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Fremtidens skole i Sør-Odal kommune 
 

 

Vedtatt av Møtedato Saksnr 

Næring-, miljø- og klimautvalget 29.03.2016 013/16 

Oppvekst- og kulturutvalget 29.03.2016 007/16 

Helse- og omsorgsutvalget 29.03.2016 005/16 

Eldres råd 30.03.2016 006/16 

Funksjonshemmedes råd 31.03.2016 012/16 

Planutvalget 05.04.2016 005/16 

Partssammensatt utvalg 05.04.2016 003/16 

Formannskapet 05.04.2016 026/16 

Kommunestyret 12.04.2016 015/16 

 
 

Saksanv.: Rune Hallingstad  Arkiv: FE - 614, FA - 

A20 
Arkivsaknr 
15/243 - 50 

 
Rådmannens forslag:  

1.          Sør-Odal kommune bygger en ny felles 1-10 skole. 
a.          Estimat fra Norconsult på kr 347 millioner legges til grunn for 

videre planlegging og prosjektering. Estimert lånebehov er kr 213 millioner.  
b.          Tomten Korsmo skole/Idrettsplassen benyttes som areal for ny 
skole. 

c.          Elever fra Slåstad, Disenå, Ullern og Sander skolekrets overføres 
Skarnes skolekrets når skolen står ferdig. 

d.          Skolene Slåstad, Disenå, Ullern og Sander legges ned når ny skole 
foreligger. Videre bruk av bygningsmassen samt vurdering av 
bygningsmasse ved Sør-Odal Ungdomsskole avklares i sak til 

kommunestyret 2016. 
e.          Det etableres ikke private skoler i gjenværende skolelokaler. 

2.          Rådmannen etablerer en felles prosjektorganisasjon for byggeprosjektet 
og for utvikling av «Fremtidens skole i Sør-Odal kommune». 
Prosjektorganiseringen skal som et minimum involvere:  

a.          Politikere. 
b.          Administrativt, pedagogisk og teknisk tilsatte i kommunen. 

c.          Brukere. 
3.          I tråd med vedtak 010/15 legger rådmannen høsten 2016 frem en 

detaljert prosjektplan for gjennomføring av byggeprosjektet. Særlig skal 
vektlegges: 

a.          Fremdriftsplan for prosjektet. 

b.          Romprogram for utvikling av skolebygget. 
c.          Budsjett for prosjektet. 

4.          Rådmannen legger høsten 2016 frem en plan for pedagogisk utvikling 
av «Fremtidens skole i Sør-Odal kommune». Planen skal omhandle: 

a.          Konkretisering av tiltak for å nå ønsket målbilde.  

b.          Hvordan elevene sikres best mulig læringsutbytte i byggeperioden 
og i perioden etter at bygget står ferdig. 



 

05.04.2016 Formannskapet 
 
Behandling: 
Rådmann orienterte om bakgrunnen for sin innstilling. 

Endringsforslag fra ordfører Knut Hvithammer: 

Pkt 1. Endres til : Sør-Odal kommune bygger ny felles skole for alle trinn. 

Pkt 3 b) Romprogram for utvikling av skolebygget, og evt. inndeling i barne- og 

ungdomstrinn. 

 
Forslag fra Sigrun Kristoffersen, SV: 

1)  Dagens grendeskolestruktur opprettholdes 
2)  Det vedtas gjenoppbygging av ny barneskole for Skarnes krets. 

         Kostnadsestimatet er på 110 mill.  Lånebehovet på 23 mill 
3)  Det vedtas å bygge ny ungdomsskole for Sør-Odal. Kostnadsestimatet er 
         på 108 mill. Lånebehovet er på 86 mill 

4)  Rådmannen bes utrede spørsmål vedrørende lokalisering av 
skolebyggene i hht gjeldende regelverk (herunder forskrift om miljøretta 

helsevern og forskrift om helse, miljø og 
sikkerhet i skoler og barnehager). Saken fremlegges snarest mulig for 
behandling i kommunestyret. 

5)  Rådmannen etablerer en prosjektorganisasjon for byggeprosjektet. 
6)  I tråd med vedtak 010/15 legger rådmannen høsten 2016 frem en 

         Detaljert prosjektplan for gjennomføring av byggeprosjektet. 
         Særlig skal vektlegges: 
 a) Fremdriftsplan for prosjektet 

 b)Romprogram for utvikling av skolebygget 
c) Budsjett for prosjektet 

7)  Rådmannen legger høsten 2016 frem en plan for pedagogisk utvikling av 
 «Fremtidens skole i Sør-Odal kommune» 

 
Votering: 

Rådmannens forslag med ordførerens tilleggsforslag vedtatt med 5 stemmer mot 

2 stemmer avgitt for Sigrun Kristoffersens forslag. 

 

FS- 026/16 VEDTAK: 
Formannskapets innstilling: 
1.          Sør-Odal kommune bygger ny felles skole for alle trinn 

a.          Estimat fra Norconsult på kr 347 millioner legges til grunn for 
             videre planlegging og prosjektering. Estimert lånebehov er kr 213 

            millioner.  
b.          Tomten Korsmo skole/Idrettsplassen benyttes som areal for ny 
             skole. 

c.          Elever fra Slåstad, Disenå, Ullern og Sander skolekrets overføres 
             Skarnes skolekrets når skolen står ferdig. 

d.          Skolene Slåstad, Disenå, Ullern og Sander legges ned når ny skole 



           foreligger. Videre bruk av bygningsmassen samt vurdering av 
    bygningsmasse ved Sør-Odal Ungdomsskole avklares i sak til  
           kommunestyret 2016. 

e.        Det etableres ikke private skoler i gjenværende skolelokaler. 
2.               Rådmannen etablerer en felles prosjektorganisasjon for 

                  byggeprosjektet og for utvikling av «Fremtidens skole i Sør-Odal  
                  kommune».  Prosjektorganiseringen skal som et minimum involvere:  

a.         Politikere. 

b.         Administrativt, pedagogisk og teknisk tilsatte i kommunen. 
c.         Brukere. 

3.                I tråd med vedtak 010/15 legger rådmannen høsten 2016 frem en 
                  detaljert prosjektplan for gjennomføring av byggeprosjektet. Særlig 
          skal vektlegges: 

a.          Fremdriftsplan for prosjektet. 
b.          Romprogram for utvikling av skolebygget, og evt. inndeling i 

             barne- og ungdomstrinn 
c.          Budsjett for prosjektet. 

4.                Rådmannen legger høsten 2016 frem en plan for pedagogisk 

                    utvikling 
                    av «Fremtidens skole i Sør-Odal kommune». Planen skal 

                    omhandle: 
a.          Konkretisering av tiltak for å nå ønsket målbilde.  

b.          Hvordan elevene sikres best mulig læringsutbytte i byggeperioden 
             og i perioden etter at bygget står ferdig. 

 

 
 

Bakgrunn for saken: 
Se vedlagte saksframstilling. 

 

Vurdering: 
 

 

 
 

Skarnes, 29.03.2016  
 

Rune Hallingstad 
rådmann 
 


