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1  I N N L E D N I N G  
Hitra kommune har høye ambisjoner på vegne av barn og unge. Barnehage- og 
skoleeier ønsker at hitrabarnehagen og hitraskolen skal ha gode muligheter for 
vekst og utvikling til det beste for alle barn og unges trivsel og faglig og sosial 
læring.  

1.1   Formål med planen 

Formålet med barnehage- og skolebruksplanen er å gi grunnlag for å planlegge hensiktsmessige og 
framtidsretta barnehage- og skoleanlegg med best mulig miljøer som fremmer trivsel, gode leke og 
læringsmuligheter for barn og unge i Hitra kommune. Langsiktig planlegging av en bærekraftig 
barnehage- og skolestruktur skal sikre et tilstrekkelig antall plasser i barnehagen og antall 
elevplasser på kort og lang sikt, ut fra en hensiktsmessig ressursbruk. Planen skal enkelt sagt gi 
muligheter til å planlegge og prioritere barnehage- og skoleanlegg som sikrer at kommunen har 
«rett bygg», på rett plass, til rett tid og til rett pris.  

Barnehage- og skolebruksplanen dekker perioden 2019-2030, og skal gi en helhetlig vurdering av 
barnehage- og skolekapasitet på kort og lang sikt. Den skal være barnehage- og skoleeiers redskap 
for å styre utvikling av kommunens barnehage- og skoleanlegg. Planen gir en samlet vurdering av 
barnehage – og skolekapasitet og forventet barne- og elevtallsutvikling. Hemnskjela oppvekstsenter 
er ikke en del av denne planen, men barne- og elevtall er tatt med i planen.  

Barnehage- og skolebruksplanen skal støtte opp under de hovedmål som kommunestyret har vedtatt 
for hitrabarnehagen og hitraskolen. 

1.2   Relevans for kommuneplanens samfunnsdel 

Oppvekstsektoren har et særlig ansvar for å ivareta følgende intensjoner nedfelt i Kommuneplanens 
samfunnsdel for perioden 2014-2026: 

En god oppvekst er viktig for alle mennesker. Læring, mestring og utvikling er viktige 
fokusområder for oppvekstsektoren på Hitra, og foreldre skal føle hjelp og støtte i sin 
hverdag. Det er vedtatt at forebygging blant barn og unge skal ha hovedfokus uten at man 
glemmer de voksne. Hitra tenker «Helse i alt vi gjør» i alle sektorer. Folkehelse er 
bakteppe i forvaltningen, og fokuset skal rettes mot helsefremmende og forebyggende 
arbeid i et livsløpsperspektiv. Tverrfaglighet og samarbeid mellom kommunen, 
næringsliv og frivilligheten og internt i kommuneadministrasjonen skal foredles som 
arbeidsmetodikk, og gjennom dette arbeidet fremmes utvikling. Kommunen har varierte 
og identitetsskapende tilbud innen fritid, kultur, kirke, idrett og friluftsliv. Dette er viktig 
for å bidra til å styrke lokal identitet og tilhørighet.  

Innsikt i vår lokale historie og kultur er viktig for utvikling av barn og unges identitet, og skaper 
tilhørighet til bygda og eget lokalmiljø. Lokalmiljøet er en viktig ressurs for barnehagenes og 
skolenes læringsmiljø, samtidig er det viktig at barnehagene og skolene selv spiller en aktiv rolle i 
eget nærmiljø.  



Barnehage- og skolebruksplan 2019 - 2030 

 
 
 

Side 5 av 43 

 

1.3   Mål for fireårsperioden 

Med utgangspunkt i nasjonale føringer og Kommuneplanens samfunnsdel 2014 – 2026, har 
lederne i samarbeid med oppvekstkomiteen utarbeidet følgende to mål for fireårsperioden: 

1. Gjennom utforskning og lærelyst skal barn og unge utvikle grunnleggende ferdigheter. 
 

2. Gjennom et inkluderende og helsefremmende læringsmiljø, skal barn og unge utvikle 
respekt for menneskeverdet og naturen 

I samarbeid med oppvekstkomiteen utarbeidet lederne fire fokusområder, som skal bidra til å 
støtte opp under statlige og kommunale mål og sette sitt preg på det lokale arbeidet i 
barnehagene og skolene på Hitra. Helhetlig utvikling på oppvekstområdet er et viktig perspektiv 
som skal bidra til å sikre gode overganger mellom barnehage, skole og videregående opplæring. 

Fokusområder 
 Mestring, lek og læring 
 Tidlig innsats 
 Kollektive læringsprosesser og kompetanseutvikling 
 Helhetlig tilnærming gjennom tverrfaglig samarbeid. 

 

1.4   Ny generell del av læreplan og fagfornyelsen 

Ny overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen er nå en del av læreplanverket. Kort 
utdrag fra pkt 2. Prinsipper for læring, utvikling og danning:  

«Skolen har både et danningsoppdrag og et utdanningsoppdrag. De henger sammen og er 
gjensidig avhengig av hverandre. Prinsippene for arbeid med læring, utvikling og danning 
skal hjelpe skolene til å løse dette doble oppdraget. Grunnopplæringen er en viktig del av 
en livslang danningsprosess som har enkeltmenneskets frihet, selvstendighet, 
ansvarlighet og medmenneskelighet som mål. Opplæringen skal gi elevene et godt 
grunnlag for å forstå seg selv, andre og verden, og for å gjøre gode valg i livet. Opplæringen 
skal gi et godt utgangspunkt for deltakelse på alle områder innenfor utdanning, arbeids- 
og samfunnsliv. Samtidig lever barn og unge her og nå, og skolen må anerkjenne 
barndommens og ungdomstidens egenverdi.» 

I tillegg til Ny overordna del ble St. meld nr 28 Fag – Fordypning - Forståelse – En fornyelse av 
kunnskapsløftet lagt fram i 2016. Stortingsmeldingen bygger på Ludvigsenutvalget og går inn på 
bakgrunnen for fagfornyelsen, generell del av læreplanverket, vurdering og implementering av 
læreplanverket. Ludvigsenutvalget og departementet har prioritert følgende tema som det skal 
jobbes med tverrfaglig: folkehelse og livsmestring, bærekraftig utvikling, demokrati og 
medborgerskap. Gjennom fagfornyelsen skapes en skole som er mer relevant for fremtiden. 
Gjennom involvering av skoleledere, lærere, andre profesjoner i skolen, elvene og foreldre skal 
fagene fornyes. Målet med fornyelsen er å styrke utviklingen av elevenes dybdelæring og forståelse. 



Barnehage- og skolebruksplan 2019 – 2030 

 
 
 
Side 6 av 43 

 

Lærernormen ble innført fra og med høsten 2018. Normen er nå 16 elever pr. lærer på 1.-4.trinn og 
21 elever pr. lærer fra 5.-10.trinn. Skolene på Hitra ligger godt innenfor normen fra før, slik sett fikk 
den ikke noen direkte konsekvens for våre skoler. 

1.5   Lovkrav og normer 

Forskrift om miljøretta helsevern er hjemlet i Folkehelseloven. Forskriften er kalt elevenes 
arbeidsmiljølov. Formålet med forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler er å bidra til 
at miljøet i barnehager og skoler fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt 
forebygger sykdom og skade.  

Arbeidsmiljøloven og arbeidsplassforskriften setter rammene for det fysiske arbeidsmiljøet for 
skolens ansatte. 

Plan- og bygningsloven regulerer nybygg av skoler og større oppgraderingstiltak, inklusive 
byggetekniske krav i forskrift. 

Brann- og eksplosjonsvernloven og forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn setter rammer 
for det ansvar som ligger hos eier av byggverk i forhold til å forebygge og begrense brann, eksplosjon 
eller annen ulykke.  

El-tilsynsloven bestemmer hvilket ansvar eier av byggverket har for å sikre at elektriske anlegg 
prosjekteres og driftes slik at de ikke er fare for liv, helse og materielle verdier. 

1.6   Avgrensning 

Barnehage -og skolebruksplanen 2019-2030 legger til grunn at barnehage-  og skolebyggene i 
kommunene skal være hensiktsmessige, funksjonell og framtidsretta. Anleggene bør være mest 
mulig fleksible, slik at de lar seg tilpasse ulike pedagogiske opplegg og arbeidsmetoder. Planen går 
ikke inn i det faglige innholdet i barnehagen og skolen ut over å beskrive kommunens mål og 
fokusområder på kort og lang sikt. Planen tar videre ikke opp i seg fortløpende vedlikehold av 
barnehage og skolebygg. Rådmannen har en ambisjon om å etablere funksjonsbeskrivelser av 
kommunale barnehage- og skolebygg, med en årlig revidering opp mot Handlings- og 
økonomiplanen og investeringsbudsjett. Det samme gjelder tilpasninger i forhold til, digitalisering, 
universell utforming og energieffektivisering.  

