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Barnehage- og skolebruksplan 2017 – 21 
 
Mål: Tilby egnede lokaler for den pedagogiske virksomheten i 
skoler og barnehager i et fremtidsrettet perspektiv!!
(Kilde: Kommuneplanen)!
!!
En barnehage- og skolebruksplan skal gi en oversikt over hvordan kommunen tenker at 
barnehagetilbudet og skoletilbudet skal være i fremtiden. Dette med tanke på antall 
barnehager, plasseringer og behov for tilbud i de ulike delene av byen. Den skal også gi et 
bilde på hvilken kapasitet skoler har og må ha for fremtiden. Kommunen skal ha full 
barnehage dekning, men skal samtidig ikke ha en for stor overproduksjon av plasser noe 
som vil gi usikkerhet for både, ansatte, eiere og brukere i forhold til om barnehagene 
klarer å drive barnehagen. Barnehage- og skole bruksplanen tar utgangspunkt i 
barneskolekretsene. 

 
Barnehage- og skolebruksplanen skal altså gi en langsiktig tenkning på hvordan 
kommunen skal ivareta et godt barnehage- og skoletilbud for barna i kommunen med 
utgangspunkt i de fysiske forholdene. Barnehage- og Skolebruksplanen gir ikke svar på 
innholdet i barnehagen eller skolen eller andre pedagogiske forhold. Den skal sikre gode 
og tilstrekkelige lokaler og uteområder. 

  

Denne planen viser hvilke behov som ligger innenfor planperioden, men den utreder ikke 
de ulike løsningene for behovene. Det må ut fra denne planen gjøres utvalg på hvilke 
behov som skal løses først og utredes hvordan behovene best kan løses hver for 
seg.  Planen tar ikke for seg spørsmål om skolestruktur, kun behov innenfor 
eksisterende struktur. 

!"#$%&#'()*+*,#-$*&.*/&#)0#1*
 

Fakta om skoekretsen 

Barnehage 

Skole 

Framtidig barnehagekapasitetsbehov i kretsen 

Arendal eiendom (bygg / tomt) 



 

Asdal 

Asdal er avgrenset av skolekretsen til Asdal barnetrinn. 

Området inneholder for det meste en veletablert 
bebyggelse hovedsakelig med eneboliger. Det er få 
planer for videre utbygginger i området av større 
omfang, men enkelte mindre prosjekt.  
Det er noe næring i området og da spesielt knyttet til 
Bjorbekk samt enkelte bedrifter langs Nidelva. 

"#$%&'(!
• Asdal skole 1-10 
• Asdal ressurssenter 1-10 

)*'+&,*-&'(!
• Eplehagen (Privat) 
• Gullungen (Privat) 
• Nidelvåsen (Privat) 
• Sjiraffen (Privat) 
• Skarvedalen (Privat)  

)&.$%#+/+-(*
• 2010-2016 (barnehagebarn): 228 (8,4 %) 
• 2000-2009 (grunnskolebarn): 334 (12,3 %) 
• Totalt antall personer: 2705 (6,1 %) 

Dagens situasjon - Fakta 234&%*3$"%0*5657*
Barnetrinnet på Asdal skole er i dag en skole med 
230 elever. Dette er en skole med 2 paralleller 
bygd som en baseskole.  

Skolen har en kapasitet på inntil 45 elever i fire av 
basene og 50 elever i tre av basene. Det gir en 
total kapasitet på 330 elever.  

Asdal skole på ungdomstrinnet er i dag en skole 
med 218 elever. Skolen er en treparallell skole 
med en kapasitet på inntil 90 elever på hvert trinn. 
Dette gir en total kapasitet på 270 elever på 
ungdomstrinnet.  

Elevene som sokner til Asdal skole på 
ungdomstrinnet, er alle elever tilhørende Asdal 
skolekrets på barnetrinnet, Rykene skolekrets og 
deler av Strømmen skolekrets.  

234&%*#033-#330(80#**
Asdal ressurssenter tar inn barn fra hele 
kommunen etter søknad.  

Ressurssenteret er et grunnskoletilbud til elever 
fra hele kommunen med autisme, store 
sammensatte lærevansker og 
multifunksjonshemning. Elever på ressurssenteret 
har så store utfordringer at inkludering i ordinær 
skole er vanskelig.  

Det er fire baser på ressurssenteret: Lillebjørn, 
Storebjørn, Pegasus og Satellitten.  

Kapasiteten på ressurssenteret er i 
utgangspunktet 20 elever, men det er i dag 23 
elever her. Det vurderes videre utvidelse av 
kapasiteten.  

 

Asdal skole 
Antall elever 1-7 230 

Antall elever 8-10 184 

Antall elever ved skolen 414 

Årsverk til administrasjon 2,45 

Årsverk til undervisningspersonell 39,29 

Årsverk til assistenter 8,36 
 

Asdal skole 

Byggeår 
Ungdomsskole 1969  
Barneskole 2009  
SFO 1980 

Renovering   

Evt. tilbygg   

Antall bygg 3 

Antall m2 9211 

Tomteareal 235063 (egen skoletomt ikke skilt ut) 

Type oppvarming Vannbåren varme 
 
Barnehager Asdal Eplehagen Gullungen Nidelvåsen Sjiraffen Skarvedalen 
Eierform Privat Privat Privat Privat Privat 

Antall barn 0 - 2 år 13 15 13 7 9 

Antall barn 3 - 6 år 25 22 18 19 15 

Antall barn i barnehagen 38 37 31 26 24 

Årsverk til styrer/enhetsleder 0,4 1 0,3 0,4 0,4 

Årsverk pedagogiske ledere 5 3 3 2,4 2,2 

Årsverk til assistenter 5,2 6,5 3,9 5,4 3,3 

Årsverk fagarbeidere 1 0 1 0 0,5 

Antall ansatte i barnehagen 17 11 9 9 8 
 



 

Framtidige behov 

234&%*3$"%0*

9:)('()3;033')0*,0<".*=)'88*&.*0'0(4";3/"#08&$08>1*
• Tilstand  

o Ok stand, men har renoveringsbehov utvendig 
• Tiltak korttid  

o Utskifting av vinduer, dører, maling.  
o Innvendig maling på ungdomsskolen  

• Tiltak innen 8 år 
o Normalt vedlikehold 

?04&)")'3$0*,0<".1*
• Vesentlig behov for mer kroppsøvingsareal. Skolen har ikke en hall knyttet til seg 

og for å kunne drive en forsvarlig og lovlig kroppsøvingsundervisning er det et klart 
behov for mer kroppsøvingsareal. I dag brukes det buss til Nedenes i noe grad for 
å få avviklet kroppsøving. Behov en gymsal som er av en slik størrelse at den kan 
deles i to for å kunne avvikle to grupper på en gang også i disse nye arealene. 

@&A&3'8083,0<".1*
• Behov for ombygging / utvidelse av en base på småskoletrinnet og en på 

mellomtrinnet for å kunne håndtere et trinn av ”normal” størrelse på 56 elever 

2(4#0*/"#<"%41*
• Iverksetting i av trafikkplanen som er utarbeidet for skolen 
 
 

Framskriving behov for skoleplasser 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Endring 2016-
2021 

1-10 Asdal 422 425 442 445 451 450 28 

Asdal 
Ressurssenter 25 25 24 24 22 22 -3 

 

Asdal 

9&#(0<&)0(0*'*234&%*,&#(03$"%0$#083B*
Barnehageåret 2015/2016 gikk det 156 barn i barnehagene på Asdal. 

Tallene for barnehageåret 2016/2017 ser ut til å bli rundt 160/170 barn. 

Fødselstallene for kullene 2011 - 2015 er på til sammen 182 barn. Det er disse kullene 
som er barnehagebarn og vil ha behov for barnehageplass barnehageåret 2016/2017. 

Fødselstall for 2016 er pr. 01.08.16 27 barn i dette område. Barnehagene vil kunne få 
søknad om barnehageplass for disse barna våren 2017. Tidligere erfaring viser at 
disse barna i stor grad først søkes inn barnehagen fra høsten 2017. Men er der ledig 
kapasitet vil barnehagene kunne gi et tilbud.  

I Asdal krets er det meldt inn 37 ledige barnehageplasser høsten 2016. Dette antallet 
skyldes først og fremst etablering av Alvehetta barnehage (privat) som er klar for full 
drift 01.08.16. Alvehetta barnehage erstatter Skarvedalen barnehage som legges ned. 

Eventuelle framtidige kapasitetsbehov: 

Fødselstallene for Asdal barneskolekrets er sunket med 8 fødsler fra 2014 til 2015, og 
hvis dette er en tendens så har kommunen, med de nyetablerte barnehageplassene i 
området, nok barnehageplasser, sett i forhold til barnekullene som går ut. Det er da 
ikke tatt høyde for til og fra flytting fra Asdal barneskolekrets.  

I vurderingen er det tatt høyde for at alle barna i dette område vil kunne gå i 
barnehage på Asdal, men det er også den store utfordringen i alle 
barneskolekretsene, at mange barn går ikke i barnehage i det område de bor i.  

@"($%-3C"(1**
Det er ikke behov for flere barnehageplasser i dette område. Det er nok kapasitet i 
forhold til behov i område. 
 

Framskriving behov for barnehageplasser 

Barn født 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totalt 

Asdal 37 40 32 42 34 27 212 

 



 

Birkenlund Dagens situasjon - Fakta 

Birkenlund er avgrenset av skolekretsen til Birkenlund 
skole.  

Området inneholder for det meste en veletablert 
bebyggelse hovedsakelig med eneboliger.  

Det er få planer for videre utbygginger i området med 
unntak av mulig leilighetsbygg på Vindholmen samt 
Barbu brygge. 

 Det er noe næring området og da spesielt knyttet til 
Krøgenes. 

D$"%0#*
• Birkenlund skole 1-10.  

9&#(0<&)0#1*
• Engehaven barnehage (Privat) 
• Gullfakse barnehage (Kommunal) 
• Stjerneglimt barnehage (Privat) 

90/"%$('()1*
• 2010-2016 (barnehagebarn):  251 (5,3%) 
• 2000-2009 (grunnskolebarn): 495 (10,4%) 
• Totalt antall personer: 4780 

9'#$0(%-(4*3$"%0*
Birkenlund skole er en 1-10 skole som ikke har 
forskjell på kretsgrensene på barnetrinnet og 
ungdomstrinnet.  

Skolen har i dag 451 elever med henholdsvis 317 
elever på barnetrinnet og 148 elever på 
ungdomstrinnet. Skolen er definert som en 2-
parallell skole.  

Bygningsmassen er en blanding av tradisjonelle 
klasserom og baserom.  

Skolen har en kapasitet på inntil 572 elever og er 
å regne som full på et trinn når det blir mer enn 2 
paralleller (56 på barnetrinnet og 60 elever på 
ungdomstrinnet).  

E-%%/&$30*,&#(0<&)0B*
Gullfakse barnehage ligger på Havstad, med 
lysløypa på Birkenlund som nærmeste nabo.   

Det er en stor utelekeplass med varierte 
motoriske utfordringer for både de aller yngste og 
for førskolebarna.  

Barnehagen har fire avdelinger, to avdelinger 
med 9 plasser hver fra 1-3 år og to avdelinger 
med 18 plasser hver for barn fra 3-6 år. 
Barnehagen åpnet våren 1986. 

E-%%/&$30*,&#(0<&)0*<&#*08*3A03'0%8*A04&)")'3$*
/"$-3*AF1*
• Lek- og læringsarenaer 
• Undring og forskning på realfagene 
• Samarbeid med foreldre**

!&$8&*";*,&#(0<&)0(3*A04&)")'3$0*#&;;0#1*
• Totalt leke- og oppholdsareal i barnehagen er 

367m2. 
• Leke- og oppholdsareal pr barn 6,9m2. 
• Antall barn pr ansatt 5,9 
• Andel ansatte med pedagogisk utdanning 

33,3% og barnehagen oppfyller 
pedagognormen pr 15.12.15. 

• Ansattes utdanning: 
o 33% barnehagelærere 
o 20% barne- og ungdomsarbeidere 
o 47% annen bakgrunn 

Barnehager Birkenlund Engehaven Gullfakse Stjerneglimt 
Eierform Privat Kommunal  Privat 

Antall barn 0 - 2 år 10 18 10 

Antall barn 3 - 6 år 16 35 25 

Antall barn i barnehagen 26 53 35 

Årsverk til administrasjon 0,4 0,9 0,8 

Årsverk pedagogiske ledere 2 4 3,2 

Årsverk til assistenter 3,8 5,5 6 

Årsverk fagarbeidere 0 2,5 0 

Antall ansatte i barnehagen 8 15 10 
 

Birkenlund skole 
Antall elever 1-7 317 

Antall elever 8-10 134 

Antall elever ved skolen 451 

Årsverk til administrasjon 2,96 

Årsverk til undervisningspersonell 33,12 

Årsverk til assistenter 5,45 
 
Birkenlund Gullfakse barnehage Birkenlund skole 
Byggeår 1986 1965 og ca 1972 

Renovering 2014 2009 

Evt. tilbygg   2009 

Antall bygg 2 (inkl. bod) 1 

Antall m2 803 + 30 9828 

Tomteareal 3988 120041  (egen skoletomt 
ikke skilt ut) 

Type oppvarming Elektrisk Vannbåren varme 
 



 

Framtidige behov 

Birkenlund 

E-%%/&$30*,&#(0<&)0*

9:)('()3;033')0*,0<".*=)'88*&.*0'0(4";3/"#08&$08>1*
• Tilstand  

o OK stand. 
• Tiltak korttid   

o Noen vinduer, innredning/garderober, hyller 
innredning uhygienisk, svært dårlig ventilasjon  

• Tiltak innen 8 år 
o Gjerder 

 

Barnehagen er en fire avdelingsbarnehage hvor hver 
avdeling har areal til 18 barn over tre år. Det betyr at 
avdelingene kan justeres i forhold til den gruppen barn 
barnehagen til enhver tid har. 

