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Rådmannens innstilling
1. Kapasiteten ved Vear skole økes fra 01.08.2020 ved å anskaffe paviljonger med totalt 4
klasserom med tilhørende garderober, toaletter og grupperom, samt arbeidsplasser for 20
lærere.
2. Det omdisponeres arealer innenfor eksisterende bygningsmasse slik at det kan etableres et
skolekjøkken nr. 2 i tilknytning til det eksisterende.
3. Økonomiske konsekvenser knyttet til investering og drift av bygg innarbeides i økonomiplan
2020-2024.
4. Rådmannen igangsetter et arbeid med skolestrukturen for vestre del av Tønsberg som sikrer
en langsiktig løsning fra og med 2024.Politisk sak fremmes innen juni 2020.

03.06.2019 Ungdomsrådet:
Møtebehandling:
Ungdomsrådet godkjenner rådmannens innstillinger på punkt 1, 2, 3 og 4, men ønsker å legge til
en kommentar til punkt 1:
Det å bruke paviljonger bør være en midlertidig løsning som ikke bør vare lenger enn nødvendig.
Det å en plan på å se på behovet for nytt skolebygg i fremtiden er viktig. Ungdomsrådets
representanten fra Vear poengterer at skolen bærer preg av lite oppussing i mange år (med de
unntakene som er gjort med Tønsberg kommune).
Etter dette har Ungdomsrådet fattet følgende vedtak:
UNG- 018/19 Vedtak:

1. Kapasiteten ved Vear skole økes fra 01.08.2020 ved å anskaffe paviljonger med totalt 4
klasserom med tilhørende garderober, toaletter og grupperom, samt arbeidsplasser for 20
lærere. Det å bruke paviljonger bør være en midlertidig løsning som ikke bør vare lenger enn
nødvendig. Det å en plan på å se på behovet for nytt skolebygg i fremtiden er viktig.
Ungdomsrådets representanten fra Vear poengterer at skolen bærer preg av lite oppussing i
mange år (med de unntakene som er gjort med Tønsberg kommune).
2. Det omdisponeres arealer innenfor eksisterende bygningsmasse slik at det kan etableres et
skolekjøkken nr. 2 i tilknytning til det eksisterende.
3. Økonomiske konsekvenser knyttet til investering og drift av bygg innarbeides i økonomiplan
2020-2024.
4. Rådmannen igangsetter et arbeid med skolestrukturen for vestre del av Tønsberg som sikrer
en langsiktig løsning fra og med 2024.Politisk sak fremmes innen juni 2020.

06.06.2019 Utvalg for oppvekst og opplæring:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling - enstemmig vedtatt.
Etter dette har UOO fattet følgende vedtak:
UOO- 034/19 Vedtak:
1. Kapasiteten ved Vear skole økes fra 01.08.2020 ved å anskaffe paviljonger med totalt 4
klasserom med tilhørende garderober, toaletter og grupperom, samt arbeidsplasser for 20
lærere.
2. Det omdisponeres arealer innenfor eksisterende bygningsmasse slik at det kan etableres et
skolekjøkken nr. 2 i tilknytning til det eksisterende.
3. Økonomiske konsekvenser knyttet til investering og drift av bygg innarbeides i økonomiplan
2020-2024.
4. Rådmannen igangsetter et arbeid med skolestrukturen for vestre del av Tønsberg som sikrer
en langsiktig løsning fra og med 2024.Politisk sak fremmes innen juni 2020.

11.06.2019 Formannskapet:
Møtebehandling:
UOO's innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har formannskapet fattet følgende vedtak:
FORM- 051/19 Vedtak:
1. Kapasiteten ved Vear skole økes fra 01.08.2020 ved å anskaffe paviljonger med totalt 4
klasserom med tilhørende garderober, toaletter og grupperom, samt arbeidsplasser for 20
lærere.
2. Det omdisponeres arealer innenfor eksisterende bygningsmasse slik at det kan etableres et
skolekjøkken nr. 2 i tilknytning til det eksisterende.
3. Økonomiske konsekvenser knyttet til investering og drift av bygg innarbeides i økonomiplan
2020-2024.