1.7   Planprosessen 

Planarbeidet har vært ledet av kommunalsjef for oppvekst i samarbeid med enhetslederne på 
oppvekstområdet. Rådgivere på plan- og driftsavdelingen, kommuneplanlegger, controller og leder 
for næringsutvikling i Hitra kommune, har alle bidratt på hvert sitt fagområde. Oppvekstkomiteen 
har deltatt i prosessen, spesielt i forhold til den framtidige barnehage- og skolestrukturen i Fillan 
krets. Tillitsvalgte er orientert om arbeidet og den 24.04.19 hadde kommunalsjefen et møte hvor 
ATV for Utdanningsforbundet deltok. Den 30.04.19 ble det gjennomført et møte med ansatte ved 
Fillan skole og den 02.05.19 ble et tilsvarende møte gjennomført med ansatte ved Fillan barnehage, 
hvor det ble jobbet med fordeler og ulemper i forhold til de ulike alternative strategiene som 
rådmannen foreslår i planen. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-04-25-486?q=forskrift%20om%20milj%C3%B8rettet
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29?q=folkehelseloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62?q=arbeidsmilj%C3%B8loven
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1356?q=arbeidsplassforskriften
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71?q=plan%20og%20bygningsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20?q=brann-%20og%20eksplosjonsvernloven
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710?q=forskrift%20om%20brannforebyggende
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1929-05-24-4
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2  B E F O L K N I N G S -  O G  
E L E V T A L L S U T V I K L I N G  

Befolkningsframskrivinger er kommunens verktøy for å kunne planlegge omfanget 
av tjenestebehovet framover så godt som mulig. Befolkningsframskrivinger 
bygger på statistikk fra de foregående årene. 

2.1   Befolkningsutvikling  

Nye Hitra kommune vil til sammen ha rundt 2400 husstander og 2740 fritidsboliger. Kommunen har 
en grendestruktur med ti tyngdepunkt for bosetting; Sunde/Hemnskjela, Vågan, 
Vingvågen/Kongensvollen, Hestvika/Sandstad, Melandsjø, Kvenvær, Knarrlagsund, Dolmøy, Ansnes 
og kommunesenteret Fillan. Det er størst befolkningstetthet i kretsene Fillan, Barman og Strand. 
Her bor ca 3 500 innbyggere, hvilket vil si omtrent 75 % av dagens kommunes totalt 4 694 
innbyggere (SSB 2019, eks. Sundlandet krets).  

 

I tabell 1 og 2 vises tall på befolkningsutvikling i perioden 2013-2019 for Hitra kommune og for 
Sundlandet krets. Det er viktig å vise tallene for Sundlandet krets da denne kretsen innlemmes i 
Hitra kommune fra 01.01.2020. I tabell for Hitra kommune er det i tillegg vist 
befolkningsframskriving frem mot 2030. Framskrivningen er SSB-tall ut fra forventet økning i 
folketallet, basert på middels nasjonal vekst (MMMM). 

Disse tallene finnes ikke for Sundlandet krets, da SSB ikke foretar befolkningsframskrivinger ned på 
kretsnivå. Det er derfor valgt å vise den faktiske befolkningsutviklingen frem til i dag, for å ha et 
overblikk over nåværende utvikling for dette området.  

Befolkningsutvikling og fremskrevet folkemengde – middels nasjonal vekst 
Personer (Hitra kommune) 

Aldersfordeling 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 

Endring 

2013-2019 

Endring 

2019-2030 

0 år 38 39 55 53 50 55 46 49 47 47 21,1 % 2,17% 

1-5 år 209 215 204 232 237 236 247 249 245 242 18,2 % -2,02% 
6-12 år 360 345 335 339 332 325 329 306 328 335 -8,6 % 1,82% 
13-15 år 178 163 167 156 168 153 159 150 131 144 -10,7 % -9,43% 
16-19 år 230 236 244 246 234 224 220 210 199 184 -4,3 % -16,36% 
20-44 år 1431 1483 1486 1500 1516 1522 1511 1462 1369 1330 5,6 % -11,98% 
45-66 år 1298 1282 1292 1277 1281 1273 1315 1296 1307 1283 1,3 % -2,43% 

67-79 år 503 536 555 591 618 640 641 646 672 639 27,4 % -0,31% 
80-89 år 188 182 192 192 186 183 185 198 245 343 -1,6 % 85,41 %    
90 år eller eldre 42 41 39 36 37 37 41 43 48 55 -2,4 % 34,15% 
Totalt 4477 4522 4569 4622 4659 4648 4694 4609 4591 4602 4,8 % -1,96% 

Tabell 1 : Befolkningsutvikling og forventet utvikling Hitra kommune i perioden 2013-2030 (kilde: SSB, tabell 07459 + tabell 11668) 
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Vi ser av tabell 1 en økning i det totale befolkningstallet på Hitra i årene 2013-2019 på 217 personer 
(4,8 %). I følge SSB sin framskriving vil befolkningstallet reduseres med 103 personer frem til 2025, 
for igjen å stige med 11 personer til 4602 personer i 2030 (total nedgang på 1,96 % i perioden fra 
2019 til 2030). 

I Sundlandet krets har det også vært en fin vekst og vi ser av tabell 2 at veksten har vært på totalt 
21 personer (7,1 %) de siste seks årene. Det er i aldersgruppen 60-66 år hvor veksten har vært 
størst (12 personer eller 46,2 %). 

Det er to faktorer som påvirker folketallet: 

 fødselsover- eller underskudd 
 nettoinnflytting 

Fødselsover- eller underskudd får vi ved å ta det årlige fødselstallet og trekke fra tallet for antall 
døde. Som vi ser av tabell 3 så har det vært et fødselsunderskudd i hele perioden fra 2005 og 
frem til 2013. I 2014 ser det ut til at trenden snur og siden da har vi hatt et fødselsoverskudd 
hvert år. I hele perioden fra 2005 til 2018 har det vært et samlet fødselsunderskudd på 70. 

Fødselsoverskudd 
Personer (Hitra kommune) 

 

   
 

     
 

 

År 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Fødte 38 50 34 37 36 35 40 34 44 59 52 47 53 46 
Døde 58 52 53 55 49 52 47 48 48 43 37 45 43 45 
Fødselsoverskudd -20 -2 -19 -18 -13 -17 -7 -14 -4 16 15 2 10 1 

Befolkningsutvikling 
Personer (Sunnlandet krets) 

Aldersfordeling 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Endring  

2013-2019 

0-5 år 15 17 14 21 19 17 16 6,7 % 

6-15 år 33 32 32 31 34 37 29 -12,1 % 

16-19 år 20 15 17 18 17 12 15 -25,0 % 

20-24 år 15 23 19 21 21 29 20 33,3 % 

25-29 år 15 11 15 13 12 13 18 20,00 % 

30-49 år 74 74 72 72 68 71 69 -6,8 % 

50-59 år 48 43 49 49 48 46 59 22,9 % 

60-66 år 26 34 28 31 35 41 38 46,2 % 

67-69 år 9 9 13 10 11 9 13 44,4 % 

70-79 år 29 26 27 30 22 24 27 -6,9 % 

80 år eller eldre 12 12 9 12 16 15 13 8,3 % 

Totalt 296 296 295 308 303 314 317 7,1 % 

Tabell 2: Befolkningsutvikling Sundlandet krets i perioden 2013-2019 (kilde: SSB, tabell 04362) 

Tabell 3: Fødselsoverskudd Hitra kommune 2005-2018 (kilde: SSB, tabell 06913) 
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Tabell 4 viser at årlig nettoinnflytting (utenlandsk+innenlandsk innflytting ÷ utflyttinger) har vært 
positiv i mange år. Det var kun i 2017 at flere flyttet ut enn inn av kommunen. Samlet sett har det 
i årene 2005-2018 vært en nettoinnflytting på 744 personer til Hitra.  

Det er nettoinnflyttingen som gjør at antallet innbyggere på Hitra øker, og det er andelen utenlandsk 
tilflytning som har medført økning i befolkningen. Ser man isolert sett på den innenlandske 
nettoflyttingen hadde man i perioden 2005-2018 en nedgang på -169, mens man i tilsvarende 
periode for utenlands nettoinnflytting en oppgang på 913 personer. 

Ut fra SSB sin framskrivning forventer man en nedgang (-2,02%) i antall innbyggere frem mot 2040 
i det som i dag er Hitra kommune. Trøndelag fylkeskommune er noe uenig med SSB vedrørende 
befolkningsframskrivingene frem mot hhv. 2030 og 2040. De har en noe mer positiv tilnærming og 
mener at det vil være en befolkningsvekst i nåværende Hitra kommune på 11,9% frem mot 2040.  

Det er viktig å påpeke at det er i aldersgruppen 20-60 år Fylkeskommunen mener SSB har vært for 
pessimistisk, og at tallene for de under 20 år, som angår oppvekstsektoren, stemmer noenlunde 
med det Fylkeskommunen antar.  