I barnehagens første etasje er det en mulighet til å gjøre en 
stor avdeling om til to småbarns avdelinger.  

?04&)")'3$0*,0<".1**
• Et møterom  
• 4 – 6 arbeidsplasser for barnehagelærerne. 

G04*,0<".*/"#*H$8*$&A&3'8081*
• Fleksible romdelere  
• Møbler tilpasset små barn 
 

Framskriving behov for barnehageplasser 

Barn født 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totalt 

Birkenlund 46 39 40 42 39 18 224 

 

9'#$0(%-(4*3$"%0*

9:)('()3;033')0*,0<".*=)'88*&.*0'0(4";3/"#08&$08>1*
• Tilstand  

o Ok stand 
• Tiltak korttid 

o Skifte noen vinduer 
o Oppgradere ventilasjon i gymsal og basseng  

• Tiltak innen 8 år 
o Normale vedlikeholdsbehov 

?04&)")'3$0*,0<".1*
• Det bør utredes mulighetene for endringer bygningsmessig som kan gi større 

fleksibilitet i forhold til undervisning på barnetrinnet 

@&A&3'8083,0<".1*
• Det er ingen indikasjoner på kapasitetsutfordringer ved Birkenlund skole på kort 

eller lang sikt i forhold til elevtall 

2(4#0*/"#<"%41*
• Uteområdet for de yngste elevene bør oppgraderes i forhold til innhold og 

muligheter 
 

Framskriving behov for skoleplasser 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Endring 2016-
2021 

1-10 
Birkenlund 441 451 445 437 431 426 -15 

 

9&#(0<&)0(0*'*9'#$0(%-(4*,&#(03$"%0$#083B*
Barnehageåret 2015/2016 gikk det 114 barn i barnehagene 
på Birkenlund. 

Tallene for barnehageåret 2016/2017 ser ut til å bli rundt 
120 barn, hvis det ikke tas inn barn på våren 2017. 

Fødselstallene for kullene 2011 - 2015 er på til sammen 203 
barn. Det er disse kullene som er barnehagebarn og vil ha 
behov for barnehageplass barnehageåret 2016/2017.  

Fødselstall for 2016 er pr. 01.08.16 18 barn i denne kretsen. 
Barnehagene vil kunne få søknad om barnehageplass for 
disse barna våren 2017. Tidligere erfaring viser at disse 
barna i stor grad først søkes inn barnehagen fra høsten 
2017. Men er der ledig kapasitet vil barnehagene kunne gi 
et tilbud.  

Det er ingen ledige barnehageplasser i Birkenlund 
barneskolekrets barnehageåret 2016/2017. 

Det vi ser i Birkenlund område, er at tallforholdet mellom 
fødselskull og barnehageplasser er veldig forskjellig. Tenker 
en seg at alle som bor i Birkenlund krets skulle ha 
barnehageplass i det området, ville det bli en mangel på 
80/90 barnehageplasser. Men barn i denne 
barneskolekretsen går i barnehage andre steder, som 
Moltemyr, Stinta osv. og det er pr dags dato ikke venteliste i 
dette området.  

I.0(8-0%%0*/#&;8'4')0*$&A&3'8083,0<".1*
I vurderingen er det tatt høyde for at stor del av barna i 
denne kretsen vil gå i barnehage i nærliggende områder 
som har kapasitet til å ta imot barn fra andre områder.  
Etterspørsel og kapasitet balanserer foreløpig veldig bra. 
Skulle dette endre seg noe vil Gullfakse barnehage 
(kommunal), kunne utvide kapasiteten noe innenfor den 
bygningsmassen som allerede er deg. 

@"($%-3C"(1**
Fødselstallene for Birkenlund barneskole krets holder seg 
stabile, og hvis dette er en tendens så har kommunen ikke 
behov for flere barnehageplasser på Birkenlund. 



 

Eydehavn Dagens situasjon - Fakta I:40<&.(*3$"%0*56J*
Eydehavn skole er en 1-7 skole.  

Skolen har i dag 151 elever og er en 1-parallell 
skole.  

Skolen har en total kapasitet på 196 elever (28 på 
hvert trinn).   

 

 

Eydehavn er avgrenset av skolekretsen til Eydehavn 
skole.  

Området inneholder for det meste en veletablert 
bebyggelse hovedsakelig med eneboliger. Det er få 
planer for videre utbygginger i området av større 
omfang, men enkelte mindre prosjekter vil forekomme.  
Det er en del næring i området og da spesielt knyttet til 
Arendal havn. 

D$"%0#1*
• Eydehavn skole 1-7.  

9&#(0<&)0#1*
• Grandehagen (Privat) 
• Soria Moria (Privat) 

90/"%$('()1*
• 2010-2016 (barnehagebarn):  117 (8,0 %) 
• 2000-2009 (grunnskolebarn): 195 (13,3 %) 
• Totalt antall personer: 1465  
 

Eydehavn skole 
Byggeår 1991 

Renovering   

Evt. tilbygg 2006 

Antall bygg 1 

Antall m2 3827 

Tomteareal 48479 

Type oppvarming Elektrisk 
 

Eydehavn skole 
Antall elever 1-7 151 
Antall elever 8-10 0 
Antall elever ved skolen 151 
Årsverk til administrasjon 1,00 
Årsverk til undervisningspersonell 10,37 
Årsverk til assistenter 2,86 
 

Barnehager Eydehavn  Grandehagen Soria Moria 
Eierform Privat Privat 

Antall barn 0 - 2 år 19 27 

Antall barn 3 - 6 år 37 50 

Antall barn i barnehagen 56 77 

Årsverk til administrasjon 1 2 

Årsverk pedagogiske ledere 5 8 

Årsverk til assistenter 8,9 7,2 

Årsverk fagarbeidere 1,8 1 
Antall ansatte i barnehagen 
uten vask,merk,vaktmester 20 20 

 



 

Framtidige behov 

Eydehavn 

I:40<&.(*

9:)('()3;033')0*,0<".*=)'88*&.*0'0(4";3/"#08&$08>1*
• Tilstand  

o Ok stand, men trenger noe renovering 
• Tiltak korttid  

o Ventilasjonen må forbedres på styring/SD 
• Tiltak innen 8 år 

o Maling av hele bygget 
o Oppgraderes på lys 
o Skifte vinduer 

?04&)")'3$0*,0<".1*
• Naturfagsrom med tilhørende sikkerhetsutstyr må etableres for å kunne drive 

forsvarlig og sikker naturfagsundervisning etter fagplanene.  

@&A&3'8083,0<".1*
• Det er ikke indikasjoner på kapasitetsutfordringer på Eydehavn skole.  
 

Framskriving behov for skoleplasser 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Endring 2016-
2021 

Eydehavn 151 135 144 148 139 139 -12 

 

9&#(0<&)0(0*'*I:40<&.(*,&#(03$"%0$#083B*
Barnehageåret 2015/2016 gikk det 133 barn i barnehagene på Eydehavn. 

Tallene for barnehageåret 2016/2017 ser ut til å bli rundt 130/140 barn. 

Fødselstallene for kullene 2011 - 2015 er på til sammen 93 barn. Det er disse kullene 
som er barnehagebarn og vil ha behov for barnehageplass barnehageåret 2016/2017. 

Fødselstall for 2016 er pr. 01.08.16 14 barn i denne barneskolekretsen. Barnehagene 
vil kunne få søknad om barnehageplass for disse barna våren 2017. Tidligere erfaring 
viser at disse barna i stor grad først søkes inn barnehagen fra høsten 2017. Men er 
der ledig kapasitet vil barnehagene kunne gi et tilbud.  

I Eydehavn barneskolekrets er det 8 ledige plasser ved oppstart i august 2017.  

I.0(8-0%%0*/#&;8'4')0*$&A&3'8083,0<".1*
I vurderingen er det tatt høyde for at alle barna i denne kretsen vil gå i barnehage på 
Eydehavn. Fødselstallene for Eydehavn krets er økt med 6 fødsler fra 2014 til 2015 og 
selv om dette er en tendens, så har kommunen, med de nyetablerte 
barnehageplassene (i 2015), nok barnehageplasser når en ser dette i forhold til 
barnekullene som går ut. Da er det ikke tatt høyde fort til og fra flytting fra Eydehavn.  

Konklusjon:  

Det er ikke behov for etablering av flere barnehageplasser i dette området. 

 

Framskriving behov for barnehageplasser 

Barn født 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totalt 

Eydehavn 9 27 26 12 18 14 106 

 



 

Flosta 

Flosta er avgrenset av skolekretsen til Flosta skole.  

Området inneholder for det meste en veletablert 
bebyggelse hovedsakelig med eneboliger samt en 
god del fritidsboliger. Det er noe næring i området og 
da spesielt knyttet til Kitron.  

Det er få planer for videre utbygginger i området av 
større omfang, men enkelte mindre prosjekter vil 
forekomme.   

D$"%0#1*
• Flosta skole 1-7.  

9&#(0<&)0#1*
• Skogens lykke (Privat) 
• Trollstubben (Privat) 

90/"%$('()1*
• 2010-2016 (barnehagebarn):  77 (4,7%) 
• 2000-2009 (grunnskolebarn): 182 (11,1 %) 
• Totalt antall personer: 1633 

Dagens situasjon - Fakta !%"38&*3$"%0*56J*
Flosta skole er en 1-7 skole. 

Skolen har i dag 113 elever og er en 1-parallell 
skole.  

Skolen har en total kapasitet på 196 elever (28 på 
hvert trinn). 

 

 

 

Flosta skole 
Byggeår Skole 2008 Gymsal 1965 

Renovering   

Evt. tilbygg   

Antall bygg 2 (inkl.gymsal) 

Antall m2 Skole 2962 Gymsal 398 

Tomteareal 12980 

Type oppvarming Vannbåren varme 
 

Flosta skole 
Antall elever 1-7 113 

Antall elever 8-10 0 

Antall elever ved skolen 113 

Årsverk til administrasjon 1,00 

Årsverk til undervisningspersonell 9,60 

Årsverk til assistenter 2,10 
 

Barnehager Flosta  Skogens - 
Lykke Trollstubben 

Eierform Privat Privat 

Antall barn 0 - 2 år 7 12 

Antall barn 3 - 6 år 19 27 

Antall barn i barnehagen 26 39 

Årsverk til administrasjon 0,6 0,4 

Årsverk pedagogiske ledere 2,8 3,19 

Årsverk til assistenter 3,8 3,2 

Årsverk fagarbeidere 0,6 1,4 

Antall ansatte i barnehagen 10 11 
 



 

Framtidige behov 

Flosta 

!%"38&*
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• Tilstand  

o OK stand, men trenger noe renovering 
• Tiltak korttid  

o Gymsalen må bytte dører og vinduer og restaurering forøvrig 
• Tiltak innen 8 år 

o Bassenget utvikler varme som skaper problemer for resten av bygget 

?04&)")'3$0*,0<".1*
• Naturfagrom med tilhørende sikkerhetsutstyr må etableres for å kunne drive 

forsvarlig og sikker naturfag 
• undervisning etter fagplanene.  

@&A&3'8083,0<".1*
• Det er ingen indikasjoner på kapasitetsutfordringer på Flosta skole.  
 

Framskriving behov for skoleplasser 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Endring 2016-
2021 

Flosta 112 117 110 112 102 94 -18 

 

9&#(0<&)0(0*'*!%"38&*,&#(03$"%0$#083B*
Barnehageåret 2015/2016 gikk det 65 barn i barnehagene på Flosta 

Tallene for barnehageåret 2016/2017 ser ut til å bli rundt 60/70 barn. 

Fødselstallene for kullene 2011 - 2015 er på til sammen 63 barn. Det er disse kullene 
som er barnehagebarn og vil ha behov for barnehageplass barnehageåret 2016/2017. 

Fødselstall for 2016 er pr. 01.08.16 7 barn i denne kretsen. Barnehagene vil kunne få 
søknad om barnehageplass for disse barna våren 2017. Tidligere erfaring viser at 
disse barna i stor grad først søkes inn barnehagen fra høsten 2017. Men er der ledig 
kapasitet vil barnehagene kunne gi et tilbud.  

I.0(8-0%%0*/#&;8'4')0*$&A&3'8083,0<".1*
Fødselstallene for Flosta krets går litt opp og ned, men det skaper ikke behov for flere 
barnehageplasser. Det er allerede ubrukt kapasitet i begge barnehagene på Flosta i 
og med nye fødselstall er lavere enn barnekullene som går ut. Det er da ikke tatt 
høyde for til og fra flytting fra Flosta.  

I vurderingen er det tatt høyde for at alle barna i denne kretsen vil gå i barnehage på 
Flosta.  

@"($%-3C"(1**
Det er nok dekning av barnehageplasser i Flosta barneskolekrets. Det er større 
kapasitet enn etterspørsel. 
 

Framskriving behov for barnehageplasser 

Barn født 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totalt 

Flosta 16 12 17 10 8 7 70 

 



 

Hisøy Dagens situasjon - Fakta 

D80;;0<&)0(*,&#(0<&)0B*
Stemmehagen ligger i naturskjønne omgivelser rett 
ved Hisøy skole. 

Stemmehagen er en vanlig barnehage som også 
gir tilbud til barn med autisme og barn med 
multifunksjonshemming som kommer fra hele 
Arendal. Barnehagen er en avdelingsbarnehage.  

D80;;0<&)0(*,&#(0<&)0*<&#*08*3A03'0%8*
A04&)")'3$*/"$-3*AF1*
• Felleskap, ulikheter, likheter og inkludering. 
• Helhetlig tilnærming til barns læring og utvikling. 
• Lek 
• Undring og forskning på realfagene. 
• Samarbeid med foreldre. 

!&$8&*";*,&#(0<&)0(3*A04&)")'3$0*#&;;0#1*
• Totalt leke- og oppholdsareal i barnehagen er 

356m2. 
• Leke- og oppholdsareal pr barn 5,2m2. 
• Antall barn pr ansatt 5,7 
• Andel ansatte med pedagogisk utdanning 

68,4% og barnehagen oppfyller 
pedagognormen pr 15.12.15. 

