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Kapasitet i barnehage og skole – Temaplan

- Formål - Rett bygg - på rett sted – til rett tid

• Sikre nok og riktig kapasitet, på rett sted, til rett tid for barn og elever i 

Asker

• Forutsigbarhet for innbyggere

• Gjøre riktige investeringer i et helthetlig perspektiv

• Sikre likeverdig tilbud til barn i hele kommunen

• Prinsipper for politiske beslutninger

• Styringsdokument for kommuneadministrasjonen
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Fremdrift – politisk prosess
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Formål - Rett bygg - på rett sted – til rett tid

• Formålet med denne temaplanen er å harmonisere kapasitetsbehov og 

regelverk 

• Nær knyttet til Kommuneplan, og de er gjensidig avhengige

• Planene utarbeides med et 12 års perspektiv, i utgangspunktet med 

revidering hvert 4. år. Årlig status orientering.

• Planen vil bli bygget rundt FNs bærekraftsmål 
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Kunnskapsgrunnlag

• Dagens kapasitet i barnehager og skoler

• Tilstand på formålbygg barnehage og skole og muligheter for uvidelse

• Kapasitet og fremtidsplaner private barnehager og skoler 

• Barne- og elevtallsframskrivinger – prognoser 

• Spesialavdelinger og alternative opplæringsarenaer

• Midlertidige avlastningslokaler

• Kommuneplan

• Planer for steds- og nærmiljøutvikling, transport, bærekraft, idrett, kultur, frivillighet 

• Standarder for formålsbygg – rom og funksjonsprogram

• Regelverk og statlige føringer

• Bemanningsnorm, pedagognorm og  lærernorm
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Aktuelle tema

• Endrede områder/kretser, geografisk plassering

• Forhold private og kommunale, eierstruktur

• Ny forskrifter – rett til skoleplass og innføring av kretsgrenser

• Rett til plass i barnehage

• Størrelse på skoler og barnehager

• Kapasitet i spesialavdelinger og alternative opplæringsarenaer

• Økonomiske konsekvenser
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Ny kommune – endrede områder/kretser

• Antall barn i barnehagealder har gått ned de siste årene, men vil ifølge SSBs 
prognoser være jevnt stigende fra 2023. Antall barn i grunnskolealder er jevnt 
stigende de kommende årene. Dette skyldes i hovedsak tilflytting av familier 
med barn i grunnskolealder.

• Totalt sett har Asker nok barnehage- og skoleplasser, men fordelingen er 
skjev, slik at det i noen områder er for stor kapasitet og i andre områder for 
liten.

• Kapasitetsvurdering i barnehage må sees i sammenheng med område- og 
nærmiljøutvikling 

• For å skape en jevnere og bedre utnyttet skolekapasitet, må kapasitet sees i 
sammenheng med regulering av inntak gjennom kretsgrenser. 
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Utvidet rett til plass i barnehage

Kommunale vedtekter:

Opptakskrets for de kommunale barnehagene er hele Asker kommune 

med hovedvekt på tildeling av plass innenfor søkers valg eller 

nærliggende skolekretser eller lokalområder.

Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen - her 1.mars

Skal det være kapasitet utover dette ?

• Barn som kommer flyttende til kommunen

• Barn som fyller ett år i desember eller i løpet av våren
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Forhold private og kommunale, eierstruktur

• 34 - Kommunale barnehager

• 65 - Private barnehager

• 10 - Private familiebarnehager

• 2 - Åpen barnehage

• Antall barn i barnehage - 5074

• Andel barn i private barnehager - 64%

• Hvilken eierprofil ønsker Asker kommune?
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Ny forskrifter – rett til skoleplass og innføring 

av kretsgrenser

- Ny forskrift med kretsgrenser vil bli behandlet parallelt med temaplan

- Regulerer hvor elevene skal gå på skole
- Hvilke rettigheter de har knyttet til plass og bytte av skoleplass
- Kommunal rett til å utnyttet ledig kapasitet

- Tre forskjellige ordninger - en ny forskrift
- Asker 

- Begrenset rett på barnetrinnet, fritt på ungdomstrinnet

- Kommunen en delt inn i skolekretser

- Røyken
- Begrenset rett på alle trinn

- Kommune delt inn i inntaksområder (betinget av avstand fra skolen)

- Hurum
- Begrenset rett på alle trinn

- Kommunen en delt inn i skolekretser
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Størrelse bygg

• Stor variasjon i befolkningstetthet 

• Ulike behov i forskjellige områder

• Bygg med stor kapasitet er mer kostnadseffektive

• Hvordan sikre kostnadseffektive skoler og barnehage, og samtidig 

mest mulig likeverdig tjenester?
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Kapasitet i spesialavdelinger og alternative 

opplæringsarenaer

Barnehage:

• 1 spesialavdeling i Bleikerfaret barnehage nær Asker sentrum

• Tilrettelegging i ordinære barnehager mest brukt alternativ

Skole:

• Spesialavdelinger ved 3 barneskoler og 1 ungdomsskole

• Den alternative skolen og Fagertun

- Skal Asker ha et slikt tilbud - kapasiteten

- Hvordan skal det være plassert – geografisk spredning

- Alternativt barnehagetilbud
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Økonomi

• Temaplan påvirker kommunenes fremtidige budsjetter og 

handlingsrom

Faktorer av betydning:

• Utnytte og sikre eksisterende kapasitet

• Skoler – endre inntaksområder/kretsgrenser 

• Ivaretar og oppgraderer bygningsmassen

• Langsiktige planer vs. midlertidige løsninger
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Oppsummering

• Temaplanene legger føringer og er støtte for fremtidige politiske beslutninger

• Setter rammer for kommunal forvaltning

• Sikre likebehandling og forutsigbarhet for innbyggerne

• Temaplan for kapasitet og kommuneplan er gjensidig avhengig ev hverandre 

• Temaplan for kapasitet påvirkes i stor grad av hvordan man planlegger 

utviklingen av Asker kommune – hvor folk skal bo

• Kommuneplan og hvor vi kan la folk bo, påvirkes av hvor det er kapasitet 

i barnehager og skoler
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