Nettoinnflytting 
Personer (Hitra kommune) 

    
 

     
 

 

År 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Innflyttinger 159 196 314 231 345 375 292 305 288 325 317 317 238 319 
Utflyttinger 145 189 190 200 220 271 224 214 237 293 279 282 259 274 
Nettoinnflyttinger 14 7 124 31 125 104 68 91 51 32 38 35 -21 45 
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Figur 1: Fødsels- over/underskudd Hitra kommune 2005-2018 (kilde: SSB) 

Tabell 4: Nettoinnflytting Hitra kommune 2005-2018 (Kilde: SSB, tabell 09588) 
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Befolkningsframskrivingen til SSB var langt mer optimistisk tilbake i 2012 hvor man antok et folketall 
på 5673 i 2040 (hovedalternativet), mens i omregningene i 2018 var dette tallet redusert til 4554 
(nedgang på -1119 personer). Figur 3 viser at også SSB sin framskriving i 2016 var langt mer 
optimistisk enn den nyeste fra 2018: Man antok her en befolkning på over 5300 i 2040 og over 5100 
i 2030. Trøndelag Fylkeskommunens framskriving fra 2018 er synliggjort i figur 3. 

Befolkningsframskrivingene til SSB bygger på dagens kommuneinndeling. Fra 01.01.2020 vil vi få 
ytterligere personer fra Sundlandet krets (317 ved siste måling). Dette gjør at vi trolig passerer 
5000 innbyggere i løpet av neste år, noe som befolkningsframskrivingene ikke hensyntar, siden 
disse tallene bygger på 2018-tallene for nåværende Hitra kommune.  
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Figur 2: Flyttinger Hitra kommune 2005-2018 

Figur 3: Befolkningsframskrivinger SSB (2016 & 2018) + Trøndelag Fylkeskommunes framskriving (Panda, 2018). 
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2.2   Forventet barne- og elevtallsutvikling mot 2024 og 2030 

Barnehage – Antall barn som går i barnehage i dag 

 

Av tabell 5 ser vi at totale antall barn har økt med 31 barn i perioden 2014-2018, og det er i hovedsak 
Fillan hvor økningen er markant: fra 50 til 86 barn som tilsvarer 72 % økning eller 36 barn totalt. 
Dersom denne utviklingen vedvarer vil man få store kapasitetsutfordringer innenfor barnehage-
sektoren i Fillan, og det er i denne kretsen man bør ha fokus fremover.  

 

Figur 4: Grafisk fremstilling av utvikling av innrapporterte barnehagetall på Hitra 2014-2018 
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Fillan Barman Knarrlagsund Kvenvær Strand Hemnskjela

Antall barn som går i barnehage pr. des. 2014-2018 

Sted/år 2014 2015 2016 2017 2018 
Tall pr. april 

2019 
Endring  

2014-2018 

Fillan 50 52 67 76 86 90 72 % 

Barman 50 51 45 47 42 48 -16 % 

Knarrlagsund 35 33 30 25 28 32 -20 % 

Kvenvær 7 10 7 8 6 7 -14,29 % 

Strand 41 48 48 43 46 49 12,20 % 

Hemnskjela 11 15 8 15 17 18 54,55 % 

Sum 194 209 205 214 225 244 15,98 % 

Tabell 5: Antall rapporterte barn som går i barnehage pr. des. siste 5 år + tall pr. april 2019 (kilde: Basil-tall). 
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Tabell 6 viser fordelingen av barna i barnehagealder (1-6 år) etter skolekrets basert på folke-
registrert adresse per april 2019. Vi ser en liten oppgang fra 2013 til 2014, deretter relativt stabile 
tall, inntil siste år hvor det igjen har vært en nedgang. Disse tallene skal normalt henge sammen 
med fødselstallene vist under (tabell 7). Det kan likevel se ut til at det i de siste seks årene (2013-
2018) har kommet flere ny-innflyttere som er født i disse årene; totalt 10 stk hvis man tar bort 
Hemnskjela som vi ikke har fødselstall på (fødselstall kun på kommunenivå). 

 

 

 

 

 
Dersom vi sammenligner tallene i tabell 5 og tabell 6 så samsvarer ikke disse helt. Antall barn som 
var registrert i barnehagen på Hitra pr. des 2018 var 225 og antall barn i barnehagealder med 
folkeregistrert adresse i Hitra kommune pr. april 2019 var 334. Hvis vi tar bort barn født i 2018 (da 
en del av disse ikke har startet i barnehage enda), har vi totalt 285 potensielle barnehagebarn med 
folkeregistrert adresse på Hitra.  

Ut ifra dette ser vi her at det er en del barn som ikke går i barnehage: totalt 60 av 285 eller ca. 
21%. Årsaker til det kan være flere:  

 kontantstøtteordningen (13 stk på kontantstøtte pr. 31.12.2018) 
 ikke meldt utflytting til folkeregisteret 
 Andre årsaker 

Hitra kommune må ta høyde for at flere av disse barna ønsker et barnehagetilbud fremover.  

Det er uansett viktig å kartlegge disse årsakene da Hitra kommune har en større andel barn som 
ikke går i barnehage enn snittet for resten av landet: hvor 8,2 % av barn 1-5 år ikke går i barnehage 
(kilde: www.ssb.no/utdanning/statistikker/barnehager).  

Antall barn i barnehagealder sortert etter folkeregistrert adresse pr. april 2019 

Fødselsår 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sum 
Endring i % 

13-18 

Fillan 23 21 18 20 20 26 128 13,04 % 

Barman 8 13 12 12 13 9 67 12,5 % 

Knarrlagsund 4 10 6 9 6 3 38 -25,0 % 

Kvenvær 1 2 2 4 2 2 13 100 % 

Strand 4 11 16 8 20 6 65 50 % 

Hemnskjela 5 3 4 7 1 3 23 -40 % 

Sum 45 60 58 60 62 49 334 8,89 % 

Tabell 6:  Antall barn i barnehagealder med folkeregistrert adresse i skolekretsene (pr. 09.04.19). Kilde: Visma Flyt Skole) 

Født 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Antall 44 59 52 47 53 46 

Tabell 7: Fødselstall Hitra kommune 2013-2018 (Kilde: SSB, tabell 04231) 

https://www.ssb.no/utdanning/statistikker/barnehager
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Barnehage – Utvikling fremover i barnehagetall 
 

Innenfor skole og elevtallsutvikling kan man delvis benytte nåværende tall for å planlegge kapasitet 
på skolene i fremtiden. Når det gjelder barnehager er dette mer utfordrende fordi barna som skal 
gå i barnehagen i hhv. 2024/25 og 2030/2031 enda ikke er født. Dersom man skal forsøke seg på 
en framskriving bør man derfor se på flere faktorer: 

1. SSBs befolkningsframskrivinger: I følge SSB vil det bli ca. samme antall barn i 
aldersgruppen 1-5 år som i dag (2018/2019) både i år 2025 og år 2030 (tabell 8). For 2035 
og 2040 forventer man en liten nedgang i totalantallet. SSB har som sagt ikke 
befolkningsprognoser på kretsnivå, noe som gjør at det blir vanskelig å se fordelingen på 
kretsene.  
 

2. Befolkningsutvikling i kommunen: En annen faktor er å se på befolkningsutviklingen 
generelt i kretsene på Hitra (tabell 9). Her ser vi at det er Fillan krets som opplever stor 
vekst og at resten av kretsene i hovedsak opplever nedgang eller nullvekst. Tabell 9 viser 
spesifikt at aldersgruppen 0-5 år i Fillan har økt med 32,22 % i perioden 2013-2019, tallet 
for 2014-2019 er 19 % og tallet for 2015-2019 er 43 %. Også Strand skolekrets ser vi har 
en fin positiv økning i perioden 2013-2019 (34 % i aldersgruppen 0-5 år). Totalt sett har 
aldersgruppen 0-5 år i Hitra kommune en økning på 18,1 % i nevnte periode, mens den 
totale befolkningsøkningen var på 4,8 %. 
 

3. Fødselstall: Utviklingen de siste årene på fødselstallene (tabell 7) viser at det blir født + - 
50 barn i året på Hitra. Dette tallet har vært på et høyere nivå de siste 4-5 årene, men det 
svinger litt fra år til år.  
 

4. Utvikling de siste årene: Når det gjelder antall folkeregistrerte barn (tabell 6) varierer 
også disse (fra 45 til 62 på kullene i perioden 13-18). Disse henger som nevnt tidligere 
sammen med fødselstallene.  

Hvis man baserer seg på utviklingen de siste 5-6 årene på reelle barnehagetall (tabell 5) og på 
folkeregistrerte barn i alderen 0-5 år (tabell 9) vil det trolig være nok kapasitet på barnehagene i 
fremtiden. Unntaket er Fillan krets som har opplevd en forholdsvis stor økning i perioden: hhv. 72 
% økning i reelle barnehagetall (tabell 5) eller 32 % økning i aldersgruppen 0-5 år (tabell 9). Dersom 
denne utviklingen vedvarer vil dette naturligvis føre til betydelige kapasitetsutfordringer for Fillan 
krets. 