• Ansattes utdanning: 
o 42 % barnehagelærere  
o 26 % annen pedagogisk utdanning 
o 26 % barne- og ungdomsarbeidere 
o 5 % annen bakgrunn 

Hisøy er avgrenset av skolekretsen til Hisøy skole.  

Området inneholder for det meste en veletablert 
bebyggelse hovedsakelig med eneboliger samt en 
noen fritidsboliger.  

Det er en del næring i området og da spesielt knyttet til 
APL, Flødevigen samt noe butikkvirksomhet.   

D$"%0#1*
• Hisøy skole 1-10. 
• Arendal International School 1-10 (Privat)  

9&#(0<&)0#1*
• Askeladden (Privat) 
• Portveien (Privat) 
• Soria Moria (Privat) 
• Stemmehagen (Kommunal) 

90/"%$('()1*
• 2010-2016 (barnehagebarn):  242 (5,9%) 
• 2000-2009 (grunnskolebarn): 594 (14,5%) 
• Totalt antall personer: 4090 

Hisøy skole 
Antall elever 1-7 353 

Antall elever 8-10 166 

Antall elever ved skolen 519 

Årsverk til administrasjon 2,75 

Årsverk til undervisningspersonell 37,31 

Årsverk til assistenter 6,00 
 

Barnehager Hisøy  Askeladden Portveien Soria Moria Stemmehagen 
Eierform Privat Privat Privat Kommunal 

Antall barn 0 - 2 år 9 14   18 

Antall barn 3 - 6 år 31 19   50 

Antall barn i barnehagen 40 33   68 

Årsverk til administrasjon 0,4 0,5   1,5 

Årsverk pedagogiske ledere 3,28 3,1   5 

Årsverk til assistenter 3,4 4,1   5,5 

Årsverk fagarbeidere 1 0   4,5 

Antall ansatte i barnehagen 9 11   19 
 

K'3H:*3$"%0*5657*
Hisøy skole er en 1-10 skole som ikke har forskjell 
på kretsgrensene på barnetrinnet og 
ungdomstrinnet.  

Skolen har i dag 530 elever med henholdsvis 353 
elever på barnetrinnet og 177 elever på 
ungdomstrinnet. Skolen er definert som en 2-
parallell skole.  

Bygningsmassen er en blandig av tradisjonelle 
klasserom og baseområder.  

Skolen har en kapastitet på inntil 572 elever (56 
elever på hvert trinn på barnetrinnet og 60 elever 
på hvert trinn på ungdomstrinnet) og er å regne 
som full på et trinn når det er mer enn 56 elever 

på barnetrinnet og 60 elever 
på ungdomstrinnet.  Hisøy Stemmehagen 

barnehage Hisøy skole 

Byggeår 2014 
Barneskole 1967   
Ungdomsskole+ modulbygg fra 
2009 

Renovering     

Evt. tilbygg   2009 
Antall bygg   3 
Antall m2 660 9181 

Tomteareal 37557 43961 

Type oppvarming Vannbåren varme Elektrisk + vannbåren varme 
 



 

Framtidige behov 

Hisøy 

D80;;0<&)0(*,&#(0<&)0*
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• Tilstand  

o God, nybygg 
• Tiltak korttid   

o Normalt vedlikehold 
• Tiltak innen 8 år 

o Normalt vedlikehold 
 

Barn med multifunksjonshemminger har mange 
hjelpemidler- og bruker mye gulvplass. Arealmessig er dette 
ikke tatt høyde for. 

?04&)")'3$0*,0<".1**
• Det må på nytt ses på areal pr. barn da dette er en 

barnehage som også skal legge til rette for barn som 
trenger mange hjelpemidler.  

• Mer lagerplass. 
 

Framskriving behov for barnehageplasser 

Barn født 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totalt 

Hisøy 42 50 34 32 36 23 217 

 

K'3H:*3$"%0*

9:)('()3;033')0*,0<".*=)'88*&.*0'0(4";3/"#08&$08>1*
• Tilstand  

o Ok stand på den nye delene 
o Den eldre delen trenger en del renovering 

• Tiltak korttid  
o Skifte vinduer og dører 
o Ny taktekking 
o Maling innvendig av barneskoledelen/den eldre bygningen 
o Ventilasjon og elektrisk anlegg på den eldre delen bør oppgraderes 

• Tiltak innen 8 år 
o Normalt vedlikehold 

?04&)")'3$0*,0<".1*
• Rommene og arealet på småtrinnet bør omarbeides for mer fleksibel løsning og et 

større areal. Paviljongløsningen er ikke tilfredsstillende på sikt og bør byttes ut 
med permanent tilbygg for småskolen 

• Naturfag og kunst og håndverk arealene på ungdomsskolen er ikke 
tilfredsstillende og må oppgraderes betydelig i forhold til både sikkerhet, 
muligheter og utstyr.  

@&A&3'8083,0<".1*
• Det har i flere år vært kapasitetsproblemer knyttet til Hisøy skole. Fremskrivningen 

tyder på at dette vil minske noe, men samtidig vet vi at det er relativ høy tilflytting 
av barnefamilier til Hisøy. Det er derfor grunn til å tro at kapasitetsproblemer også 
kan forekomme i denne 8-årsperioden.  

• Det er grunnlag for å utvide skolen noe for å kunne håndtere mer enn 60 elever 
på et trinn i enkelte situasjoner.  

 

Framskriving behov for skoleplasser 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Endring 2016-
2021 

1-10 Hisøy 506 486 482 469 438 422 -84 

9&#(0<&)0(0*'*K'3H:*,&#(03$"%0$#083*
Barnehageåret 2015/2016 gikk det 248 barn i barnehagene 
på Hisøy 

Tallene for barnehageåret 2016/2017 ser ut til å bli rundt 
230 barn. 

Fødselstallene for kullene 2011 - 2015 er på til sammen 192 
barn. Det er disse kullene som er barnehagebarn og vil ha 
behov for barnehageplass barnehageåret 2016/2017. 

Fødselstall for 2016 er pr. 01.08.16 23 barn i denne kretsen. 
Barnehagene vil kunne få søknad om barnehageplass for 
disse barna våren 2017. Tidligere erfaring viser at disse 
barna i stor grad først søkes inn barnehagen fra høsten 
2017. Men er der ledig kapasitet vil barnehagene kunne gi 
et tilbud.    

Det er meldt inn 18 ledige barnehageplasser fra høsten 
2017.    

I.0(8-0%%0*/#&;8'4')0*$&A&3'8083,0<".1*
Fødselstallene for Hisøy barneskolekrets går litt opp men 
det skaper ikke behov for flere barnehageplasser. Det er 
allerede ubrukt kapasitet i Stemmehagen barnehage 
(kommunal). I Askeladden barnehage (privat) er driften 
redusert på grunn av færre barn.  

Ut fra tallene så er det flere barn som går i barnehage på 
Hisøy enn barn som tilhører Hisøy barneskole krets. Dette 
er typisk for flere kretser og gjør det vanskelig å skulle se 
langt fram i tid i forhold til behov for barnehageplasser. I 
vurderingen er det tatt høyde for at alle barna i denne 
kretsen vil kunne gå i barnehage på Hisøy. Det er da ikke 
tatt høyde for til og fra flytting fra Hisøy.  

@"($%-3C"(1**
Det er nok dekning av barnehageplasser i Hisøy 
barneskolekrets.  



 

Moltemyr Dagens situasjon - Fakta 

L".&((3%'&*,&#(0<&)0*
Jovannslia barnehage er en kommunal 
barnehage med 5 avdelinger, 2 avdelinger med 
barn fra 0-3 år og 3 avdelinger med barn fra 3-5 
år.  

Barnehagen ligger i et byggefelt i Jovannslia 2 km 
fra Arendal sentrum.  

L".&((3%'&*,&#(0<&)0*<&#*08*3A03'0%8*A04&)")'3$*
/"$-3*AF1*
• Et godt sprakmiljø for alle barn.*

!&$8&*";*,&#(0<&)0(3*A04&)")'3$0*#&;;0#1*
• Totalt leke- og oppholdsareal i barnehagen er 

454m2. 
• Leke- og oppholdsareal pr barn 7,6m2. 
• Antall barn pr ansatt 5,8 
• Andel ansatte med pedagogisk utdanning 

58,8% og barnehagen oppfyller 
pedagognormen pr 15.12.15. 

• Ansattes utdanning: 
o 41 % barnehagelærere  
o 18 % nnen pedagogisk utdanning 
o 18 % barne- og ungdomsarbeidere 
o 24 % annen bakgrunn 

M"%80;:#*3$"%0*5657*
Moltemyr skole er en 1-10 skole som ikke har 
forskjell på kretsgrenser på barnetrinnet og 
ungdomstrinnet.  

Skolen er også mottaksskole for skolene øst i 
Arendal.  

Skolen har i dag 419 barn fordelt med 297 på 
barnetrinnet og 122 på ungdomstrinnet. Skolen er 
definert som en 2-parallell skole.  

Skolen har en kapasitet på inntil 572 elever (56 
elever på hvert trinn på barnetrinnet og 60 elever 

på hvert trinn på ungdomstrinnet) og er å 
regne som full på et trinn når det er mer 
enn 56 elever på barnetrinnet og 60 
elever på ungdomstrinnet. 

Moltemyr er avgrenset av skolekretsen til Moltemyr 
skole.  

Området inneholder for det meste en veletablert 
bebyggelse hovedsakelig med eneboliger, men også 
noen lavblokker. Det er noe næring i området og da 
spesielt knyttet til Longum park samt noe i 
Torsbudalen.   

D$"%0#1*
• Moltemyr 1-10. 
• Steinerskolen i Arendal 1-10 (Privat)  

9&#(0<&)0#1*
• Jovannslia (Kommunal) 
• Moltemyrskogen (Privat) 
• Nyli (Privat) 
• Soria Moria (Privat) 
• Svalestien (Privat) 

90/"%$('()1*
• 2010-2016 (barnehagebarn):  297 (6,6%) 
• 2000-2009 (grunnskolebarn): 545 (12,0%) 
• Totalt antall personer: 4530 

Barnehager i Moltemyr  Jovannslia Moltemyr-
skogen Nyli Soria Moria Svalestien  

Eierform Kommunal Privat Privat Privat Privat 

Antall barn 0 - 2 år 18 18 11 17 14 

Antall barn 3 - 6 år 42 52 33 31 16 

Antall barn i barnehagen 60 70 44 48 30 

Årsverk til administrasjon 0,9 1,2 0,4 2 1 

Årsverk pedagogiske ledere 5 5 3,6 4 3 

Årsverk til assistenter 5,9 7,9 3,6 6,1 2,4 

Årsverk fagarbeidere 2,3 1,8 2 0 1,6 

Antall ansatte i barnehagen 17 21 13 14 10 
 

Moltemyr Jovasslia 
barnehage Moltemyr skole 

Byggeår 1979 1980 

Renovering Nye kjøkken 2016 2011 

Evt. tilbygg   1996 og 2009 
Antall bygg 1 1 
Antall m2 716 6038 

Tomteareal 3038 38897  (egen 
skoletomt ikke skilt ut) 

Type oppvarming Elektrisk Elektrisk 
 

Moltemyr skole 
Antall elever 1-7 297 

Antall elever 8-10 122 

Antall elever ved skolen 419 

Årsverk til administrasjon 2,67 

Årsverk til undervisningspersonell 39,15 

Årsverk til assistenter 5,39 
 



 

Framtidige behov 

Moltemyr 

L".&((3%'&*,&#(0<&)0*+*/#&;8'4')0*,0<".*
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• Tilstand  

o Ok stand, en del oppgradert senere år, problemer 
med ventilasjonen 

• Tiltak korttid   
o Enkelte vinduer skiftes, ventilasjon og varme en stor 

utfordring, bygget trenger ventilasjon og 
solavskjerming 

• Tiltak innen 8 år 
o Normalt vedlikehold 

!
Barnehagen er en fem avdelingsbarnehage. Det er for tiden 
to småbarns avdelinger (0 – 2 år) hver på 9 barn og to store 
barns avdelinger (3 – 6) henholdsvis på 18 barn og 24 
barns avdelinger. Dette skyldes barnegruppas 
sammensetting for tiden og færre søkere til Jovannslia 
barnehage enn tidligere. Alle avdelingene bortsett fra de to 
småbarns avdelingene er fleksible for å håndtere dagens 
behov. 

?04&)")'3$*,0<".1**
• Avdelingenes nærhet til hverandre. Småbarnsavdelingen 

er kun for 9 barn under tre år og ligger på hver side av 
bygget og egner seg ikke til å slå sammen til en 14 barns 
gruppe hvis det skulle være behov. Det lar seg heller 
ikke gjøre å ha store barn (18 gruppe) på hver av disse 
to avdelingene på grunn av avdelingens areal. 

• Oppgradering av stellemuligheter. 
• Flere soveplasser. 
 

M"%80;:#*
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• Tilstand  
• Slitt 

o Vesentlig behov for vedlikehold 
• Tiltak korttid  

o Skifting av vinduer og dører 
o Nye takstein 
o Ventilasjonsanlegg trenger oppgradering 
o Lys må oppgraderes 
o Behov for energiøkonomiseringstiltak 

• Tiltak innen 8 år 
o Normalt vedlikehold 
o Oppgradering av ventilasjonen 

?04&)")'3$0*,0<".1*
• Vesentlig behov for mer kroppsøvingsareal. Skolen har ikke en hall knyttet til seg 

og for å kunne drive en forsvarlig og lovlig kroppsøvingsundervisning er det et 
klart behov for mer kroppsøvingsareal. Behovet er en gymsal til.  

• Behov for areal til å kunne drive undervisning for en halv ungdomstrinnsgruppe 
(15 elever) 

@&A&3'8083,0<".1*
• Skolen ser ikke ut til å ha kapasitetsproblemer i forhold til elevtall, da en god del 

av elevene som sogner til skolen velger andre skoler. Dersom denne trenden 
skulle snu vil skolen være relativt full.  

