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Til høringsinstansene: 
-SU ved alle kommunale grunnskoler i Bærum 
-KFUB  
-Fagforeninger 
-Folkehelsekontoret v/miljørettet helsevern 
-Funksjonshemmedes råd 
 
 
 

 
Fra: Kommunalsjef for skole 
 
Vedrørende:  Høring: Utkast til Skolebehovsplan 2013-2022 
 Høringsfristen er 31. mars 2013 
 
Vedlagt er høringsutkast til en skolebehovsplan for Bærum kommune. Utkastet er utarbeidet 
av en arbeidsgruppe på oppdrag for kommunalsjef for skole. 
 
Kommunens planstrategi tilsier at det i 2013 skal utarbeides en plan for riktig dimensjonering 
av skolekapasitet i kommunen, en ”Skolebehovsplan”. Det er lagt til grunn at planen skal ha 
et perspektiv på 10 år, det vil si fra 2013 til 2022.  
 
I høringsrunden har skoler og andre berørte anledning til å gi innspill til de forslag og skisser 
som foreligger. Rådmannen og politisk nivå vil først ta stilling til planen, samt vurdere de 
økonomiske implikasjoner, etter at høringsrunden er gjennomført. Eventuell realisering av 
tiltak skjer på bakgrunn av politiske vedtak i forbindelse med handlingsprogrammet. 
 
I forhold til skolenes vurdering av høringsutkastet er det spesielt viktig at hver skole vurderer 
og gir tilbakemelding på de konsekvenser løsningsskissene har for egen skole og det området 
skolen er en del av.  
• Bidrar de grep som er angitt i planen til at kapasitetsutfordringene blir løst?  
• Hva betyr forslag om flytting av grunnkretser i forhold til skolevei og tilhørlighet til 

nærskolen? 
 
Høringsinstansene kan selvfølgelig uttale seg om alle forhold som er relevante for planen. 
 
Det vil være en fordel om FAU vurderer høringsutkastet i forkant av SU sin behandling, og at 
FAU sine synspunkter fremkommer som del av SU sin uttalelse. 
 
 



Høringsfristen er 31. mars 2013.  
 
Det bes om at høringsuttalelser sendes elektronisk til: atle.thorud@baerum.kommune.no. 
 
Eventuelle spørsmål knyttet til gjennomføring av høringen kan rettes til: 
Jan Tore Haugen Brunstad, jan.tore.brunstad@baerum.kommune.no  
Atle Thorud, atle.thorud@baerum.kommune.no 
 
 
Med hilsen 
 
Øyvind Moberg Wee 
Kommunalsjef for skole 
 