  

Dagens tall og framskrivninger (SSB) 
Personer (Hitra kommune) 

Aldersfordeling/år 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040 

Endring 

2019-

2025 

Endring 

2019-

2030 

Endring 

2019-

2035 

Endring 

2019-

2040 

0-5 år 291 293 298 292 289 278 268 -0,34 % -1,4 % -5,1 % -8,5 % 

Tabell 8: Dagens tall og framskrivinger for aldersgruppen 0-5 år på Hitra (kilde: SSB, tabell 07459 + tabell 11668) 
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Befolkningsutvikling 
Fordelt på skolekrets (Hitra kommune) 

Krets pr. 31.12.2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Endring  

2013-2019 

Endring % 

2013-2019 

Fillan krets 1373 1439 1437 1532 1589 1624 1696 323 23,5% 

- 0-5 år  90 100 83 99 103 113 119 29 32,22 % 

Barman krets 1144 1153 1184 1138 1131 1101 1076 -68 -5,9% 

- 0-5 år 58 59 68 68 66 62 62 4 6,9 % 

Fjellværøy krets 629 614 640 629 620 629 632 3 0,5% 

- 0-5 år 38 33 43 41 32 35 34 -4 -10,5 % 

Strand krets 1020 1014 1012 1018 1014 993 1014 -6 -0,6% 

- 0-5 år 50 51 57 68 71 66 67 17 34 % 

Kvenvær krets 285 275 273 273 288 279 268 -17 -6,0% 

- 0-5 år  12 10 9 9 13 13 13 1 8,3 % 

Uoppgitt krets 26 27 23 32 17 29 8 -18 -69,2% 

Sum alle kretser 4477 4522 4569 4622 4659 4655 4694 217 4,8% 

- 0-5 år 248 253 260 285 285 291 293 47 18,1 % 

Tabell 9: Utvikling befolkning i skolekretsene 2013-2019 + med uttrekt barnehagealder (0-5 år) Kilde: SSB, tabell 04362). 
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Skole – Elevtall i dag 

Tabell 10 viser en oversikt over elever i Hitra-skolene og Hemnskjela oppvekstsenter pr. april 2019. 
I tillegg ser man i samme tabell utviklingen av totalantallet i perioden 2015-2019. Vi ser at Fillan 
skole er desidert størst, inkludert ungdomstrinnet på ca. 150 elever. Kvenvær og Hemnskjela har 
kun 1-4. trinn og disse blir overført til hhv. Fillan og Strand fra de begynner i 5.klasse. Ser man på 
utviklingen i Hitra-skolene har totalantallet vært relativt stabilt. Strand og Knarrlagsund er like 
mange i 2019 som i 2015. Fillan, Kvenvær og Hemnskjela har gått litt opp, mens Barman har gått 
noe ned.  

 

Skole – Elevtall, utvikling fremover  

Prognose elevtall skoleåret 2024/25 

Tallene i tabell 11 baserer seg på folkeregistrerte barn i alderen 1-6 år (ref. tabell 6) og reelle 
skoletall pr april 2019 (ref. tabell 10). Elevtallsutviklingen fra 2019 og fram mot 2024, viser en 
oppgang på 17 elever eller 3,4 %. Tendensen vi ser i utvikling de nærmeste årene, vil ifølge SSB 
sine befolkningsframskrivinger for årene 2020-2030 øke noe, for å gå ned igjen i perioden 2030-
2040.  

Skoleåret 
2018/19 

8. - 10.klasse 5. - 7.klasse 1. - 4.klasse Sum elever 

Skolekrets / Trinn 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2015 2016 2017 2018 2019 

Fillan 59 50 49 25 16 25 24 14 17 21 292 298 278 295 298 

Strand    8 17 9 6 8 13 7 68 75 69 65 68 
Barman    12 10 8 4 7 8 10 75 68 61 62 59 

Knarrlagsund    11 4 10 7 11 8 0 51 55 57 52 51 

Kvenvær       0 5 2 3 6 10 12 11 10 

Hemnskjela       3 5 3 0 12 12 12 11 17 

SUM 59 50 49 56 47 52 44 50 51 41 504 518 489 496 503 

Fødselsår 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012           

Tabell 10: : Elevtall i Hitra-skolene + Hemnskjela (Kilde: GSI-tall/Visma Skole Flyt pr. 04.04.19). 

Skoleåret 
2018/19 

8. - 10.klasse 5. - 7.klasse 1. - 4.klasse Sum elever 

Skolekrets / Trinn 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2024/25 
Endring 

2019-2024 

Fillan 44 50 51 21 24 23 18 20 20 26 294 -0,1% 

Strand    7 9 14 16 8 20 6 80 17,6% 

Barman    13 8 13 12 12 13 9 80 35,6% 

Knarrlagsund    0 4 10 6 9 6 3 38 -25,5% 

Kvenvær       2 4 2 2 13 30,0% 

Hemnskjela       4 7 1 3 15 -11,8% 

SUM 44 50 51 41 45 60 58 60 62 49 520 3,4% 

Født i år 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018   

Tabell 11: Elevtallprognose skoleåret 2024/25. Kilde: tabell 6 (folkeregistrerte barn) + tabell 10 (dagens tall i skolen). 
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Prognose elevtall skoleåret 2030/2031 

Det er utfordrende å forutsi elevtallene i 2030/2031, først og fremst fordi de elevene som da går i 
1-6.klasse ikke er født enda. I forhold til 7-10.klasse har vi barnehagetall og fødselstall pr. i dag å 
forholde oss til. Fokuserer vi kun på ungdomsskoletallene (tabell 12) ser disse da ut til å øke med 
35 fra 2024 til 2030, hvilket igjen vil si en økning på 22 elever fra dagens tall. Dersom prognosen 
blir en realitet vil det medføre en kapasitetsmessig utfordring på ungdomstrinnet i Fillan, da flere 
av klasserommene ikke er dimensjonert for 30 elever.  

Skoleåret 
2030-31 

Ungdomstrinnet 
Sum elever 

U-trinn 
Endring 

2019-2030 
Endring 

2024-2030 

Skolekrets / Trinn 10 9 8 2030/2031   

Fillan 58 60 62 180 13,92 % 24,14 % 

Strand       

Barman       

Knarrlagsund       

Kvenvær       

Hemnskjela       

SUM 58 60 62    

Født i år 2015 2016 2017    

 

Prognoser fra SSB 

SSB sine framskrivinger (hovedalternativet MMMM) for aldersgruppen 6-12 år (barnetrinnet) og 13-
15 år (ungdomstrinnet) viser følgende tall: 

Alder 2018 2019 2024 2030 
Endring 

2019-2024 

Endring 2024-

2030 

Endring 

2019-2030 

 

Barnetrinnet  

6-12 år 
325 329 322 335 -2,1 % 4,0 % 1,8 % 

 

Ungdomstrinnet  

13-15 år 
153 159 135 144 -15,1 % 6,7 % -9,4 % 

 

Sum 478 488 457 479 -6,4 % 4,8 % -1,8 % 
 

Ut fra tabell 13 ser vi en nedgang fra 2019 til 2024, spesielt på ungdomstrinnet, og en oppgang 
igjen i 2030. På barnetrinnet spår SSB en total oppgang på 6 stk fra 2019-2030, og en reduksjon 
på 15 elever på ungdomstrinnet i tilsvarende periode. Totalt sett vil antall elever reduseres med 6,4 
% mot 2024 for igjen å stige i 2030, slik at det vil være 9 færre elever i 2030 enn på dagens nivå. 

Figur 5 viser en grafisk fremstilling av SSB sine tre framskrivningsscenarier av de totale 
grunnskoletall etter hhv. lav, middels og høy vekst. Middels vekst (MMMM, hovedalternativet) er den 
man i praksis forholder seg til ved deres framskrivninger.  

Tabell 12: Elevtallprognose 7-10.klasse i skoleåret 2030/2031 (Kilde: tabell 11) 

Tabell 13:  Folketallsfremskriving grunnskole om 6 og 12 år (kilde: SSB, tabell 11668, hovedalternativet MMMM) 
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Dersom vi sammenligner tabell 12 (tall basert på dagens tall) og tabell 13 (tall basert på 
framskrivninger SSB, hovedalternativet) ser vi at det er en relativt stor forskjell: SSB estimerer et 
elevtall på 144, mens dagens tall tilsier 180 elever.  

Årsaken til dette er nok sammensatt, men SSB tar blant annet ikke hensyn til lokale forhold (de 
prognoserer på et mer generelt nivå for landets kommuner. De estimerer blant annet mindre 
befolkningsvekst som følge av lavere fødselstall, mindre innvandring og flere eldre (pga. store kull 
etter 2.verdenskrig, se ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/lavere-befolkningsvekst-
framover). 

Videre er framskrivningene hos SSB kun på kommunenivå, noe som gjør at det blir vanskelig å 
fordele disse tallene ut på skolene. Dersom vi likevel skal forsøke oss på en fordeling kan vi ta 
utgangspunkt i dagens fordeling i prosent og framskrive for 2024 og 2030:  

Figur 5: SSB sine tre ulike framskrivinger av barn i grunnskolealder frem til 2040 

Skole Antall elever 2019 Prosent av totalen Antall elever 2024 Antall elever 2030 

Fillan 298 61,32 % 280 294 

Strand 68 14,00 % 64 67 

Barman 59 12,14 % 55 58 

Knarrlagsund 51 10,50 % 48 50 

Kvenvær 10 2,10 % 10 10 

Totalt 486 100 % 457 479 

Tabell 14: Elevtallsfremskriving pr. skole basert på dagens tall og fordeling 

https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/lavere-befolkningsvekst-framover
https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/lavere-befolkningsvekst-framover
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Tallene viser videre at den prosentvise fordelingen på skolene har vært noenlunde den samme de 
siste 5 årene. Hemnskjela er holdt utenfor både i tabell 13 og 14 pga. ingen framskrivninger på 
kretsnivå fra SSB.  