2(4#0*/"#<"%41*
• Behov for mer areal til lærerarbeidsplasser 
• Behov for å redusere støy på personalrommet fra ventilasjonsanlegget 
 

Framskriving behov for skoleplasser 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Endring 2016-
2021 

1-10 Moltemyr 412 405 411 404 398 387 -25 

9&#(0<&)0(0*'*M"%80;:#*,&#(03$"%0$#083*
Barnehageåret 2015/2016 gikk det 252 barn i barnehagene 
på Moltemyr 

Tallene for barnehageåret 2016/2017 ser ut til å bli rundt 
230/240 barn. 

Fødselstallene for kullene 2011 - 2015 er på til sammen 245 
barn. Det er disse kullene som er barnehagebarn og vil ha 
behov for barnehageplass barnehageåret 2016/2017. 

Fødselstall for 2016 er pr. 01.08.16 30 barn i denne kretsen. 
Barnehagene vil kunne få søknad om barnehageplass for 
disse barna våren 2017. Tidligere erfaring viser at disse 
barna i stor grad først søkes inn barnehagen fra høsten 
2017. Men er der ledig kapasitet vil barnehagene kunne gi 
et tilbud.  

Det er 17 ledige barnehageplasser fra høsten 2016 i 
Moltemyr barneskolekrets.  

I.0(8-0%%0*/#&;8'4')0*$&A&3'8083,0<".1*
Fødselstallene for Moltemyr barneskolekrets går ned og det 
skaper ledig kapasitet i barnehagene på Moltemyr. Det er 
derfor redusert noe på driften i Jovannslia barnehage 
(kommunal).  

I vurderingen er det tatt høyde for at alle barna i denne 
kretsen vil gå i barnehage på Moltemyr. Det er da ikke tatt 
høyde for til og fra flytting fra Moltemyr.  

@"($%-3C"(1**
Det er nok dekning av barnehageplasser i Moltemyr krets. 
Kapasitet er større enn etterspørselen. 

Framskriving behov for barnehageplasser 

Barn født 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totalt 

Moltemyr 51 52 53 49 39 30 274 

 



 

Myra Dagens situasjon - Fakta M:#&*3$"%0*56J*
Myra skole er en 1-7 skole.  

Skolen har i dag 260 elever og er definert som en 
2-parallell skole, men er ikke det helt fullt ut, da to 
av klasserommene ved skolen er mindre enn de 
andre.  

Det betyr at skolen slik den er i dag kan håndtere 
6 trinn med inntil 56 elever og et trinn med inntil 
40 elever.  

Dette gir en kapasitet på 376 elever totalt ved 
skolen. Skolen er å regne som full når dette 
inntreffer. Dette fordrer at skolen bruker det totale 
læringsarealet etter størrelser på klassene.  

Trinnene med færrest elever må være på de 
minste klasserommene.   

Myra er avgrenset av skolekretsen til Myra skole. 

Området inneholder for det meste en bebyggelse 
hovedsakelig med eneboliger hvor av store deler er av 
nyere dato.  

Det er mye næring i området og da spesielt knyttet til 
Stoa industripark.  

Det er også andre offentlige bygg i området som Myra 
Tunet, Sam Eyde Videregående skole og Sør Amfi.   

D$"%0#1*
• Myra 1-7. 

9&#(0<&)0#1*
• Bråstad (Privat) 
• Lindebakken (Privat) 
• Espira Myraskogen (Privat) 

90/"%$('()1*
• 2010-2016 (barnehagebarn):  186 (9,5 %) 
• 2000-2009 (grunnskolebarn): 327 (16,8%) 
• Totalt antall personer: 1948 

Myra skole 
Byggeår 1973 

Renovering   

Evt. tilbygg 2002 

Antall bygg 1 (+ hallen  + grendehuset) 

Antall m2   

Tomteareal 150706 

Type oppvarming Elektrisk + vannbåren varme 
 

Barnehager Myra  Bråstad Lindebakken Espira 
Myraskogen 

Eierform Privat Privat Privat 

Antall barn 0 - 2 år 11 14 42 

Antall barn 3 - 6 år 24 28 61 

Antall barn i barnehagen 35 42 103 

Årsverk til administrasjon 0,5 1 1,2 

Årsverk pedagogiske ledere 3 4 9,8 

Årsverk til assistenter 2 5 9,7 

Årsverk fagarbeidere 2 0 3 

Antall ansatte i barnehagen 10 11 26 
 

Myra skole 
Antall elever 1-7 260 

Antall elever 8-10 0 

Antall elever ved skolen 260 

Årsverk til administrasjon 2,00 

Årsverk til undervisningspersonell 18,16 

Årsverk til assistenter 3,70 
 



 

Framtidige behov 

Myra 
M:#&*
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• Tilstand  

o Ok tilstand 
• Tiltak korttid  

o Nye dører og vinduer 
o En del maling 
o En del påkrevd innvendig vedlikehold 

• Tiltak innen 8 år 
o Normalt vedlikehold 

?04&)")'3$0*,0<".1*
• Større inventar i gymsalen bør forbedres/skiftes ut 
• Det bør være en gjennomgang av bygget i forhold til å gjøre mulighetene for mer 

fleksibel organisering og undervisning mulig. 
• Naturfagsrom med tilhørende sikkerhetsutstyr må etableres for å kunne drive 

forsvarlig og sikker naturfagsundervisning etter fagplanene.  
• Det er behov for oppgradering av større inventar og utstyr knyttet til kunst og 

håndverk/Musikk 

@&A&3'8083,0<".1*
• Det er indikasjoner på at Myra i de fleste tilfeller vil etablere seg som en 2-parallell 

skole. Fremskrivning av elevtall viser at det i mange sammenhegner vil være 
relativt små trinn. 

• Det må utvides arealmessig slik at Myra blir en fullverdig 2-parallell skole. Slik 
situasjonen er i dag vil Myra ha kapasitetsproblemer i noe grad allerede fra høsten 
2017.  

• Det må utvides garderobeareal for elevene 
• Det må utvides areal til lærerarbeidsplasser og kontor for administrasjonen.  

2(4#0*/"#<"%41*
• Bør etableres en ladestasjon for el-bil 
 

Framskriving behov for skoleplasser 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Endring 2016-
2021 

Myra 273 289 281 276 256 240 -33 

9&#(0<&)0(0*'*M:#&*9&#(03$"%0$#083**
Barnehageåret 2015/2016 gikk det 180 barn i barnehagene på Myra. 

Tallene for barnehageåret 2016/2017 ser ut til å bli rundt 170 barn. 

Fødselstallene for kullene 2011 - 2015 er på til sammen 146 barn. Det er disse kullene 
som er barnehagebarn og vil ha behov for barnehageplass barnehageåret 2016/2017. 

Fødselstall for 2016 er pr. 01.08.16 13 barn i denne kretsen. Barnehagene vil kunne 
få søknad om barnehageplass for disse barna våren 2017. Tidligere erfaring viser at 
disse barna i stor grad først søkes inn barnehagen fra høsten 2017. Men er der ledig 
kapasitet vil barnehagene kunne gi et tilbud.  

Det 6 ledige barnehageplasser fra høsten 2016 på Myra.  

I.0(8-0%%0*/#&;8'4')0*$&A&3'8083,0<".1*
Fødselstallene for Myra barneskolekrets går ned og det skaper ledig kapasitet i 
barnehagene på Myra.  

Ut fra tallene så er det flere barn som går i barnehage på Myra enn barn som tilhører 
Myra barneskole krets. Dette er typisk for flere kretser og gjør det vanskelig å skulle 
se langt fram i tid i forhold til behov for barnehageplasser. I vurderingen er det tatt 
høyde for at alle barna i denne kretsen vil gå i barnehage på Myra. Det er da ikke tatt 
høyde for til og fra flytting fra Myra. 

@"($%-3C"(1**
Det er nok dekning av barnehageplasser i Myra barneskolekrets.  

Framskriving behov for barnehageplasser 

Barn født 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totalt 

Myra 38 25 29 30 22 13 157 

 



 

Nedenes Dagens situasjon – Fakta 

I()0(0*,&#(0<&)0**
Engene barnehage er en avdeling under Øyestad 
barnehageenhet. Barnehagen er en av Arendal 
kommunes nyeste barnehager og ligger vest i 
kommunen med grense til Grimstad. Barnehagen 
har 80 plasser. 2 avdelinger for barn 0-3 år, inntil 
28 barn. 52 plasser for barn i alder 3 -6 år. 
Barnehagen organiserer de ”store” barna i 
grupper/avdeling varierer noe fra år til år, alt ut fra 
hvordan alderssammensetningen er og hvor 
mange søkere vi har. 

I()0(0*,&#(0<&)0*<&#*08*
3A03'0%8*A04&)")'3$*/"$-3*AF1*
• Barns lek – læringsarenaer. 
• Undring og forskning på realfag 
• Samarbeid med foreldre. 

!&$8&*";*,&#(0<&)0(3*A04&)")'3$0*
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• Totalt leke- og oppholdsareal i barnehagen er 

357 m2. 
• Leke- og oppholdsareal pr barn 5 m2. 
• Antall barn pr ansatt 5,9 
• Andel ansatte med pedagogisk utdanning 

33,3% og barnehagen oppfyller 
pedagognormen pr 15.12.15. 

• Ansattes utdanning: 
o 48 % barnehagelærere 
o 30 % barne- og ungdomsarbeidere 
o 22 % annen bakgrunn 

N040(03*3$"%0*5657*
Nedenes skole er en 1-10 skole som ikke har 
forskjell på kretsgrensene på barnetrinnet og 
ungdomstrinnet.  

Skolen har i dag 413 elever med henholdsvis 299 
elever på barnetrinnet og 114 elever på 
ungdomstrinnet.  

Skolen er definert som en 2-parallell skole. Skolen 
har en kapastitet på inntil 572 elever (56 elever på 
hvert trinn på barnetrinnet og 60 elever på hvert 
trinn på ungdomstrinnet) og er å regne som full på 
et trinn når det er 56 elever på barnetrinnet og 60 
elever på ungdomstrinnet. 

Nedenes er avgrenset av skolekretsen til Nedenes 
skole. Området inneholder for det meste en 
bebyggelse hovedsakelig med eneboliger. Det er flere 
veletablerte boligområder i kretsen men også et stort 
nytt område i Engene. Det er en del næring i området.  

D$"%0#1*
• Nedenes 1-10. 

9&#(0<&)0#1*
• Engene (Kommunal) 
• Natvigheia (Privat) 
• Nedenesåsen (Privat) 
• Solsikken (Privat) 
• Vippa FUS (Privat) – oppstart april 2016 

90/"%$('()1*
• 2010-2016 (barnehagebarn):  297 (7,3%) 
• 2000-2009 (grunnskolebarn): 485 (12,0%) 
• Totalt antall personer: 4050 

Barnehager Nedenes  Engene Natvigheia Nedenesåsen Solsikken 
Eierform Kommunal Privat Privat Privat 

Antall barn 0 - 2 år 31 14 4 9 

Antall barn 3 - 6 år 40 42 10 15 

Antall barn i barnehagen 71 56 14 24 

Årsverk til administrasjon 1,2 1 0,4 0,4 

Årsverk pedagogiske ledere 7 4 1 2,2 

Årsverk til assistenter 3,7 6,6 2 3,3 

Årsverk fagarbeidere 6,3 1,4 1 0,5 

Antall ansatte i barnehagen 24 16 5 8 
 

Nedenes skole 
Antall elever 1-7 299 

Antall elever 8-10 114 

Antall elever ved skolen 413 

Årsverk til administrasjon 2,55 

Årsverk til undervisningspersonell 31,52 

Årsverk til assistenter 6,43 
 

Nedenes Engene 
barnehage Nedenes skole 

Byggeår 2014 1981 

Renovering     

Evt. tilbygg   2014 
Antall bygg 2(inkl.bod) 1 
Antall m2 640   

Tomteareal 6443 79413 for hele 
skolekomplekset 

Type oppvarming Vannbåren varme Elektrisk 
 



 

Framtidige behov 

Nedenes 

I()0(0*,&#(0<&)0*

9:)('()3;033')0*,0<".*=)'88*&.*0'0(4";3/"#08&$08>1*
• Tilstand  

o God, nybygg 
• Tiltak korttid   

o Normalt vedlikehold 
• Tiltak innen 8 år 

o Normalt vedlikehold 
 

Barnehagen er lagt til rette for framtidige behov i forhold til 
barnegrupper, og det ser vi fungerer når antall 
barnehagesøknader går litt ned, og barnegruppene lar seg 
lett justere. 

?04&)")'3$0*,0<".1*
•  Barnehagen fungere bra i forhold til pedagogiske behov. 

@&A&3'8083,0<".1**
• Barnehagen har ikke behov for mer kapasitet. 

2(4#0*/"#<"%41**
• Det er et stort behov å få på plass er solavskjerming på 

uteplassen for de minste barna. Sola står og steker hele 
utetiden og gjør det ubehagelig for både barn og voksne. 

 

Framskriving behov for barnehageplasser 

Barn født 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totalt 

Nedenes 57 50 58 54 41 22 282 

 

N040(03*

9:)('()3;033')0*,0<".*=)'88*&.*0'0(4";3/"#08&$08>1*
• Tilstand  

o Barneskolen har et større renoveringsbehov 
o Ungdomsskolen er i OK stand, men trenger noe renovering 

• Tiltak korttid  
o Vinduene på barneskolen må skiftes 
o Enkelte vegger er i svært dårlig forfatning på barneskolen 
o Det må skiftes en god del dører og vinduer på ungdomsskolen 
o Utvendig maling og taktekking 
o Skifte gulvbelegg innvendig på barneskolen 
o Lys bør oppgraderes  

• Tiltak innen 8 år 
o Normalt vedlikehold 
o Skifte lys i underetasjen 

?04&)")'3$0*,0<".1*
• Det er behov for å endre og utvide læringsarealet både på barnetrinnet og 

ungdomstrinnet til å være mer fleksibelt i forhold til undervisning.  
• Barneskoledelen har behov for et samlingsareal/auditoriet 

@&A&3'8083,0<".1*
• Det er indikasjoner på at skolen i nær fremtid ikke vil kunne håndtere kommende 

elevmasse og det er derfor behov for gradvis mer undervisningsareal. Dette 
innebærer  

• Det er behov for å øke areal til arbeidsplasser for lærere 

2(4#0*/"#<"%41*
• Oppgradering av uteområdene - Lekeapparater SFO/ barneskole 
• Øke parkeringskapasiteten for å forbedre trafikkavviklingen 
• Lage et «miljø» rundt ballbinge, volleyballbane og sandhåndballbane slik at det 

fremstår som et helhetlig anlegg.  
!