4. Rådmannen igangsetter et arbeid med skolestrukturen for vestre del av Tønsberg som sikrer
en langsiktig løsning fra og med 2024.Politisk sak fremmes innen juni 2020.

19.06.2019 Bystyret:
Møtebehandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har bystyret fattet følgende vedtak:
BY- 077/19 Vedtak:
1. Kapasiteten ved Vear skole økes fra 01.08.2020 ved å anskaffe paviljonger med totalt 4
klasserom med tilhørende garderober, toaletter og grupperom, samt arbeidsplasser for 20
lærere.
2. Det omdisponeres arealer innenfor eksisterende bygningsmasse slik at det kan etableres et
skolekjøkken nr. 2 i tilknytning til det eksisterende.
3. Økonomiske konsekvenser knyttet til investering og drift av bygg innarbeides i økonomiplan
2020-2024.
4. Rådmannen igangsetter et arbeid med skolestrukturen for vestre del av Tønsberg som
sikrer en langsiktig løsning fra og med 2024.Politisk sak fremmes innen juni 2020.

Sammendrag:
Nye elevprognoser samt vurdering av egnethet til undervisningsrom i eksisterende bygningsmasse
viser at behovet for økt kapasitet ved Vear skole er størrwe enn tidligere antatt, jfr. BY 153/17.
Kapasitetsutfordringene løses ved en midlertidig skolepaviljong, som må være klar til skolestart
2020.

Innledning – hva saken gjelder:
Nye elevprognoser samt vurdering av egnethet til undervisningsrom i eksisterende
bygningsmasse viser at behovet for økt kapasitet ved Vear skole er større enn tidligere
antatt. Saken beskriver en midlertidig løsning for de nærmeste årene.
Faktagrunnlag:
Ekstra romkapasitet ved Vear skole ble behandlet av Bystyret i sak 153/17. Kostnadene
ble vedtatt innarbeidet i økonomiplan 2019-2023. Nye prognoser for elevtallet, samt nye
vurderinger av bruk av eksisterende rom krever nå en ny vurdering av saken.
Elevtallsutvikling
Tidligere prognoser for Vear skolekrets var utarbeidet før grensejusteringen mot nye
Sandefjord, og tallgrunnlaget var da basert på Stokke kommunes framskriving av
elevtallsutviklingen. Prognosen som nå (2018) er utarbeidet av Asplan Viak bygger på
Tønsberg kommunes boligbyggeprogram for området, og er korrigert for alders- og
familiesammensetning i kretsen, samt generelle inn- og utflyttingstall for kommunen. Dette
gir et bedre grunnlag for prognosen, særlig på lengre sikt.
Alle prognoser tar utgangspunkt i nåværende elevtall på skolen (2018). Videre er alle
vekstfaktorer hentet fra Asplan Viaks tallgrunnlag.
Barnetrinnet
Den nye elevprognosen (Fig.1) viser i forhold til tidligere prognose en jevn, men noe
høyere vekst i elevtallet- noe som vil utløse en betydelig vekst i antall klasser.

Gitt denne prognosen (Fig.2), vil barnetrinnet i løpet av årene 2024-2029 gå fra å være en
2-parallell til en 3-parallell barneskole. Prognosen er imidlertid sårbar for ytterligere
elevøkning. Dersom det legges til en sikkerhetsmargin på 5 elever per trinn, vil en allerede
i 2021 ha et første trinn med 3 paralleller.

Av denne sårbarhetsanalysen (Fig. 2b) følger at barnetrinnet ved Vear skole kan være fullt
ut 3-parallell i 2025, og at økningen kan starte allerede i 2021. I 2021 vil en økning på 1.
trinn på 5 elever ut over prognosen medføre en ekstra klasse.
En analyse av tidligere prognoser viser at ca. 90% av klassetrinnene ligger innenfor et
avvik på 5 elever etter tre år. Usikkerhetene er imidlertid større for 1. trinn, der ca. 70% av
klassetrinnene er innenfor sikkerhetsmarginen på 5 elever.
Det vil derfor være rimelig å være oppmerksom på denne usikkerheten, samtidig som det
mest sannsynlige er at den opprinnelige prognosen på 2 klasser på dette trinnet vil holde.