Oppsummering for barnehage- og elevtall i 2024 og 2030 

Uansett metode for å beregne framtidige barnehage- og skoletall vil det være andre faktorer som 
påvirker tallene, både på kommunenivå og i hver enkelt skolekrets. Slike faktorer kan være: 

 Generell befolkningsoppgang/nedgang i skolekretsene. Vi ser en tendens de siste årene at 
det er en del intern flytting på Hitra hvor Fillan opplever en betydelig økning i befolkning og 
at en del andre kretser opplever tilbakegang. Vil denne trenden vedvare? 

 Boligbyggesituasjon i skolekretsene: det er mange utbyggingsplaner, spesielt for Fillan, men 
også delvis for Strand, noe som vil påvirke befolkningstallet på sikt.  

 Planer/utbygging for Hitra Industripark: 
» Kommunen har lagt til rette for nyetableringer i Hitra Industripark Vest med spesielt 

fokus på havbruksindustrien: Lerøy har allerede åpnet ny laksefabrikk. Mowi (tidl. 
Marine Harvest), Bewi og Br. Sunde har kjøpt tomter. 

» I Hitra Industripark Øst har blant annet Hydroscand, AquaGroup, Tess, Kystbygg og 
Kvernø Boat og Rema 1000. I tillegg har man utviklingen av Kystterminalen.  

» Dette vil trolig føre til økt befolkningsvekst for områdene Sandstad/Hestvika, 
Sundlandet og muligens Fillan på sikt. 

 Marin sektor på makronivå: Hva skjer innenfor havbruksnæringen på lengre sikt? Det er 
sagt at vi bare har sett begynnelsen og at en fem-dobling av lakseeksporten vil være 
realiteten i fremtiden. Hva har dette å si for Hitra kommune?  

Ut i fra ovennevnte betraktninger kan vi regne med at spesielt områdene Fillan og Sandstad/Hestvika 
vil få en barne- og elevtallsvekst på sikt. 

2.3   Bo- og boligstruktur 

I kommuneplanens samfunnsdel står følgende under delmål 1.1. «Det skal fokuseres på regulering 
av attraktive private og offentlige boligtomter i nærhet av etablerte skoler og barnehager. Aksen 
langs FV714 Sandstad-Dolmøy skal derfor ha fokus innenfor tilrettelegging for bosetting, men 
tilretteleggingen må også fortsette i tettsteder som Hestvika, Knarrlagsund, Kvenvær og Melandsjø.» 
I kommuneplanens arealdel er det derfor fokusert på tilrettelegging av nye boligområder langs disse 
aksene. Som vi ser av tabell 15 er det størst befolkningstetthet i kretsene Fillan, Barman og Strand. 
Her bor ca. 3800 innbyggere, dvs. ca. 80 % av kommunens totale innbyggertall 

Fremtidige planer for boligutbygging har først og fremst fokus i områdene Strand, Fjellværøy og 
Fillan krets. Hvis man ser på folketallsutvikling frem til nå sammenholdt med fremtidige 
boligområder, synes det relevant å anslå en sterk utvikling spesielt Fillan krets. Det er blant annet 
vedtatte og planlagte/delvis planlagte fremtidige boligenheter på nesten 500 i Fillan sentrum.  
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2.4   Næringsutvikling  

I følge Telemarksforsknings nye rapport «Suksessfulle distriktskommuner anno 2018» er Hitra 
fremdeles en suksessfull kommune, selv om vi ikke lenger er blant de 15 som ble valgt ut i 2012.  

Hitra har en næringsstruktur med mange arbeidsplasser i fiske, havbruk og næringsmiddelindustri. 
Dette er ikke bransjer som har hatt særlig sterk vekst i antall arbeidsplasser i Norge i denne 
perioden, selv om verdiskapingen i kroner har økt ganske mye de tre siste årene. 
Arbeidsplassveksten har vært langt over forventet.  

Hitra har hatt sterkest vekst i bransjer som bygg og anlegg, fiske og havbruk og utleie av 
arbeidskraft. Selv om Hitra oppleves som en sterk havbrukskommune er den blitt mer sammensatt 
av ulike bransjer de siste årene.  

Antall arbeidsplasser i næringslivet på Hitra har økt fra 1 654 på slutten av 2011 til 1 805 i 2017. 
Det er i en periode hvor det ikke har vært vekst i antall arbeidsplasser i næringslivet i Norge. 
Reiseliv har også en god utvikling, sammen med Frøya er det i kommersielle gjestedøgn en økning 
på 4,7% i 2017. Hitra har hatt avtakende vekst i næringslivet de siste tre årene. 

Det satses også på utvikling av skoletilbud og linjer som er rettet mot næringene i regionen. Guri 
Kunna videregående skole vil allerede fra 2020 tilby en spesialisert utdanning mot 
havbruksnæringen, havbruksingeniør.  

På næringssiden arbeider Hitra kommune aktivt med mange prosjekter, aktiviteter og tiltak. Hitra 
Industripark og Hitra Kysthavn er prosjekter det satses på. Bygging av Lerøys nye slakteri, følges 
av flere nye etableringer i havbruk, salg og servicenæringen. Geografisk sett ligger de største 
arbeidsplassene på Sandstad, Ulvan, Dolmøya, Kuøya, Kvernhusvika og i Fillan.  

Fra 1.1.2019 vil kommunesammenslåingen med Snillfjord medføre at flere teknologi, landbruks og 
reiselivsbedrifter vil bli med til Hitra kommune. 

  

Befolkningsutvikling, fordelt på skolekrets 
Personer (Hitra kommune) 

Krets pr. 01.01.2019 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Endring  

2013-2019 

Endring %  

2013-2019 

Fillan krets 1373 1439 1437 1532 1589 1624 1696 323 23,5% 

Barman krets 1144 1153 1184 1138 1131 1101 1076 -68 -5,9% 

Fjellværøy krets 629 614 640 629 620 629 632 3 0,5% 

Strand krets 1020 1014 1012 1018 1014 993 1014 -6 -0,6% 

Kvenvær krets 285 275 273 273 288 279 268 -17 -6,0% 

Uoppgitt krets 26 27 23 32 17 29 8 -18 -69,2% 

Sum 4477 4522 4569 4622 4659 4655 4694 217 4,8% 

Tabell 15: Utvikling befolkning Hitra kommune (fordelt på skolekrets) i perioden 2013-2019 (Kilde: SSB, tabell 04362) 
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3    B A R N E H A G E  
Hitra kommune har i dag fem barnehager, fire av barnehagene er samlokalisert 
med skole i oppvekstsenter og en barnehage er en selvstendig enhet lokalisert i 
kommunesenteret. Drift av barnehager reguleres av Lov om barnehager 
(barnehageloven) og tilhørende forskrifter, samt kommunale vedtekter.  

3.1   Lovkrav og normer 

Det er kommunens plikt å sørge for at barn med rett på barnehageplass får en plass i kommunen. 
Rett på plass forutsetter at foresatte søker innen fastsatt frist og at barnet har rett til plass i tråd 
med gjeldende regelverk. I barnehageloven står følgende: 

§ 8. Kommunens ansvar 

Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen skal gi veiledning og påse at 
barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk.  

Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder 
som er bosatt i kommunen, Jmf § 12a. Utbyggingsmønster og driftsformer skal tilpasses 
lokale forhold og behov.  

§ 12 a. Rett til plass i barnehage 

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om 
barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med 
denne loven med forskrifter. 

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om 
barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den 
måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter. 

Hitra kommune har ett hovedopptak i året med søknadsfrist 1.april. Hitra kommune har utvidet 
retten til plass: 

Barn som fyller 1 år gis rett til plass fra den 1. i måneden etter at barnet fyller 1 år. Det må 
påregnes nødvendig saksbehandlingstid for opptaket.  

Foreldrene har rett til selv å velge barnehage 

Barnehage er et frivillig tilbud og foreldre har rett til selv å velge hvor, og om barnet skal gå i 
barnehage. Rett til barnehageplass gjelder kun i bostedkommune, men private barnehager har 
gjerne nærliggende kommuner i sin opptakskrets og tar opp barn fra andre kommuner ved ledig 
kapasitet.  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64?q=barnehageloven
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Det finnes ikke noen lovbestemmelser eller forskrift som regulerer at barn har rett til barnehageplass 
i en «nærbarnehage». Det vil være ulike vurderinger som ligger til grunn for foreldrenes valg av 
barnehage. Noen ønsker barnehage nær hjemmet, andre ønsker barnehage nær arbeidsplass. Andre 
vil søke barnehage på bakgrunn av barnehagens pedagogiske praksis eller «rykte» i nabolaget. I 
praksis ser vi at de fleste ønsker barnehage nær hjemmet eller praktisk i forhold arbeidssted. 

Lovfestet norm for pedagogdekning 

Forskrift 22.juni 2017 om pedagogisk bemanning § 1. Norm for pedagogisk bemanning:  

Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk bemanning.  