Framskriving behov for skoleplasser 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Endring 2016-
2021 

1-10 Nedenes 411 428 430 448 461 452 41 

 

9&#(0<&)0(0*'*N040(03*,&#(03$"%0$#083**
Barnehageåret 2015/2016 gikk det 165 barn i barnehagene 
på Asdal. 

Tallene for barnehageåret 2016/2017 ser ut til å bli rundt 
210 barn. 

Fødselstallene for kullene 2011 - 2015 er på til sammen 253 
barn. Det er disse kullene som er barnehagebarn og vil ha 
behov for barnehageplass barnehageåret 2016/2017. 

Fødselstall for 2016 er pr. 01.08.16 22 barn i denne kretsen. 
Barnehagene vil kunne få søknad om barnehageplass for 
disse barna våren 2017.  Tidligere erfaring viser at disse 
barna i stor grad først søkes inn barnehagen fra høsten 
2017. Men er der ledig kapasitet vil barnehagene kunne gi 
et tilbud.  

I Nedenes barneskolekrets er det meldt inn ca 50 ledige 
barnehageplasser. Dette antallet skyldes først og fremst en 
ny privat barnehage. Vippa barnehage som sto klar mars 
2016 med 90 barnehageplasser. 

I.0(8-0%%0*/#&;8'4')0*$&A&3'8083,0<".1*
Med de nyetablerte barnehageplassene i området, er det 
nok barnehageplasser når en ser på fødselstallene og 
barnekullene som går ut. Det er da ikke tatt høyde for til og 
fra flytting fra Nedens.  

I vurderingen er det tatt høyde for at alle barna i denne 
kretsen vil gå i barnehage på Nedenes, men også i dette 
området er også den store utfordringen, at barna som 
tilhører denne barneskolekretsen ikke nødvendigvis går i 
barnehage i dette området. 

@"($%-3C"(1**
Det er nok dekning av barnehageplasser i Nedenes 
barneskolekrets.  



 

Nesheim Dagens situasjon – Fakta N03<0';*3$"%0*56J*
Nesheim skole er en 1-7 skole.  

Skolen har i dag 121 elever og er definert som en 
1-parallell skole.  

Skolen har en kapasitet på inntil 196 elever (28 
elever på hvert trinn).  

Skolen er å regne som full på et trinn når det er 
28 elever på trinnet. 

Nesheim er avgrenset av skolekretsen til Nesheim 
skole.  

Området inneholder for det meste en bebyggelse 
hovedsakelig med eneboliger og gårdsbruk. Det er 
forholdsvis spredt bebyggelse med noen unntak som 
Lonaåsen.  

Det er noe næring i området og da spesielt knyttet til 
gårdsdrift og jordbruk.  

D$"%0#1*
• Nesheim 1-7 

9&#(0<&)0#1*
• 0*%&+!12'/3*45 

90/"%$('()1*
• 2010-2016 (barnehagebarn):  101 (8,4%) 
• 2000-2009 (grunnskolebarn): 159 (13,3%) 
• Totalt antall personer: 1198 

Nesheim Nesheim skole Nesheim SFO 
Byggeår 1947 1960 

Renovering     

Evt. tilbygg 1981   

Antall bygg 1 1 

Antall m2 2568 180 

Tomteareal 9101 7152 

Type oppvarming Elektrisk Elektrisk 
 
Barnehager Nesheim  Dalen 
Eierform Privat 

Antall barn 0 - 2 år 19 

Antall barn 3 - 6 år 39 

Antall barn i barnehagen 58 

Årsverk til administrasjon 0,6 

Årsverk pedagogiske ledere 5,4 

Årsverk til assistenter 2,7 

Årsverk fagarbeidere 5,2 

Antall ansatte i barnehagen 17 
 

Nesheim skole 
Antall elever 1-7 121 

Antall elever 8-10 0 

Antall elever ved skolen 121 

Årsverk til administrasjon 1,00 

Årsverk til undervisningspersonell 9,00 

Årsverk til assistenter 1,23 
 



 

Framtidige behov 

Nesheim 
N03<0';*
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• Tilstand  

o Slitt, med større renoveringsbehov 
o SFO-bygget har behov for noe renovering 

• Tiltak korttid  
o Nytt tak på store deler av bygget 
o Trenger nytt ventilasjonsagregat 
o Vinduer og dører bør skiftes 
o Utskifting av en del innerdører 
o Store deler av bygget må oppgraderes på lys 
o Nytt tak på SFO-bygget samt en del små reparasjoner 

• Tiltak innen 8 år 
o Nytt tak på resten av bygget 
o Ekstra vedlikehold 
o Normalt vedlikehold på SFO-bygget 

?04&)")'3$0*,0<".1*
• Behov for utskifting av en god del inventar, pulter stoler samt kontorstoler for 

ansatte 
• Møtearealer med møtebord og stoler for de ansatte (Mediateket kan brukes) 
• Nytt utstyr til gymsalen 
• Blending av gymsal i forbindelse med arrangementer som f.eks av den kulturelle 

skolesekken 
• Det er et stort behov for mer areal til å drive spesialundervisning utenfor 

klasserommene 
• Naturfagsrom med tilhørende sikkerhetsutstyr må etableres for å kunne drive 

forsvarlig og sikker naturfagsundervisning etter fagplanene. 

@&A&3'8083,0<".1*
• Det er ingen indikasjoner på kapasitetsproblemer ved skolen i forhold til elevtall 
• Det er behov for mer areal for ansatte i forhold til arbeidsplasser 

2(4#0*/"#<"%41*
• Skolen/gymsalen brukes også som samfunnshus og det er behov for vesentlig 

oppgradering av utstyr i den forbindelse. Kortrapper, Sceneteppe, lyd og lys anlegg 
• Nytt søppelskur  
• Lydisolering av rektors kontor 
 

Framskriving behov for skoleplasser 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Endring 
2016-2021 

Nesheim  116 116 122 121 111 117 1 

9&#(0<&)0(0*'*N03<0';*,&#(03$"%0*$#083*
Barnehageåret 2015/2016 gikk det 58 barn i barnehagene på Nesheim. 

Tallene for barnehageåret 2016/2017 ser ut til å bli rundt 60 barn. 

Fødselstallene for kullene 2011 - 2015 er på til sammen 83 barn. Det er disse kullene 
som er barnehagebarn og vil ha behov for barnehageplass barnehageåret 2016/2017. 

Fødselstall for 2016 er pr. 01.08.16 4 barn i denne kretsen. Barnehagene vil kunne få 
søknad om barnehageplass for disse barna våren 2017. Tidligere erfaring viser at 
disse barna i stor grad først søkes inn barnehagen fra høsten 2017. Men er der ledig 
kapasitet vil barnehagene kunne gi et tilbud.  

I dag er det 5 barn på venteliste, men alle barna har barnehageplass i andre områder. 
Det er kun en barnehage i denne barneskolekretsen, men barnehagen er fleksibel i 
forhold til barnegrupper og klarer i stor grad å dekke opp etterspørselen. Fra 1. august 
er det ingen ledige plasser i den barnehagen. 

I.0(8-0%%0*/#&;8'4')0*$&A&3'8083,0<".1*
Fødselstallene for Nesheim krets er økt fra 14 til 18 fødsler fra 2014 til 2015, men i 
løpet av de første åtte månedene av 2016 er det kun født 4 barn på Nesheim. Er dette 
en tendens så har kommunen, nok barnehageplasser når en ser på kullene som går 
ut. I vurderingen er det tatt høyde for noen barn i dette område vil gå i barnehage i 
nærliggende områder. Det er da ikke tatt høyde fort til og fra flytting fra Nesheim.  

@"($%-3C"(1**
Det er nok dekning av barnehageplasser Nesheim krets.  

 

Framskriving behov for barnehageplasser 

Barn født 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totalt 

Nesheim 14 21 16 14 17 4 86 

 



 

Roligheten Dagens situasjon – Fakta 

!C0%%.'$*(&8-#,&#(0<&)0**
Fjellvik naturbarnehage har en avdeling fra 3- 6 år 
med 18 plasser. Den ligger i Fjellvik på vestsiden 
av Tromøya.  

Barnehagen ble naturbarnehage i 2001. 
Barnehagen har to båter i tillegg til lavo.  

Ferje til byen legger til fem minutter unna.  

!C0%%.'$*(&8-#,&#(0<&)0*<&#*08*3A03'0%8*
A04&)")'3$*/"$-3*AF1*
• Ergonomi og pedagogikk,  
• Realfag 
• Prosjektet «Være sammen»  
• Sensitive barn  
• Barn som er utsatt for vold og overgrep  

!&$8&*";*,&#(0<&)0(3*A04&)")'3$0*#&;;0#1*
• Totalt leke- og oppholdsareal i barnehagen er 

80m2. 
• Leke- og oppholdsareal pr barn 4,4m2. 
• Antall barn pr ansatt 5,5 
• Andel ansatte med pedagogisk utdanning 60 % 

og barnehagen oppfyller pedagognormen pr 
15.12.15. 

• Ansattes utdanning: 
o 60 % barnehagelærere 
o 40 % annen bakgrunn 

 

O"%')<040(*3$"%0*5657*
Barnetrinnet på Roligheden skole er er i dag en 
skole med 251 elever.  

Skolen er en 2-parallell skole med en kapasitet på 
barnetrinnet på 392 elever (56 elever på hvert 
trinn).  

Skolen er å regne som full når det på et trinn er 
56 elever på trinnet.  

Ungdomstrinnet på Roligheden skole er i dag en 
skole med 201 elever.  

Skolen er en 3-parallell skole med en kapasitet på 
inntil 90 elever på hvert trinn. Dette gir en total 
kapasitet på 270 elever på ungdomstrinnet.  

Skolen regnes som full når trinnene når disse 
grensene.  

Det er elevene fra Sandnes skolekrets som har 
Roligheden skole som nærskole for 
ungdomsskolen.  

 Roligheden er avgrenset av skolekretsen til 
Roligheden barnetrinn.  

Området inneholder for det meste en veletablert 
bebyggelse hovedsakelig med eneboliger. Det er noe 
næring i området.  

Det er planlagt større utbygginger på Marisberg og 
også på Pusnes. 

D$"%0#1*
• Roligheden 1-10 

9&#(0<&)0#1*
• Blåklokken (Privat) 
• Fjellvik(Kommunal) 
• Spornes (Privat) 
• Tybakken (Privat) 

90/"%$('()1*
• 2010-2016 (barnehagebarn):  208 (6,5%) 
• 2000-2009 (grunnskolebarn): 385 (12,1%) 
• Totalt antall personer: 3187 

Roligheden Fjellvik 
barnehage 

Roligheden 
skole 

Byggeår 2011 Skal bygges ny 
skole 

Renovering    

Evt. tilbygg    

Antall bygg 2 (inkl. bod)  

Antall m2 142 + bod  

Tomteareal 1636  

Type oppvarming Elektrisk  
 

Barnehager Roligheden  Blåklokken Fjellvik Spornes Tybakken 
Eierform Privat Kommunal Privat Privat 

Antall barn 0 - 2 år 9 0 17 13 

Antall barn 3 - 6 år 11 18 37 36 

Antall barn i barnehagen 20 18 54 49 

Årsverk til administrasjon 0,4 0,4 0,6 1 

Årsverk pedagogiske ledere 2 1,5 4 4,1 

Årsverk til assistenter 2,5 1,8 6,5 4,6 

Årsverk fagarbeidere 0 0 1,7 2 

Antall ansatte i barnehagen 6 5 15 16 
 

Roligheden skole 
Antall elever 1-7 251 

Antall elever 8-10 201 

Antall elever ved skolen 452 

Årsverk til administrasjon 2,87 

Årsverk til undervisningspersonell 37,27 

Årsverk til assistenter 9,46 
 



 

Framtidige behov 

Roligheten 

9&#(0<&)0(0*'*O"%')<080(*,&#(03$"%0$#083**
Barnehageåret 2015/2016 gikk det 154 barn i barnehagene på Roligheten. 

Tallene for barnehageåret 2016/2017 ser ut til å bli rundt 140 barn. 

Fødselstallene for kullene 2011 - 2015 er på til sammen 162 barn. Det er disse kullene 
som er barnehagebarn og vil ha behov for barnehageplass barnehageåret 2016/2017. 

Fødselstall for 2016 er pr. 01.08.16 16 barn i denne kretsen. Barnehagene vil kunne 
få søknad om barnehageplass for disse barna våren 2017.  Tidligere erfaring viser at 
disse barna i stor grad først søkes inn barnehagen fra høsten 2017. Men er der ledig 
kapasitet vil barnehagene kunne gi et tilbud.  

Det er ingen ledige plasser i denne barneskolekretsen fra 1. august. Det skyldes at 
Hove barnehage (kommunal) ble lagt ned og det ble ca. 28 færre barnehageplasser. 
Men samtidig øker Blåklokken barnehage (privat) kapasiteten med 9 plasser. 

I.0(8-0%%0*/#&;8'4')0*$&A&3'8083,0<".1*
Med de nyetablerte barnehageplassene i kretsen, er det allikevel ikke nok 
barnehageplasser selv om barnekullene går ned. Og det er da ikke tatt høyde for til og 
fra flytting fra Roligheten.  

I vurderingen er det tatt høyde for at alle barna i denne kretsen vil gå i barnehage på 
Roligheten. 

