

Skoledriften ved Stavern skole avvikles når Jordet skole er ferdigstilt i løpet av 2020. 

 

3. 

Østre Halsen skole utvides til å romme elevene ved Valby skole innenfor en  

investeringsramme på 23 mill kroner. Skoledriften ved Valby skole avvikles når  

utvidelsen på Østre Halsen skole er ferdigstilt i 2020. 
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4. 

Det foretas en vurdering av elevtall og kapasitet i sone 4, 5 og 6 med særskilt utgangspunkt i 
Hedrum barneskole. Arbeidet skal være gjennomført våren 2022. 

 

5. 

Sky skole utvides til å romme elevene ved Langestrand skole. Langestrand skole avvikles når 

Sky skole er utvidet. Rådmannen gis i oppdrag å vurdere utvidelse av eksisterende bygg eller 

nybygg i løpet av 2018. 

  

6. 

Økonomiske midler knyttet til effektivisering av skoledrift ved samlokalisering videreføres i 

grunnskolens ramme og brukes i universelle tiltak til “tidlig innsats”. 

 

7. 

Det igangsettes en utredning knyttet til innhold, kapasitet, lokalisering og organisering av 

tilbudet til målgruppene ved Frøy skole og 

Verdensmesteren skole.  

 
 

 
Sak 3 – Eventuelt 

 
-Ressursbruk i skolen. Vi vil diskutere hvordan ressursene i skolesektoren muligens kan 

utnyttes bedre. 
 
-Lærertetthet. Er lærertettheten god nok i Larvikskolen? 
 
 
 
Sak 4 – Neste møte 
 
Neste møte vil bli etter vi har mottatt kommunestyrets vedtak i saken om skolebruksplan. 
Ellers holdes det mailkontakt mellom styrets medlemmer, og et møte i slutten av august 
sikter vi oss inn mot. 
________________ 