Ungdomstrinnet
Også for ungdomstrinnet viser utviklingen større vekst når en legger
boligbyggeprogrammet og Asplan Viaks prognose til grunn. Forutsetningen her er som før
at alle elever fra Vear og Sem barneskoler samles i en felles barneskole.

I hovedprognosen (Fig. 4) holder klasseantallet for ungdomsskolen ved Vear skole seg
innenfor den tidligere prognosen fram til 2024. Etter dette vokser klassetallet mot en 4parallell ungdomsskole i 2027.

Sårbarhetsanalysen der vi legger til 5 elever per trinn i tillegg til prognosen (Fig 4b), viser
at skolen på to klassetrinn øker fra 3 til 4 paralleller allerede fra 2023, og kan nå 4
paralleller på alle trinn allerede i 2025.
Ut fra treffsikkerheten til tidligere prognoser er dette ca. 50% sannsynlig. Det vil imidlertid
være urimelig å legge denne økningen til grunn i denne analysen, men heller se
situasjonen an til 2021/22, og da vurdere situasjonen ut fra oppdaterte elevtall.

Rettslig grunnlag:
Opplæringsloven § 8-1, 8-2, 9A-2, 9A-7
Arbeidsplassforskriften § 2-1
Forholdet til kommuneplanen:
O1: «Vi vil sikre likeverdig og høy kvalitet på alt arbeid med barn og unge».
O3: «Vi vil sikre robuste og kostnadseffektive barnehager, skoler og hjelpetjenester,

tilpasset befolkningens vekst og sammensetning».
Vurderinger:
Rombehov
I dag har Vear skole 21 klasserom + spesialrom. Hovedprognosen legger til grunn at
skolen trenger ytterligere 4 klasserom. 3 av disse er ordinære klasserom, mens økningen i
elevtall også krever at skolen får etablert et skolekjøkken i tillegg til det eksisterende. Dette
kan etableres i eksisterende bygningsmasse, på bekostning av naturfagrommet. Etter en
ny vurdering av skolens tilfluktsrom kan en omdisponering innenfor eksisterende
bygningsmasse ikke løse dette. Naturfagrommet må derfor også plasseres i paviljong.
Sårbarhetsanalysen viser at det er knyttet en viss usikkerhet til antall klasser ved skolen
fra og med 2021. Det anbefales likevel ikke å legge denne usikkerheten til grunn i denne
midlertidige fasen frem til en mer helhetlig avklaring på skolestrukturen i vestre del av
Tønsberg. Situasjonen må imidlertid følges nøye de kommende årene, og eventuelle tiltak
iverksettes dersom behovet melder seg.
Arbeidsrom for lærere
Økning i elevmassen fører også til økning i antallet lærere ved skolen, og underveis i
arbeidet er det blitt tydelig at skolen har for få arbeidsplasser til lærerne. Det er nå laget en
oversikt over tilgjengelig areal for lærerarbeidsplasser. Samlet areal er i eksisterende
bygningsmasse 142 m2, noe som gir godkjent arbeidsplass til 24 lærere. Fra og med
skoleåret 2019/20 vil skolen ha 41 lærere, og fra 2020/21 ca. 45 lærere, hvorav 20 på
ungdomstrinnet. Arbeidstilsynets forvaltningspraksis legger til grunn at hver arbeidsplass
skal ha et gulvareal på minst 6 m2. Med utvidelsen i form av en midlertidig
paviljongløsning for ungdomstrinnet, vil det derfor være nødvendig å legge nye
midlertidige arbeidsplasser for lærere i nærheten av disse.

Alternative løsninger:
Økonomiske konsekvenser:
Behovet for midlertidige løsninger for Vear skole ble også behandlet i forbindelse saken
«Lokal forskrift om kretsgrenser i Tønsberg kommune», vedtatt i Bystyret den 06.12.2017.
BY- 153/17 Vedtak:
1. Kapasiteten ved Vear skole økes ved å anskaffe en paviljong med 3 klasserom med
tilhørende garderober og grupperom. (ca 270 m2). I tillegg omdisponeres arealer innenfor
eksisterende bygningsmasse slik at det kan etableres et skolekjøkken nr. 2 i tillegg til det
eksisterende.
2. Økonomiske konsekvenser knyttet til investering og drift av bygg innarbeides i
økonomiplan 2019-2023.