Det er planlagt stor utbygging på blant annet Marisberg og det vil bety stort behov for 
flere barnehageplasser. Bystyre har bedt administrasjonen om å se på 
barnehagestrukturen på Tromøy, og det arbeides med en sak som kommer opp i løpet 
av neste halvår i forhold til etablering av flere barnehageplasser og hvor disse skal 
ligge.  

@"($%-3C"(1**
Det vil være behov for etablering av flere barnehageplasser på Tromøy. 

 

Framskriving behov for barnehageplasser 

Barn født 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totalt 

Roligheden 44 35 33 31 25 16 184 

 

O"%')<040(*
Vedtatt bygging av ny skole som vil tilfredsstille fysiske, pedagogiske og andre behov. 

!
!
!
!

Framskriving behov for skoleplasser 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Endring 2016-
2021 

1-10 
Roligheden 471 467 470 468 477 470 -1 

!
 



 

Rygene Dagens situasjon – Fakta 

O:$0(0*,&#(0<&)0**
Rykene barnehage er en avdeling under Øyestad 
barnehageenhet.  

Barnehagen er en avdelings barnehage og har 2 
barnegrupper. En gruppe 0-3 år med plass til 
14 barn, en gruppe med 3 – 6 åringer med 22 
plasser.  

Rykene barnehage ligger vest i kommunen med 
grense både til Froland og Grimstad.  

O:$0(0*,&#(0<&)0*<&#*08*3A03'0%8*A04&)")'3$*
/"$-3*AF1*
• Barns lek – læringsarenaer. 
• Undring og forskning på realfag 
• Samarbeid med foreldre. 

!&$8&*";*,&#(0<&)0(3*A04&)")'3$0*#&;;0#1*
• Totalt leke- og oppholdsareal i barnehagen er 

218,2 m2. 
• Leke- og oppholdsareal pr barn 6,1 m2. 
• Antall barn pr ansatt 5,2 
• Andel ansatte med pedagogisk utdanning 

33,3% og barnehagen oppfyller 
pedagognormen pr 15.12.15. 

• Ansattes utdanning: 
o 47 % barnehagelærere 
o 27 % barne- og ungdomsarbeidere 
o 27 % annen bakgrunn 

O:$0(0*3$"%0*56J*
Rykene skole er en 1-7 skole.  

Skolen har i dag 184 elever. 

Skolen har i dag 2 storklasserom med kapasitet 
på inntil 40 elever samt 4 ordinære klasserom 
med kapasitet på inntil 28 elever og 2 klasserom 
med kapasitet på inntil 24 elever.  

Dette gir en maksimal kapasitet på skolen på 240 
elever.  

Rykene er avgrenset av skolekretsen til Rykene skole.  

Området inneholder for det meste en veletablert 
bebyggelse hovedsakelig med eneboliger og 
gårdsbruk.  

Det er forholdsvis spredt bebyggelse med noen unntak 
som tett på Rykene skole og gamle Løddesøl skole.  

Det er noe næring i området og da spesielt knyttet til 
gårdsdrift og jordbruk.  

D$"%0#1*
• Rykene 1-7 

9&#(0<&)0#1*
• Løvehulen (Privat) 
• Noas Park (Privat) 
• Rykene (Kommunal) 

90/"%$('()1*
• 2010-2016 (barnehagebarn):  158 (8,1%) 
• 2000-2009 (grunnskolebarn): 256 (13,1%) 
• Totalt antall personer: 1951 

Barnehager i Rykene  Løvehulen Noas Park Rykene 
Eierform Privat Privat Kommunal 

Antall barn 0 - 2 år 4 6 9 

Antall barn 3 - 6 år 6 17 27 

Antall barn i barnehagen 10 23 36 

Årsverk til administrasjon 0,1 0,3 0,8 

Årsverk pedagogiske ledere 0,8 2 3,1 

Årsverk til assistenter 1,4 1 2,8 

Årsverk fagarbeidere 0 2,3 2,7 

Antall ansatte i barnehagen 4 9 15 
 

Rykene Rykene 
barnehage Rykene skole 

Byggeår 1991 1985 

Renovering     

Evt. tilbygg 2016 2015 
Antall bygg 3  (inkl. lavo og bod) 1 
Antall m2 410+30+30 2480 

Tomteareal 1209 14056 

Type oppvarming Elektrisk Elektrisk 
 

Rykene skole 
Antall elever 1-7 184 

Antall elever 8-10 0 

Antall elever ved skolen 184 

Årsverk til administrasjon 1,50 

Årsverk til undervisningspersonell 14,87 

Årsverk til assistenter 2,96 
 



 

Framtidige behov 

Rygene 

O:$0(0*,&#(0<&)0*

9:)('()3;033')0*,0<".*=)'88*&.*0'0(4";3/"#08&$08>1*
• Tilstand  

o Bra stand, en del oppgradert senere år 
• Tiltak korttid   

o Normalt vedlikehold 
• Tiltak innen 8 år 

o Vinduer, tegl 
 

Barnehagen er nettopp oppgradert for utvidelsen med barn 
fra Løddesøl.  

?04&)")'3$0*,0<".1**
• Uteområdet er på grensa i forhold til dagens norm.  
• Eget møterom (finnes ikke i dag, bruker personalrommet) 
• Arbeidsplasser  

@&A&3'8083,0<".1**
• Mer garderobeplass for små barn. 
• Flere soveplasser. 
 

Framskriving behov for barnehageplasser 

Barn født 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totalt 

Rykene 27 28 27 25 28 13 148 

 

O:$0(0*

9:)('()3;033')0*,0<".*=)'88*&.*0'0(4";3/"#08&$08>1*
• Tilstand  

o OK stand 
• Tiltak korttid  

o Det bør skiftes en del vinduer og dører 
o Styring av alle varmekilder bør byttes 

• Tiltak innen 8 år 
o Normalt vedlikehold 

?04&)")'3$0*,0<".1*
• Behov for utskifting og oppgradering av det større utstyret i gymsalen. (Ikke 

forbruksutstyret) 
• Behov for arealer til naturfag. Det er i dag ikke arealer til å kunne drive 

naturfagsundervisning annet enn i klasserom. Det medfører at mye forsøk ikke 
kan gjennomføres på grunn av sikkerhetstiltak og mangel på utstyr tilgjengelig.  

@&A&3'8083,0<".1*
• Rykene skole er og vil være relativt full i hele perioden, men det ser ut til å kunne 

la seg håndtere i forhold til kapasiteten.  

2(4#0*/"#<"%41*
• Behov for arealer til lagring av musikkinstrumenter m.m 
• Behov for arealer til lagring av skolemateriell og andre lagergjenstander 
• Behov for lager til utendørs leker og utstyr 
 

Framskriving behov for skoleplasser 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Endring 2016-
2021 

Rykene 183 184 184 183 182 178 -5 

 

9&#(0<&)0(0*'*O:$0(0*,&#(03$"%0$#083**
Barnehageåret 2015/2016 gikk det 69 barn i barnehagene 
på Asdal. 

Tallene for barnehageåret 2016/2017 ser ut til å bli rundt 
70/80 barn. 

Fødselstallene for kullene 2011 - 2015 er på til sammen 136 
barn. Det er disse kullene som er barnehagebarn og vil ha 
behov for barnehageplass barnehageåret 2016/2017. 

Fødselstall for 2016 er pr. 01.08.16 13 barn i denne kretsen. 
Barnehagene vil kunne få søknad om barnehageplass for 
disse barna våren 2017. Tidligere erfaring viser at disse 
barna i stor grad først søkes inn barnehagen fra høsten 
2017. Men er der ledig kapasitet vil barnehagene kunne gi 
et tilbud. 

Det er venteliste i alle de tre barnehagene i området selv 
om det har vært kapasitetsøkning tilsvarende antall plasser 
som det var i Løddesøl barnehage. 

I.0(8-0%%0*/#&;8'4')0*$&A&3'8083,0<".1*
Ser en i forhold til fødselstall og antall barnehageplasser, så 
vil det være et behov for flere barnehageplasser i dette 
området. Fødselstallet holder seg veldig stabilt og det er det 
ikke tatt høyde fort til og fra flytting fra Rykene. 

I vurderingen er det tatt høyde for at alle barna i denne 
kretsen skal kunne få gå i barnehage på Rykene, men her 
er også utfordringen, barn fra Rykene har også 
barnehageplass i andre områder. 

@"($%-3C"(1**
Det vil være et behov for å øke kapasiteten på 
barnehageplasser rundt Rykene skole. Det er pr dags dato 
større etterspørsel etter barnehageplasser i dette området 
en hva vi har av kapasitet.  



 

Sandnes Dagens situasjon – Fakta 

!&,&$$0(*,&#(0<&)0**
Fabakken barnehage har to avdelinger i to hus på 
Tromøya, Baktus for barn i alderen 1-3 år og 
Karius for barn mellom 3-6 år.  

Barnehagene ligger på Kongshavn og har 54 
plasser. Karius ble bygget i 1991 og huset som 
Baktus ligger i, ble kjøpt i 2007.  

Barnehagene ligger med kort vei til sjø og skog. 

!&,&$$0(*,&#(0<&)0*<&#*08*3A03'0%8*A04&)")'3$*
/"$-3*AF1*
• Ergonomi og pedagogikk  
• Realfag 
• Programmet «Være sammen» 
• Sensitive barn  
• Barn som er utsatt for vold og overgrep 

!&$8&*";*,&#(0<&)0(3*A04&)")'3$0*#&;;0#1*
• Totalt leke- og oppholdsareal i barnehagen er 

302m2. 
• Leke- og oppholdsareal pr barn 5,6m2. 
• Antall barn pr ansatt 5,5 
• Andel ansatte med pedagogisk utdanning 47 % 

og barnehagen oppfyller pedagognormen pr 
15.12.15. 

• Ansattes utdanning: 
o 47 % barnehagelærere 
o 6 % barne- og ungdomsarbeidere 
o 47 % annen bakgrunn 

 

D&(4(03*3$"%0*56J*
Sandnes skole er en 1-7 skole.  

Skolen har i dag 263 elever.  

Skolen er en 2-parallell skole med en maksimal 
kapasitet på 392 elever (56 elever på hvert trinn).  

Skolen er å regne som full når det på et trinn er 
56 elever på trinnet. 

 

 

Sandnes er avgrenset av skolekretsen til Sandnes 
skole.  

Området inneholder for det meste en veletablert 
bebyggelse hovedsakelig med eneboliger. Det er 
enkelte nyere boligfelt. Det er noen planer for nye 
mindre boligfelt i området.  

Det er også en del fritidsboliger i området.  Det er lite 
næring i området.  

D$"%0#1*
• Sandnes 1-7 

9&#(0<&)0#1*
• Fabakken (Kommunal) 
• Kongshavn (Privat) 
• Sandnes (Privat) 
• Skare (Privat) 

90/"%$('()1*
• 2010-2016 (barnehagebarn):  168 (7,7%) 
• 2000-2009 (grunnskolebarn): 359 (16,4%) 
• Totalt antall personer: 2186 

Barnehager i Sandnes  Fabakken Kongshavn Sandnes Skare 
Eierform Kommunal Privat Privat Privat 

Antall barn 0 - 2 år 14 7 13 6 

Antall barn 3 - 6 år 40 7 17 10 

Antall barn i barnehagen 54 14 30 16 

Årsverk til administrasjon 1 0,2 0,3 0,2 

Årsverk pedagogiske ledere 5 2 3 0,8 

Årsverk til assistenter 6,2 2,1 5,4 2,4 

Årsverk fagarbeidere 1 0 0 0 

Antall ansatte i barnehagen 17 6 14 4 
 

Sandnes Fabakken 
barnehage 

Fabakken 
barnehage 2 Sandnes skole 

Byggeår 1991 1995 1958 

Renovering nytt kjøkken 2016     

Evt. tilbygg 1993 1998 og 2012 ja 
Antall bygg 2 (inkl. bod) 1 11 
Antall m2 392 + 35 212 4157 

Tomteareal 2642 2025 49987 

Type oppvarming Elektrisk Elektrisk Elektrisk 
 

Sandnes skole 
Antall elever 1-7 263 

Antall elever 8-10 0 

Antall elever ved skolen 263 

Årsverk til administrasjon 1,60 

Årsverk til undervisningspersonell 17,35 

Årsverk til assistenter 3,94 
 



 

Framtidige behov 

Sandnes 

9&#(0<&)0(0*'*D&(4(03*,&#(03$"%0$#083**
Barnehageåret 2015/2016 gikk det 114 barn i barnehagene på Sandnes. 

Tallene for barnehageåret 2016/2017 ser ut til å bli rundt 110 barn. 

Fødselstallene for kullene 2011 - 2015 er på til sammen 133 barn. Det er disse kullene 
som er barnehagebarn og vil ha behov for barnehageplass barnehageåret 2016/2017. 

Fødselstall for 2016 er pr. 01.08.16 510 barn i denne kretsen. Barnehagene vil kunne 
få søknad om barnehageplass for disse barna våren 2017. Tidligere erfaring viser at 
disse barna i stor grad først søkes inn barnehagen fra høsten 2017. Men er der ledig 
kapasitet vil barnehagene kunne gi et tilbud. 

I.0(8-0%%0*/#&;8'4')0*$&A&3'8083,0<".1*
Det er ingen ledige plasser i denne barneskolekretsen fra august 2016 og i tallene er 
det ikke tatt høyde for til og fra flytting fra Sandnes barneskolekrets.  

Det er planlagt stor utbygging på blant annet Marisberg og det vil bety stort behov for 
flere barnehageplasser. Bystyre har bedt administrasjonen om å se på 
barnehagestrukturen på Tromøy, og det arbeides med en sak som kommer opp i løpet 
av neste halvår i forhold til etablering av flere barnehageplasser og hvor disse skal 
ligge.  

@"($%-3C"(1**
Det vil være behov for etablering av flere barnehageplasser på Tromøy. 
 