Barnehagen skal ha minst en pedagogisk leder per 7 barn under tre år og en pedagogisk 
leder per 14 barn over tre år. Ett barn til utløser krav om en ny fulltidsstilling som 
pedagogisk leder. Barn regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller 
tre år.  

Grunnbemanning 
Endring i Lov om barnehage av 01.08.2018: 

Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende 
pedagogisk virksomhet.  

Barnehagen skal minst ha en ansatt per tre barn under tre år og en ansatt per seks barn 
når barna er over tre år. Barn skal regnes som for å være over tre år fra og med august det 
året de fyller tre år. 

Arealnorm 

Departementet har gitt en veiledende norm for leke- og oppholdsareal som er 4m2 netto per barn 
over tre år og om lag 1/3 mer per barn under tre år, dette jf. rundskriv F-08/2006. For uteareal er 
anbefalingen 6 ganger innendørs godkjent leke- og oppholdsareal.  

  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-22-1049?q=norm%20pedagogisk%20bemanning
https://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/rundskriv/f-08-2006.pdf
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4    B A R N E H A G E A N L E G G E N E :  D A G E N S  
S I T U A S J O N  

4.1   Fillan barnehage 

 
 
 
 
 
 

 

Etter mange år med for liten kapasitet 
og lange ventelister i Fillan krets ble ny 
og moderne barnehage bygd og offisielt 
åpnet i september 2017. 

Fillan «nye» barnehage består av 2 bygg 
som er bundet sammen med et 
mellombygg med heis: Småbarnshuset 
som består av 3 avdelinger à 12 barn for 
barn i alderen 1-3år og Storbarnshuset 
som består av 3 avdelinger à 18 barn for 
barn i alderen 3-6år.   

Fillan barnehage har til sammen 6 
avdelinger med totalt 90 plasser for 
barn i alderen 1-6år. 

Status kapasitet i forhold til brukernes behov 

Barnehagens kapasitet i forhold til godkjenning på maksimalt antall barn er fylt. I dag opplever man 
økt tilflytting av barnefamilier i kretsen og ved hovedopptaket i 2019 var det 10 barn som hadde 
Fillan barnehage som 1.prioritet som ikke fikk plass. De aller fleste av disse barna tilhører Fillan 
krets, selv om det også finnes søkere fra andre kretser som enten sier de skal flytte til Fillan eller at 
de ønsker å benytte tilbudet der de jobber. Disse fikk ved hovedopptaket plass i sin nærbarnehage.  

Til tross for stor og omfattende utbygging av Fillan barnehage dekkes ikke barnehagekretsens behov 
for barnehageplasser verken på kort eller på lang sikt.  

Rådmannens vurderinger i forhold til fremtidig kapasitet 

For å dekke kretsens behov for barnehageplasser må det etableres ulike tiltak på kort og lang sikt.  

Forslag til tiltak på kort sikt 

Utnytte kommunenes kapasitet for barnehageplasser maksimalt ved at: 

1. Barn som bor på Ansnes får fortrinnsvis tilbud om plass på Knarrlagsund barnehage 
2. Barn som bor på Glørstad og omegn får fortrinnsvis plass på Barman eller Knarrlagsund 

barnehage 
3. En storbarnsavdeling kan utvides med 6 plasser fra 01.08.19. 

Fillan barnehage 
Avdelinger 

 

 Småbarn (1-3 år) Storbarn (3-6 år) Totalt 
Avdeling 1 2 3 Sum 1 2 3 Sum  
Kapasitet 12 12 12 36 18 18 18 54 90 
Belegg 12 12 12 36 18 18 18 54 90 
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4. Det etableres en friluftsavdeling i kort avstand fra Fillan barnehage, med plass til 10-12 
storbarna. Dette blir da et nytt tilbud i Hitra kommune som alle foreldre i kommunen har 
mulighet til å søke på.  

Forslag til tiltak på lang sikt 

1. Ved eventuell ledig kapasitet ved Fillan skole, etableres det to barnehageavdelinger i 
arealene der 1-4kl er i dag. 

2. Bygge en ny barnehage i Fillan 
3. Bygge et oppvekstsenter for 1.-4. klasse med barnehage i Fillan 
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4.2   Strand oppvekstsenter, barnehage 

 

 

 

 

Barnehagen ble bygd i 2002 som en to-
avdelings barnehage. I 2005 ble 
barnehagen utvidet med en avdeling. 
Den eldste delen er 17 år. Barnehagen 
er en 3 til 4 avdelings barnehage som 
består av en utvidet avdeling (12 
plasser) for barn under tre år, en 
ordinær avdeling (9 plasser) for barn 
under tre år og en utvidet avdeling (20 
plasser) for barn over tre år. I tillegg har 
barnehagen en avdeling for 
skolestartere i skolens lokaler, med 
plass til maks 12 plasser. 

Barnehagen ligger idyllisk til, sørvendt 
mot Trondheimsleia. Siden barnehagen 
opprinnelig ble bygget for to avdelinger, 
og nå har fire avdelinger, er den veldig 
trangbodd. Personalfløy, garderobe, 
lager og felles kjøkkenområde er ikke dimensjonert for mer enn to avdelinger.. Hele vindusrekka 
mot sjøen og solsiden, mangler solskjerming. Barnehagen er en del av Strand oppvekstsenter der 
skoledelen ligger like ved barnehagen.  

Status kapasitet i forhold til brukernes behov 

Ved å ta i bruk arealer ved skolen til de største barna, dekker barnehagen pr. dato kretsens behov 
for barnehageplasser. Barnehagens kapasitet i forhold til godkjenning på maksimalt antall barn er 
fylt. Økt tilflytting av barnefamilier i kretsen og en reduksjon av mulighetene for å benytte skolens 
areal, vil utfordre barnehagens kapasitet.  

Rådmannens vurderinger i forhold til fremtidig kapasitet 

Antall barn i barnehagealder varierer en del fra år til år. Fra 2013 og fram til i dag har det vært en 
økning med 16 barn i kretsen i 2015 og 20 barn i 2017. Med økt aktivitet ved Hitra Industripark og 
økt boligbygging i kretsen, vil det bli behov for å øke kapasiteten ved Strand barnehage på sikt. Fra 
01.01.2019 blir Hemnskjela oppvekstsenter en del av Nye Hitra kommune, og det da er det mulig å 
se kapasiteten på Strand oppvekstsenter i sammenheng med Hemnskjela oppvekstsenter.  

 

  

Strand barnehage 
Avdelinger 

 

 Småbarn (1-3 år) Storbarn (3-6 år) Totalt 
Avdeling 1 2  Sum 1 2  Sum  
Kapasitet 12 9  21 20 12  32 53 
Belegg 12 9  21 16 12 * 28 (32) 49 (53) 

* 3 barn under 3 år 
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4.3   Barman oppvekstsenter, barnehage 

 

 

 

 

 

Barnehagen ble etablert i 2009 som en 
del av Barman oppvekstsenter. En fløy 
ved Barman skole ble renovert og 
ombygd til en 3-avdelings barnehage. 
Barnehagen har i dag plass til 48 barn, 
to utvidede avdelinger (2x12 plasser) 
for barn under tre år, en utvidet (24 
plasser) avdeling for barn over tre år.  

Barnehagen ligger med utsikt over 
Barmfjorden. Som en del av et 
oppvekstsenter er barnehagen i samme 
bygg som en fådelt 1-7 skole og sfo, 
med felles personalfløy. Personalfløyen 

ble totalrenovert våren 2019, og gir gode arbeidsforhold for ansatte. 

Status kapasitet i forhold til brukernes behov 

Barnehagen dekker pr. dato kretsens behov for barnehageplasser. Barnehagens kapasitet i forhold 
til godkjenning på maksimalt antall barn er fylt.  

Barnehagen har som regel noe ledig kapasitet for barn under tre år ved oppstart i august, mens 
storbarnsavdelingen blir fylt opp. Dette gir utfordringer dersom det kommer søknad på 
storbarnsplass midt i året. Småbarnsavdelingene tilbyr plasser og har oppstart utover høsten og 
vinteren. Her tar Barman også søknader fra andre kretser som for eksempel Fillan og Knarrlagsund. 
Småbarnsavdelingen er som regel fulle fra februar/mars hvert år.  

Rådmannens vurdering i forhold til fremtidig kapasitet 

Høsten 2019 er barnehagens kapasitet allerede fylt opp ved hovedopptaket. Tidligere år har det 
vært forholdsvis mange ledige plasser ved oppstart av nytt barnehageår. Disse plassene har blitt 
tildelt og fylt opp utover høsten og ved starten av nytt år med søkere stort sett fra Barman krets og 
Fillan krets. For barnehageåret 2019-2020 har ikke barnehagen ledig kapasitet til å tildele plasser 
for søkere som kommer etter hovedopptaket. 6 barn har adresse i andre kretser enn Barman. Det 
er vanskelig å forutse hvordan kapasiteten ved Barman vil fungere i årene fremover da denne høsten 
er den første der alle plasser er tildelt allerede ved hovedopptaket.  