På bakgrunn av nye elevprognoser, vurdering av tilfluktsrom som konkluderer med at
rommet ikke kan benyttes til klasserom, og behov for arbeidsplasser for lærere, har TKE
nå utarbeidet en ny kostnadsoversikt:
Forutsetninger:
Når det gjelder størrelsen på paviljongen tar TKE utgangspunkt i paviljongen Ringshaug
skole fikk i 2018. Den har to klasserom og arbeidsplass til 40 lærere, totalt 556 bta = 20

moduler.
Vear skole trenger 4 klasserom og arbeidsplass til 20 lærere som beregnes til 835bta = 30
moduler.
Kostnadene til ombygging av klasserom til skolekjøkken antar TKE vil ligge på det samme
som det kostet for nytt skolekjøkken på Eik skole: kr. 1.300.000,- inkl. mva.

Investering inkl. mva.:
Tilførsel strøm fra trafokiosk 100lm grøft a`450,- pluss
elektriker 100000,Vann og avløp 100lm a`1500,- pluss rørlegger
Fiber og data
Fundamentering og planering ca 1000kvm
Asfaltering
Div elektriker
Div rørlegger
Uforutsett 10%
Sum inkl. mva.
Ombygging skolekjøkken
Total investering inkl. mva.

kr.190.000,kr. 500.000,kr. 150.000,kr. 550.000,kr. 175.000,kr. 125.000,kr. 50.000,kr. 170.000,kr. 1.910.000,kr. 1.300.000,kr. 3.210.000,-

INVENTAR
Inventar til 3 klasserom (pulter, stoler, skap, hyller prosjektor,
tavle m.m.)
Utstyr kjøkken (ikke faste installasjoner)
Totalt inventar

kr. 400.000,kr. 150.000,kr. 550.000,-

Drift 835 m2, tall eks mva.;
Husleie 1800*835 =

kr

1.500.000,-

Renhold: 260*835 =
Energi: 182*835=
Avgifter +div =

kr
kr
kr

220.000,150.000,50.000,-

Totalt: =

1.920.000,-

forutsatt leie i 5 år. Ved leie i 2 år må
en regne med ca. 1,7 mill i leie pr år.

ikke medtatt noe til vedlikehold siden
bygget er nytt
eks mva. pr år forutsatt leie i 5 år

OBS: investeringskostnadene er inkl. mva., mens driftskostnader er eks. mva.
Konsekvenser for næringsutvikling:

Helse- og miljøkonsekvenser:
Konsekvenser for folkehelse:
Konsekvenser for barn og unge:
Gjennom en midlertidig økning av kapasiteten ved Vear skole oppnår en å gi elevene et
godt og trygt skolemiljø innenfor rammene av nærskoleretten slik den er definert i
Opplæringsloven §8- 1.
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Den midlertidige økning i kapasitet ved Vear skole får ingen konsekvenser for
sammenslåingen Re og Tønsberg.
Konklusjon:
Kapasiteten ved Vear skole økes ved å anskaffe paviljonger med totalt 4 klasserom med
tilhørende garderober og grupperom, samt lærerarbeidsplasser for 20 lærere.
Videre omdisponeres arealer innenfor eksisterende bygningsmasse slik at det kan
etableres et skolekjøkken nr. 2 i tilknytning til det eksisterende.
Økonomiske konsekvenser knyttet til investering og drift av bygg innarbeides i
økonomiplan 2020 – 2024.
Det iverksettes et arbeid med skolestrukturen for vestre del av Tønsberg som sikrer en
langsiktig løsning fra og med 2024.
Videre behandling:
Saken avgjøres i Bystyret.
Tønsberg, 23.05.19
Geir Viksand
Mette Vikan Andersen
rådmann
kommunaldirektør