Framskriving behov for barnehageplasser 

Barn født 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totalt 

Sandnes 27 32 26 22 32 10 149 

 

D&(4(03*

9:)('()3;033')0*,0<".*=)'88*&.*0'0(4";3/"#08&$08>1*
• Tilstand  

o Den eldre delen har større renoveringsbehov 
o Nyere deler er OK stand 

• Tiltak korttid  
o Skifte vinduer og dører 
o Innvendig og utvendig maling 
o Behov for energiøkonomiseringstiltak 
o Lys må oppgraderes 

• Tiltak innen 8 år 
o Må bytte et av ventilasjonsanleggene 
o Normalt vedlikehold 

?04&)")'3$0*,0<".1*
• Naturfagsrom med tilhørende sikkerhetsutstyr må etableres for å kunne drive 

forsvarlig og sikker naturfagsundervisning etter fagplanene.  
• Det er behov for utskifting av en del inventar, stoler og bor 

@&A&3'8083,0<".1*
• Det er ingen indikasjoner på kapasitetsproblemer ved Sandnes skole 

2(4#0*/"#<"%41*
• Møterom er dårlig lydisolert og bør utbedres 
 

Framskriving behov for skoleplasser 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Endring 2016-
2021 

Sandnes 261 264 253 239 220 209 -52 

 



 

Stinta Dagens situasjon – Fakta 1 D8'(8&*3$"%0*5657*
Barnetrinnet på Stinta skole er i dag en skole med 
275 elever.  

Skolen er en 2-parallell skole med en kapasitet på 
barnetrinnet på 392 elever (56 elever på hvert 
trinn).  

Skolen er å regne som full når det på et trinn er 
mer enn 56 elever på trinnet.  

Ungdomstrinnet på Stinta skole er i dag en skole 
med 234 elever.  

Skolen er en 3-parallell skole med en kapasitet på 
inntil 90 elever på hvert trinn. Dette gir en total 
kapasitet på 270 elever på ungdomstrinnet.  

Skolen regnes som full når trinnene når det er 90 
elever på trinnet.  

 

Stinta er avgrenset av skolekretsen til Stinta 
barnetrinn.  

Området inneholder for det meste en veletablert 
bebyggelse hovedsakelig med eneboliger, men også 
enkelte lavblokker. Det er mange planer for fortetting 
og transformasjon av områder, men tidshorisonten for 
nye boliger er noe usikker.  

Det er mye næring i området særlig knyttet til Arendal 
sentrum, Maxis og Strømsbusletta.  

Sørlandet sykehus Arendal ligger også i området og er 
en av Arendals aller største arbeidsplasser.  

D$"%0#1*
• Stinta 1-10 
• St.Franciskus skole 1-10 (Privat) 

9&#(0<&)0#1*
• Bjønnes (Privat) 
• Gåsungen (Kommunal) 
• Langsæ (Privat) 
• Læringsverkstedet (Privat) 
• Villa Matilda (Privat) 
• Møllers (Kommunal) 
• Snehvit (Privat) 
• Soria Moria (Privat) 
• Springkleiv (Privat) 
• St. Franciskus (Privat) 
• Strømsbuåsen (Kommunal) 

90/"%$('()1*
• 2010-2016 (barnehagebarn):  343 (6,1 %) 
• 2000-2009 (grunnskolebarn): 518 (9,3%) 

Stinta Gåsungen 
barnehage 

Møllers 
barnehage 2 

Strømsbuåsen 
barnehage Stinta skole 

Byggeår 1990 1883 2009 1958 

Renovering   Vegger utv.   1996 og 2005 

Evt. tilbygg   1978     

Antall bygg 1 1 3(ink. Snekkerbod 
og lager) 1 

Antall m2 792 506 916+26+28 10019 

Tomteareal 3336 1206 6899 117054 (egen 
skoletomt ikke skilt ut) 

Type oppvarming Elektrisk Elektrisk Vannbåren varme Vannbåren varme 
 

Stinta skole 
Antall elever 1-7 275 

Antall elever 8-10 234 

Antall elever ved skolen 509 

Årsverk til administrasjon 3,00 

Årsverk til undervisningspersonell 43,40 

Årsverk til assistenter 5,89 
 



 

Stinta Dagens situasjon – Fakta 2 

EF3-()0(*,&#(0<&)0**
Gåsungen barnehage ligger midt i boligfeltet på 
Gåsåsen, med gangavstand til byen.  

Gåsungen har tre avdelinger med egen 
småbarnsavdeling og er godkjent for 45 plasser. 
Barnehagen har loft med god plass til lek og 
forskningsaktiviteter.  

EF3-()0(*,&#(0<&)0*<&#*08*3A03'0%8*A04&)")'3$*
/"$-3*AF1*
• Læringsmiljø/lek- og læringsarenaer 
• Undring og forskning på realfagene 
• Samarbeid med foreldre 

!&$8&*";*,&#(0<&)0(3*A04&)")'3$0*#&;;0#1*
• Totalt leke- og oppholdsareal i barnehagen er 

230,5m2. 
• Leke- og oppholdsareal pr barn 6,4m2. 
• Antall barn pr ansatt – 5,8 
• Andel ansatte med pedagogisk utdanning 46% og 

barnehagen oppfyller pedagognormen pr 15.12.15. 
• Ansattes utdanning: 

o 46% barnehagelærere 
o 46% barne- og ungdomsarbeidere 
o 9% annen bakgrunn 

D8#H;3,-F30(*,&#(0<&)0*
Strømsbuåsen er en basebarnehage, som åpnet 
høsten 2009 og er godkjent for 80 plasser og ligger i 
gangavstand til byen og med nærhet til skog og 
idrettsarenaer.  

Barnehagen har egen småbarnsavdeling med egen 
skjermet utelekeplass. Resten av barnehagebygget 
har åpne løsninger med mange kreative rom for 
vannlek, baselek, forming med mer.  

D8#H;3,-F30(*,&#(0<&)0*<&#*08*3A03'0%8*A04&)")'3$*
/"$-3*AF1*
• Læringsmiljø/lek- og læringsarenaer 
• Undring og forskning på realfagene 
• Samarbeid med foreldre 

!&$8&*";*,&#(0<&)0(3*A04&)")'3$0*#&;;0#1*
• Totalt leke- og oppholdsareal i barnehagen er 390 

m2 
• Leke- og oppholdsareal pr barn 5,3m2. 
• Antall barn pr ansatt – 6,1 
• Andel ansatte med pedagogisk utdanning 52% og 

barnehagen oppfyller pedagognormen pr 15.12.15. 
• Ansattes utdanning: 

o 52% barnehagelærere 
o 32% barne- og ungdomsarbeidere 
o 16% annen bakgrunn 

MH%%0#3*,&#(0<&)0*
Møllers barnehage ligger i sentrum, midt mellom torget 
og jernbanestasjonen. Den er en av Norges eldste 
barnehager, med drift siden 1886.  

Her er det to avdelinger, 1 for barn fra 1 til 3 år med 9 
plasser, og en avdeling med 18 plasser for barn fra 3 
til 6 år.  

Barnehagen er pilotbarnehage for Vitensenteret. 

MH%%0#3*,&#(0<&)0*<&#*08*3A03'0%8*A04&)")'3$*/"$-3*
AF1*
• Lek- og læringsarenaer 
• Undring og forskning på realfagene 
• Samarbeid med foreldreB!!

!&$8&*";*,&#(0<&)0(3*A04&)")'3$0*#&;;0#1*
• Totalt leke- og oppholdsareal i barnehagen er 126 

m2 
• Leke- og oppholdsareal pr barn 4,3m2. 
• Antall barn pr ansatt  5,9 
• Andel ansatte med pedagogisk utdanning 33,3% og 

barnehagen oppfyller pedagognormen pr 15.12.15. 
• Ansattes utdanning: 

o 33% barnehagelærere 
o 11% barne- og ungdomsarbeidere 
o 56% annen bakgrunn 

Barnehager i Stinta  Bjønnes Gåsungen Langsæ Lærings-
verkstedet Matilda Møllers Snehvit Soria 

Moria Springkleiv St. 
Franciskus 

Strømsbu-
åsen 

Eierform Privat Kommunal Privat Privat Privat Kommunal Privat Privat Privat Privat Kommunal 
Antall barn 0 - 2 år 7 16 7 27 17 7 4 44 10 8 20 
Antall barn 3 - 6 år 8 20 10 34 33 22 6 41 17 11 54 
Antall barn i barnehagen 15 36 17 61 50 29 10 85 27 19 74 
Årsverk til administrasjon 0,2 0,6 0,4 1 0,5 0,7 0,7 2 0,33 0,6 1 
Årsverk pedagogiske 
ledere 2,3 3,2 2,3 5 5 2 0,6 8,8 2 2 7,15 

Årsverk til assistenter 2 1 0,4 8,3 5,2 3 1,8 10,6 4,4 2 2,3 
Årsverk fagarbeidere 0 4,4 2,6 0 0 1 0 1,8 0 1 5,6 
Antall ansatte i 
barnehagen 6 11 7 16 14 9 4 24 9 7 19 

 



 

Framtidige behov 1 

Stinta 

EF3-()0(*,&#(0<&)0*+*!#&;8'4')0*,0<".*

9:)('()3;033')0*,0<".*=)'88*&.*0'0(4";3/"#08&$08>1*
• Tilstand  

o Ok stand 
• Tiltak korttid   

o Dører og vinduer 
• Tiltak innen 8 år 

o Gulvbelegg og tegl 
 

Barnehagen har i dag 3 avdelinger.  Avdelingene har mulighet for 
en viss fleksibilitet ved at to av avdelingene har mulighet for å ta 
imot barn under tre år.  

?04&)")'3$0*,0<".1*
• Behov for soveplasser ute er tilstede, i dag er det kreative 

løsninger. Barnehagen har behov for et isolert soveskur eller 
lignende hvor det er tørt for vogner og utstyr, og som gjør at en 
unngår fukt og mugg. Det må være et soveskur med soveplass 
til flere barn. 

@&A&3'8083*,0<".1*
• Barnehagen har ikke pr dags dato behov for mer kapasitet, men 

ved endring av etterspørsel så er det mulighet for å øke 
kapasiteten ved å ta i bruk 2. etasje. Det vil da være behov for å 
gjøre de utbedringer som kreves for godkjenning av flere 
barnehageplasser. 

 

MH%%0#3*,&#(0<&)0*+*/#&;8'4')0*,0<".*

9:)('()3;033')0*,0<".*=)'88*&.*0'0(4";3/"#08&$08>1*
• Tilstand  
• Slitt, vesentlig behov for renovering 
• Tiltak korttid   
• Deler av kledning tilbygg, en del dårlige vinduer, maling ute, 

kloakklukt i huset, belegg i 2. etg, maling og tapet hele bygget 
• Tiltak innen 8 år 
• Belegg 1. etg 
 

Dette er en to avdelings barnehage hvor hver avdeling har areal til 
18 barn over tre år. I dag er det en avdeling med 18 barn over tre år 
og 9 barn under tre år.  

Barnehagen er fleksibel i forhold til sammensetningen av 
barnegruppene, med f.eks. søskengrupper. 

Barnehagen er ikke så fleksibel at det er noen mulighet for en 14 
barn gruppe for barn under tre år. Ingen mulighet til å bygge ut. 
Utearealet er også for lite for flere små barn. 

 

 

 

D8#H;,-F30(*,&#(0<&)0*+*/#&;8'4')0*,0<".*

9:)('()3;033')0*,0<".*=)'88*&.*0'0(4";3/"#08&$08>1*
• Tilstand  

o OK stand 
• Tiltak korttid   

o Normalt vedlikehold 
• Tiltak innen 8 år 

o Normalt vedlikehold 

?04&)")'3$0*,0<".1**
• Barnehagen har behov for et vognskur som barna kan sove i 

og vognene kan være i uten å bli ødelagte og våte. Det er et 
soveskur med tak på avdelingen for barn fra 1-3 år, men der 
lekker det når det regtner og blir fryktelig varmt om sommeren. 
Dette har det vært prøvd ut tiltak i forhold til i flere år og må tas 
opp på nytt og løses. 

• Flere stellemuligheter til de minste barna. Det dårlige 
stellemuligheter med flere barn under 3 år. Det er kun på 1-3 
års avdeling det er stort stellebord, ut over et lite stellebord ved 
en av dusjene som ikke brukes.  

 



 

Framtidige behov 2 

D8'(8&*

9:)('()3;033')0*,0<".*=)'88*&.*0'0(4";3/"#08&$08>1*
• Tilstand  

o OK stand 
• Tiltak korttid  

o Noe oppgradering av teknisk anlegg 
• Tiltak innen 8 år 

o Normalt vedlikehold 

?04&)")'3$0*,0<".1*
• Det er behov for mer fleksible læringsarealer ved Stinta skole 

@&A&3'8083,0<".1*
• Stinta vil ikke ha arealer til å håndtere antallet elever som sogner til skolen i nær 

fremtid og det må utvides med betydelig læringsareal. Dette innebærer også økt 
areal til gymsal.  

• Det må utvides areal for lærerarbeidsplasser 

2(4#0*/"#<"%41*
• Det er behov for parkeringsarealer for lærere samt mer tilrettelagt uteareal for å 

håndtere en økende elevmasse. 
 

Framskriving behov for skoleplasser 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Endring 2016-
2021 

1-10 Stinta 494 499 503 524 562 610 116 

 

Stinta 

9&#(0<&)0(0*'*D8'(8&*,&#(03$"%0$#083**
Barnehageåret 2015/2016 gikk det 423 barn i barnehagene på Stinta. 

Tallene for barnehageåret 2016/2017 ser ut til å bli rundt 410/420 barn. 

Fødselstallene for kullene 2011 - 2015 er på til sammen 290 barn. Det er disse kullene 
som er barnehagebarn og vil ha behov for barnehageplass barnehageåret 2016/2017. 
Fødselstall for 2016 er pr. 01.08.16 36 barn i denne kretsen. Barnehagene vil kunne 
få søknad om barnehageplass for disse barna våren 2017. Tidligere erfaring viser at 
disse barna i stor grad først søkes inn barnehagen fra høsten 2017. Men er der ledig 
kapasitet vil barnehagene kunne gi et tilbud. 