  

Barman barnehage 
Avdelinger 

 

 Småbarn (1-3 år) Storbarn (3-6 år) Totalt 
Avdeling 1 2  Sum 1   Sum  
Kapasitet 12 12  24 24   24 48 
Belegg 12 12  24 24   24 49 
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4.4   Knarrlagsund oppvekstsenter, barnehage 

 

 

 

 

 

Knarrlagsund oppvekstsenter ble 
ferdigstilt høsten 2005 og består av 
barnehage og 1-7-skole med 
skolefritidsordning. Barnehagen er en 2 
avdelings barnehage med totalt 36 
plasser. Begge avdelingene har utvidet 
kapasitet slik at det er 12 plasser på 
småbarnsavdeling (1-3 år), samt 24 
plasser på storbarnsavdeling (3-6 år).  

Barnehagen ligger idyllisk til, i 
Knarrlagsund sentrum med skog, sjø, 
fjell og vann i nærheten. Det er en 
gapahuk med stor hengekøye, 
klatrevegg og variert natur som 
oppvekstsenteret benytter flittig. 

Status kapasitet i forhold til brukernes behov 

Barnehagen dekker pr dato kretsens behov for barnehageplasser. Barnehagens kapasitet i forhold 
til godkjenning på maksimalt antall barn er fylt. 

Rådmannens vurdering i forhold til fremtidig kapasitet 

Barnetallet varierer noe fra år til år, men kullene de siste årene har ligget på mellom 6 til 9 barn. 
Barnehagekapasiteten er pr dato maksimalt utnyttet. Som vi ser på framskriving av barnetall og 
befolkningsvekst i Knarrlagsund krets, vil barnetallet reduseres i forhold til dagens nivå. Det vil si 
at barnehagen vil få ledig kapasitet på sikt og derfor har mulighet til å ta imot barn tilhørende 
Fillan krets.  

 

  

Knarrlagsund 
barnehage Avdelinger 

 

 Småbarn (1-3 år) Storbarn (3-6 år) Totalt 
Avdeling 1   Sum 1   Sum  
Kapasitet 12   12 24   24 36 
Belegg 12   12 20*   20 (24) 32 (36) 
 * 4 barn under 3 år 
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4.5   Kvenvær oppvekstsenter, barnehage 

 

 

 

 

 

Barnehagen er en del av Kvenvær oppvekstsenter, 
som er et eldre bygg. Oppvekstsentrets barnehagedel 
ble renovert i 2018, med nytt kjøkken, nye vinduer 
med solskjerming, ny ventilasjon og varme.   

Status kapasitet i forhold til brukernes behov 

Barnehagen dekker pr. dato kretsens behov for 
barnehageplasser.  

Rådmannens vurdering i forhold til fremtidig kapasitet 

Barnehagen har areal til å ta imot flere barn ved 
tilflytting.   

 

4.6   Hemnskjela barnehage 

 

 

 

 

 

Hemnskjela barnehage er godkjent for 20 barn. I dag er det 8 småbarn og 10 storbarn som har 
plass ved barnehagen. Barnehagen benytter et klasserom på skolen, ikke fordi arealet er for lite, 
men fordi barnehagelokalene ikke er tilrettelagt for å skille småbarn og storbarn.  

Rådmannens vurdering i forhold til fremtidig kapasitet 

Hemnskjela oppvekstsenter blir en del av Nye Hitra kommune fra 01.01.2020, og man har da en 
mulighet til å se kapasitetsbehov i sammenheng med Strand oppvekstsenter.  

 

  

Kvenvær barnehage 
Avdelinger 

 

 Småbarn (1-3 år) Storbarn (3-6 år) Totalt 
Avdeling 1   Sum 1   Sum  
Kapasitet 3   3 4   6 8 (12) 
Belegg 6   6 1   1 7 (13) 
  

Hemnskjela 
barnehage Avdelinger 

 

 Småbarn (1-3 år) Storbarn (3-6 år) Totalt 
Avdeling 1   Sum 1   Sum  
Kapasitet          
Belegg 8   8 10   10 18 
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4.7   Samlet kapasitet etter hovedopptaket for barnehageåret 2019-2020 

Rett til barnehageplass er knyttet opp imot barnets alder, samt at det er søkt om barnehageplass 
innen frist satt av kommunen i forbindelse med hovedopptak. Utover dette tilbys barnehageplass 
gjennom månedlige opptak ved ledige plasser. Barnehagekapasiteten i Hitra kommune har de siste 
årene vært knapp, en situasjon som ser ut til å vedvare til tross for at det ble åpnet tre nye avdelinger 
ved Fillan barnehage i 2017/18.  

 

 

Opptaket innebærer at barnehagenes kapasitet på det nærmeste er fylt opp. Følgende status gjelder 
for barnehagene:  

Fra august 2019 har kommunen samlet sett 234 plasser. Dette gir plass til 97 barn under 3 år og 
137 barn over 3 år.  

Av tabell 5 ser vi at antall barn har økt med 31 i perioden 2014-2018. Fillan barnehage har hatt en 
økning på 36 barn totalt i perioden dvs 72% økning. Med stor aktivitet og utbygging i Fillan sentrum, 
må man ta høyde for fortsatt stor interesse for barnehageplasser i Fillan krets. Rådmannen legger 
derfor fram tre alternative strategier for å øke barnehagekapasitet i Fillan krets.  

 

  

Barnehage 
Kapasitet 

0-3 år 

Kapasitet 

3-6 år 
Status 

 

Fillan barnehage 36 54 Barnehagen er fylt opp med 6 avdelinger  

Barman bh 24 24 
Barnehagen er fylt opp med 3 avdelinger. 1. småbarn 
ledig. 

 

Strand bh 21 31 
Barnehagen er fylt opp med 4 avdelinger, herav 2 
utvidet. 2.småbarn og 1. storbarn ledig. 

 

Knarrlagsund bh 12 24 Barnehagen er fylt opp herav 2 utvidet. 2. storbarn ledig.  
Kvenvær bh 4 4 Barnehagen har 1.småbarn og 2 storbarn ledig.  
Totalt 97 137 Totalt 234 plasser  
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4.8   Alternative strategier for økt barnehagekapasitet i Fillan krets 

For å dekke behovet for barnehageplasser i Fillan krets på sikt foreslår rådmannen følgende tre 
alternativer:  

1. Ved eventuell ledig kapasitet ved Fillan skole, etableres det to barnehageavdelinger i 
arealene der 1-4kl er i dag. 

2. Bygge en ny frittstående barnehage i Fillan krets. 
3. Bygge et oppvekstsenter for 1.-4. klasse med barnehage i Fillan 

 

 
1. Ved eventuell ledig kapasitet ved Fillan skole, etableres det to barnehageavdelinger i arealene der 

1-4kl er i dag. 

Dette alternativet ble ikke fremmet i den forrige barnehage- og skolebruksplanen, men er slik 
rådmannen ser det et interessant alternativ for å øke barnehagekapasiteten i kretsen. Alternativet 
vil kreve ombygging og renovering av ca 450 m2 ved nåværende areal for 1.-4klasse og SFO ved 
Fillan skole.  

Stipulerte kostnader  

Ombygging og renovering til barnehageformål ca 20 mill 

 

 
2. Bygge en ny barnehage i Fillan. 

Dette alternativet ble fremmet av rådmannen i den forrige barnehage- og skolebruksplanen i 
2013. En ny barnehage må planlegges med en kapasitet på opp mot 3 til 4 avdelinger. En 4 
avdelings barnehage vil ha et omfang på ca 1330m2 

Stipulerte kostnader  

4-avdelings barnehage ca 60 mill 

 

 

3. Bygge et oppvekstsenter for 1.-4. klasse med barnehage i Fillan 

Dette alternativet ble fremmet i barnehage- og skolebruksplanen i 2013, men da med en 4-5- 
avdelings barnehage. Nye Fillan barnehage med tre nye avdelinger dekker deler av behovet, men 
rådmannen vil foreslå at det nå bygges ytterligere to avdelinger, med muligheter for utvidelse. Et 
bygg av denne størrelse må estimeres til ca 2 100m2.  

Stipulerte kostnader  

Nytt skolebygg for 1.-4. trinn og 2 barnehageavdelinger ca 90 mill 
Renovering av ungdomsskolearealet, samt ombygging og 
renovering av personalavdelingen 

ca 25 mill 

Totalt ca 115 mill 
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4.9   Utvide eksisterende barnehage i Fillan 

Fillan barnehage er i dag en 6 avdelings barnehage med 90 barn. Barnehagens uteareal og 
omgivelser er av en slik karakter og utforming at rådmannen vurderer det som krevende å utvide 
barnehagen med flere avdelinger. Dette både på grunn av begrensinger når det gjelder utvidelse av 
utearealet, men også når det gjelder hente – og bringesituasjonen og de trafikale forhold. Ut fra en 
helhetlig vurdering av antall barn, uteareal, omgivelsene og muligheten for utbygging og de trafikale 
forholden ved hente- og bringesituasjonen, vurderer rådmannen dette alternativet som lite aktuelt 
og ønsker derfor ikke å legge det fram som et av alternativene for å utvide barnehagekapasiteten i 
Fillan krets. 