Det er ca. 40 barnehageplasser ledige fra august 2016. 

Det vi ser i Stinta barneskolekrets, er at det er stor forskjell mellom fødselskull og 
barnehageplasser. Det skyldes at mange barn fra andre områder har barnehageplass 
i Stinta barneskolekrets. Området er sentrumsnært, og det er enkelt å bruke 
kollektivtransport til de fleste barnehagene. Og mange foreldre arbeider i sentrum og 
rundt sentrum og benytter seg av barnehageplass i Stinta barneskolekrets. 

I.0(8-0%%0*/#&;8'4')0*$&A&3'8083,0<".1*
Fødselstallene for Stinta barneskolekrets øker, og hvis dette er en tendens så har 
kommunen behov for flere barnehageplasser i Stinta området. I vurderingen er det tatt 
høyde for at stor del av barna kommer fra nærliggende områder.  

@"($%-3C"(1**
Det er pr dags dato nok dekning av barnehageplasser i Stinta barneskolekrets. Men 
ved økning av fødselstall vil det være behov for å øke kapasiteten av 
barnehageplasser i nærheten av Stinta skole. 

 

Framskriving behov for barnehageplasser 

Barn født 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totalt 

Stinta 51 65 54 52 64 36 322 

 



 

Strømmen Dagens situasjon - Fakta 

D8#H;;0(*PAA.0$3830(80#**
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Strømmen Oppvekstsenter ligger ca. 2 kilometer 
vest for Arendal sentrum i fine omgivelser. 
Oppvekstsenteret ble nyåpnet 2. juli 2009 etter at 
skole og barnehage ble slått sammen i 2003. 

Base barnehage med 80 plasser, og utgjør 
sammen med skole og SFO Strømmen 
Oppvekstsenter 
Felles aktiviteter med skolen.  

D8#H;;0(*,&#(0<&)0*<&#*08*3A03'0%8*A04&)")'3$*
/"$-3*AF1*
• Realfag 
• Matte og forskning 
• Mobbing   
• Språk  
• Være sammen, !

!&$8&*";*,&#(0<&)0(3*A04&)")'3$0*#&;;0#1*
• Totalt leke- og oppholdsareal i barnehagen er 

404 m2 
• Leke- og oppholdsareal pr barn 5,1 m2. 
• Antall barn pr ansatt 5,6 
• Andel ansatte med pedagogisk utdanning 36,4 

% og barnehagen oppfyller pedagognormen pr 
15.12.15. 

• Ansattes utdanning: 
o 32 % barnehagelærere 
o  5 % annen pedagogisk utdanning 
o 50 % barne- og ungdomsarbeidere 
o 14 % annen bakgrunn 

Strømmen er avgrenset av skolekretsen til Strømmen 
skole.  

Området inneholder for det meste en veletablert 
bebyggelse hovedsakelig med eneboliger, men også 
enkelte lavblokker.  

Det er noe næring i området.  

D$"%0#1*
• Strømmen 1-7 

9&#(0<&)0#1*
• Lille Strømsbu (Privat) 
• Strømmen (Kommunal) 
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• 2010-2016 (barnehagebarn):  142 (8,0%) 
• 2000-2009 (grunnskolebarn): 222 (12,5%) 
• Totalt antall personer: 1779 

Barnehager i Strømmen  Lille 
Strømsbu Strømmen 

Eierform Privat Kommunal 

Antall barn 0 - 2 år 7 26 

Antall barn 3 - 6 år 10 53 

Antall barn i barnehagen 17 79 

Årsverk til administrasjon 0,2 1,15 

Årsverk pedagogiske ledere 2 6 

Årsverk til assistenter 1,4 2 

Årsverk fagarbeidere 0,6 10 

Antall ansatte i barnehagen 7 22 
 

Strømmen Strømmen oppvekstsenter 
Byggeår 2008 

Renovering   

Evt. tilbygg   
Antall bygg 1 
Antall m2 3496 

Tomteareal 80672 + 3261 (egen skoletomt ikke 
skilt ut) 

Type oppvarming Vannbåren varme 
 

Strømmen Oppvekstsenter 
Antall elever 1-7 150 

Antall elever 8-10 0 

Antall elever ved skolen 150 

Årsverk til administrasjon 0,85 

Årsverk til undervisningspersonell 10,77 

Årsverk til assistenter 3,11 
 

D8#H;;0(*3$"%0*56J*
Strømmen skole er en 1-7 skole.  

Skolen har i dag 150 elever og er derfinert som en 
1-parallell skole. Skolen har en kapasitet på inntil 
196 elever (28 elever på hvert trinn).  

Skolen er å regne som full på et trinn når det er 
28 elever.  

 



 

Framtidige behov 

Strømmen 
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Barnehageåret 2015/2016 gikk det 105 barn i barnehagene i Strømmen. 

Tallene for barnehageåret 2016/2017 ser ut til å bli rundt 100 barn. 

Fødselstallene for kullene 2011 - 2015 er på til sammen 116 barn. Det er disse 
kullene som er barnehagebarn og vil ha behov for barnehageplass barnehageåret 
2016/2017. Fødselstall for 2016 er pr. 01.08.16 13 barn i denne kretsen. Barnehagene 
vil kunne få søknad om barnehageplass for disse barna våren 2017. Tidligere erfaring 
viser at disse barna i stor grad først søkes inn barnehagen fra høsten 2017. Men er 
der ledig kapasitet vil barnehagene kunne gi et tilbud. 

Det er noe venteliste i dette området og det kan skyldes at en familiebarnehage har 
lagt ned 10 barnehageplasser fra og med august 2016. Denne underdekningen vil 
barnehagene i Stinta barneskolekrets kunne ivareta med den ledige kapasiteten som 
er der fra høsten 2016. 

I vurderingen er det tatt høyde for at alle barna i denne kretsen vil gå i barnehage på 
Strømmen, men det er også den store utfordringen, noen barn i denne kretsen går i 
barnehage i andre kretser. 

I.0(8-0%%0*/#&;8'4')0*$&A&3'8083,0<".1*
I vurderingen er det tatt høyde for at alle barna skal kunne gå i barnehage i dette 
området, men her er også utfordringen, barn fra Strømmen har også barnehageplass i 
andre områder. 

@"($%-3C"(1**
Det er pr dags dato nok dekning av barnehageplasser i Strømmen barneskolekrets. 
Ved økning av fødselstall vil det være behov for flere barnehageplasser, men det vil 
også være aktuelt å se dette området i sammenheng med Stinta barneskolekrets. 

 

Framskriving behov for barnehageplasser 

Barn født 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totalt 

Strømmen 24 26 30 21 23 13 137 

 

D8#H;;0(*
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• Tilstand  

o OK stand 
• Tiltak korttid  

o Behov for utvendig solavskjerming 
• Tiltak innen 8 år 

o Normalt vedlikehold 

?04&)")'3$0*,0<".1*
• Naturfagrom med tilhørende sikkerhetsutstyr må etableres for å kunne drive 

forsvarlig og sikker naturfagundervisning etter fagplanene.  

@&A&3'8083,0<".1*
• Det ser ikke ut til å være kapasitetsutfordringer ved Strømmen skole i perioden, 

men skolen vi fremdeles være relativt full. 
 

Framskriving behov for skoleplasser 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Endring 2016-
2021 

Strømmen 
oppvekstsenter 155 153 162 170 169 160 5 

 



 

Stuenes Dagens situasjon - Fakta 
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Barnehagen ligger i et lite byggefelt i Nebbelia på 
Saltrød ca 8 km fra Arendal sentrum.  

Lia barnehage har 4 avdelinger. To 0-3 års 
avdelinger og to 2 – 5 års grupper. 

Aldersfordelingen på avdelingene kan variere noe 
fra år til år alt etter hvilken alder det er på barna 
som får plass. 

Q'&*,&#(0<&)0*<&#*08*3A03'0%8*A04&)")'3$*/"$-3*
AF1*
• Et godt språkmiljø for alle barn.*
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• Totalt leke- og oppholdsareal i barnehagen er 

343m2. 
• Leke- og oppholdsareal pr barn 7,6m2. 
• Antall barn pr ansatt 5,8 
• Andel ansatte med pedagogisk utdanning 

37,5% og barnehagen oppfyller 
pedagognormen pr 15.12.15. 

• Ansattes utdanning: 
o 38 % barnehagelærere  
o 13 % barne- og ungdomsarbeidere 
o 50 % annen bakgrunn 
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Barnetrinnet på Stuenes skole er i dag en skole 
med 197 elever.  

Skolen er en 3-parallell skole med en kapasitet på 
barnetrinnet på 525 elever. Det er maksimal 
kapasitet på ett trinn på 86 elever. 

Skolen er å regne som full når det er mer enn 86 
elever på trinnet eller når det totalt er mer enn 525 
elever på skolen.  

Ungdomstrinnet på Stuenes skole er i dag en 
skole med 241 elever.  

Skolen har en kapasitet på inntil 120 elever på 
trinnet, men maksimalt 300 elever totalt.  

Skolen regnes som full når det enten er mer enn 
120 elever på ett trinn eller totalt overstiger 300.  

Stuenes er avgrenset av skolekretsen til Stuenes 
barnetrinn.  

Området inneholder for det meste en veletablert 
bebyggelse hovedsakelig med eneboliger, men også 
enkelte lavblokker.  

Det er noe næring i området.  

D$"%0#1*
• Stuenes 1-10 
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• Drømmevika (Privat) 
• Lia (Kommunal) 
• Noah (Privat) 

90/"%$('()1*
• 2010-2016 (barnehagebarn):  192 (6,1%) 
• 2000-2009 (grunnskolebarn): 363 (11,6%) 
• Totalt antall personer: 3132 

Barnehager i Stuenes  Drømmevika Lia Noah 
Eierform Privat Kommunal Privat 

Antall barn 0 - 2 år 20 18 5 

Antall barn 3 - 6 år 14 35 8 

Antall barn i barnehagen 34 53 13 

Årsverk til administrasjon 1 0,9 0,2 

Årsverk pedagogiske ledere 3,2 4 1 

Årsverk til assistenter 3 6,3 2,1 

Årsverk fagarbeidere 2,8 1,73 0 

Antall ansatte i barnehagen 12 16 6 
 

Stuenes skole 
Antall elever 1-7 197 

Antall elever 8-10 241 

Antall elever ved skolen 438 

Årsverk til administrasjon 2,80 

Årsverk til undervisningspersonell 38,35 

Årsverk til assistenter 8,57 
 

Stuenes Lia barnehage Stuenes skole 
Byggeår 1981 2015 

Renovering     

Evt. tilbygg 1991 og 1999   
Antall bygg   1 
Antall m2 608 11400 

Tomteareal 3612 ? 

Type oppvarming Elektrisk Vannbåren varme 
 



 

Framtidige behov 

Stuenes 
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• Tilstand  

o Større renovasjonsbehov, slitt 
• Tiltak korttid   

o Vinduer må skiftes, noen gjenværende tredører, 
gammelt tak med dårlige tegl 

• Tiltak innen 8 år 
o Belegg og renovering innendørs 

 

Barnehagen er en fire avdelingsbarnehage som hver har 
plass til 18 barn over tre år.  

På grunn av barnegruppas sammensetting for tiden, er det 
lagt til rette for to avdelinger for barn fra tre år og to 
avdelinger for barn under tre år. Bygget er så pass fleksibelt 
at det har latt seg gjøre. Det eneste som ikke er klart å 
ivareta er sovekapasiteten for barn under tre år.  

?04&)")'3$0*,0<".1*
• Overbygd soveplass i forlengelse av den ene småbarns 

avdelingen. 
Møterom og arbeidsplasser. Har kun kontor og et 
personalrom. 
Dårlig lagt til rette stellemulighet på den ene avdelingen 
med småbarn. Har behov for hev og senk stellebord. 

 

Framskriving behov for barnehageplasser 

Barn født 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totalt 

Stuenes 41 23 33 36 24 12 169 
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• Tilstand  

o Nytt bygg 
• Tiltak korttid  

o Normalt vedlikehold 
• Tiltak innen 8 år 

o Normalt vedlikehold 
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• Ingen behov  

@&A&3'8083,0<".1*
• Det er ingen indikasjoner på kapasitetsproblemer ved Stuenes skole 
 

Framskriving behov for skoleplasser 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Endring 2016-
2021 

1-10 Stuenes 465 464 461 472 497 481 16 
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Barnehageåret 2015/2016 gikk det 100 barn i barnehagene 
på Stuene. 

Tallene for barnehageåret 2016/2017 ser ut til å bli rundt 
100 barn. 

Fødselstallene for kullene 2011 - 2015 er på til sammen 158 
barn. Det er disse kullene som er barnehagebarn og vil ha 
behov for barnehageplass barnehageåret 2016/2017. 

Fødselstall for 2016 er pr. 01.08.16 12 barn i denne kretsen. 
Barnehagene vil kunne få søknad om barnehageplass for 
disse barna våren 2017. Tidligere erfaring viser at disse 
barna i stor grad først søkes inn barnehagen fra høsten 
2017. Men er der ledig kapasitet vil barnehagene kunne gi 
et tilbud. 

Selv om det er stor forskjell på fødselstall og antall 
barnehageplasser i dette området, er det allikevel meldt inn 
14 ledige barnehageplasser fra høsten 2016. Det kan 
vurderes slik at noen av barna som bor i dette område går i 
barnehage i andre nærliggende områder som f eks 
Eydehavn, men også i barnehager i område hvor foreldrene 
jobber. 
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Fødselstallene for Stuenes barneskolekrets går ned, og det 
skaper ledig kapasitet i barnehagene. Ved økning av 
barnetall vil der være mulighet for kapasitetsøkning innenfor 
de barnehagen vi har i dette området.  

@"($%-3C"(1**
Slik etterspørselsbildet ser ut er det ikke behov for 
etablering av flere barnehageplasser i Stuenes området. 
Vurdering er gjort på bakgrunn av etterspørselen i dag, og 
fødselstallene vs barnekull som slutter. 



 

  