4.10   Fordeler og ulemper med de ulike alternativene 

Den 02.05 ble det gjennomført et møte med kommunalsjefen og pedagogiske ledere ved Fillan 
barnehage, hvor forslag til tiltak i forbindelse med barnehage- og skolebruksplanen 2019-2030 ble 
gjennomgått.  Pedagogisk ledergruppe kom med tilbakemelding og så på fordeler og ulemper i 
forhold til rådmannens forslag til strategier for økt barnehagekapasitet i Fillan krets på sikt. (se 
vedlegg) 
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5    G R U N N S K O L E  
Hitra kommune har i dag fem grunnskoler, fire av grunnskolene er samlokalisert 
med barnehage i oppvekstsenter og en grunnskole er en selvstendig enhet 
inkludert ungdomsskole for hele kommunen. Skoletilhørighetsgrensene i 
kommunen er fastsatt i forskrift om skoletilhørighet som er vedtatt av 
kommunestyret. For barneskolene er det fem geografiske områder for 
skoletilhørighet , for ungdomsskolen ett.  

5.1   Lovkrav og normer 

Grunnskolen reguleres blant annet i Lov om grunnskoler og den videregående opplæringa 
(opplæringslova) og tilhørende forskrifter samt kommunalt vedtatte forskrifter og føringer. Denne 
planen bygger blant annet på følgende bestemmelser: 

Barn har rett og plikt til grunnskoleopplæring 

Alle barn har både rett og plikt til grunnskoleopplæring fra det året de fyller 6 år og til tiende 
skoleåret er fullført. Grunnskolen er ikke et frivillig tilbud, og tilbudet skal derfor omfatte alle 
innbyggere i skolepliktig alder.  

§ 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring 

Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til ein offentleg 
grunnskoleopplæring i samsvar med denne lova og tilhøyrende forskrifter. Plikten kan 
ivaretakast gjennom offentleg grunnskoleopplæring eller gjennom anna, tilsvarende 
opplæring. Retten til grunnskoleopplæring gjeld når det er sannsynleg at barnet skal vere 
i Noreg i meir enn tre månader.  

Grunnskoleopplæringen skal til vanleg ta til det kalenderåret barnet fyller 6 år.  

Rett til skoleskyss 

§ 7-1 Skyss og innlosjering 

Elevar i 2.-10.årstrinn som bur meir enn fire kilometer frå skolen har rett til gratis skyss, 
For elevar i 1. årstrinn er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg eller 
vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda.  

  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61?q=oppl%C3%A6ringslova
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Elevene har rett til å gå på sin nærskole 

§ 8-1 Skolen 

Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i 
nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om hva for skole dei ulike 
oområda i kommunen soknar til. 

Gruppestørrelser og klassedeling 

§ 8-2 Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper 

I opplæringa skal elevane delast i klasser eller basisgrupper som skal vareta deira behov 
for sosial tilhør. For delar avopplæringa kan elevane delast i andre grupper etter behov. 
Til vanleg skal organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå, kjønn eller etnisk tilhør. 
Klassane, basisgruppene og gruppene må ikkje vere større enn det som er pedagogisk og 
tryggleiksmessig forsvarleg.  

Klassen eller basisgruppa skal ha ein eller fleire lærarar (kontaktlærarar) som har særleg 
ansvar for dei praktiske, administrative og sosialpedagogiske gjeremåla som gjeld klassen 
eller basisgruppa og dei elevane som er der, mellom anna kontakten med heimen.  

Elevenes sitt skolemiljø  

Kapittel 9a om elevenes skolemiljø står særlig sentralt. Kapittelet dekker generelle krav, det fysiske 
miljøet, det psykososiale miljøet, samt systematisk arbeid for å fremme helse, miljø og trygghet for 
elevene (internkontroll).  

§ 9A-2 Elevane sitt skolemiljø 

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjer helse, trivsel og læring. 

§ 9A-7 Det fysiske miljøet 

Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn 
til tryggleiken, helsa, trivselen g læringa til elevane.  

Det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar med dei faglege normane som 
fagmyndighetene til kvar tid tilrår.  

Alle elevar har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira. Skolen skal innreiast 
slik at det blir teke omsyn til dei elevane ved skolen som har funksjonshemmingar.  
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5.2   Kapasitetsnormer 

Opplæringsloven fastsetter ikke krav til areal per barn. Lovens § 9a sier at det fysiske miljøet i 
skolen skal være i samsvar med de faglige normene som fagmyndigheter til enhver tid bestemmer.  

Arealnormer for grunnskolen er anbefalt i forskrift for miljørettet helsevern (§9-utforming og 
innredning, veileder til forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager) Forskriften sier at 
det bør være 2 m2 per elev når grupperom er tilgjengelige. Den nasjonale rådgivningstjenesten for 
skoleanlegg anbefaler at en beregner minimum 2,14m2 per elev for å inkludere areal til læreren. Når 
skolen har få grupperom er normen 2,5m2 per elev. Da det er få grupperom ved skolene i 
kommunen, legger rådmannen til grunn at kommunen bør følge en norm på 2,5m2 pr elev. 

Skolens kapasitet er ikke bare avhengig av antall elever pr m2. Antall klasserom, størrelsen på 
klasserommene og antall elever pr trinn har også betydning for graden av kapasitetsutnyttelse.  
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 6    S K O L E A N L E G G E N E :  D A G E N S  
S I T U A S J O N  

6.1   Fillan skole 

 
 
 
Skolen ligger plassert i Fillan sentrum, 
mellom fylkesvei 714, Hitra rådhus, 
private boliger og boligfelt.  Fillan skole 
er en 1 -10 skole og sentral 
ungdomsskole for kommunen. Skolen 
dekker 5.-7. trinn for Kvenvær og Fillan 
krets, og 1.-4. trinn, for Fillan krets. 
Skolens elevarealer ble delvis renovert i 
perioden 2007/2008. Det foreligger i dag 
ingen planer for videre renovering av 
skolen. Det er behov for utbygging og 
renovering av ungdomstrinnet spesielt i 
forhold til: spesialrom, grupperom og to 
av klasserommene på ungdomstrinnet. 
Det er også behov for noe utvidelse av arealet for 1-4kl trinn.  

Skolens personalfløy tilfredsstiller ikke kravene ift arbeidsmiljøloven, og skolen har fått avvik fra 
Arbeidstilsynet, med pålagt tidsfrist for utbedring og lukking av avvik. Arbeidet er stilt i bero inntil 
bygningsmessige og kapasitetsmessige behov ved skolen er avklart.  

 
Status kapasitet og behov for utbygging og renovering i forhold til brukernes behov 

Skolens kapasitet i forhold til antall elever og klasser er delvis tilstrekkelig i dag. Det er i dag 300 
elever og 15 klasser ved skolen. Arealutfordringene er i hovedsak knyttet til 1.-4kl trinn som de 
seinere årene har fått en økning i antall elever pr trinn. I tillegg er det kun et grupperom som kan 
benyttes av de fire klassene tilsammen. Selv om prognosene for elevtallsutvikling ved skolen ikke 
viser en vesentlig økning, vil skolen måtte ta høyde for et større antall elever på sikt, på grunn av 
økt utbygging og tilflytting i kretsen. Endring av undervisningen gjennom bruk av mer praktisk og 
variert undervisning, er utfordrende på grunn av plassmangel ved 1-4kl trinn. Økt antall elever på 
småskoletrinnet har ført til at det i dag er behov for flere grupperom, garderobeplasser og større 
areal for SFO tilbudet. Det er også behov for utbygging og renovering av spesialrom, grupperom og 
to av klasserommene på ungdomstrinnet. 

 

Enheter, elever og klasser Klasserom Ungdomstrinnet Mellomtrinnet Småtrinnet 

Fillan (Fulldelt) Totalt U M S Gr. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Antall elever 300 
7 4 4 15 

59 55 49 25 15 25 24 14 17 21 

Antall klasser 15 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 
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Med bakgrunn i skolens trangboddhet er det en mulighet å se på utnyttelsen av arealet som i dag 
brukes til skolebibliotek. Skolen har allerede etablert et velfungerende samarbeid med 
Folkebiblioteket, som ligger i nær tilknytning til skolen.  

Rådmannens vurdering i forhold til fremtidig kapasitet 

For å legge til rette for en god pedagogisk praksis og en framtidsretta skole i Fillan må det 
etableres tiltak på kort og lang sikt. 

Forslag til tiltak på kort sikt 

1. Å se på muligheter for å øke arealet ved 1-4kl. og SFO, gjennom etablering av brakke 
tilknyttet arealet. 

2. Å se på muligheten for midlertidig tiltak når det gjelder arbeidsplasser og møterom for 
ansatte, gjennom etablering av brakke tilknyttet arealet.  

Forslag til tiltak på lang sikt 

1. Utvide eksisterende 1-10 skole i Fillan. 
2. Bygge et oppvekstsenter for 1.-4. klasse med barnehage i Fillan. 
3. Bygge en ny ungdomsskole i Fillan. 
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6.2   Strand oppvekstsenter, skole 

 
 

Skolen ble bygd i perioden slutten av 50-
tallet til siste byggetrinn som var på 
slutten av 80-tallet. Skolen er en 1-
7 skole, med ca 70 elever. 

Skolen ble vedtatt renovert med start på 
1. byggetrinn høsten 2012. Renoveringen 
omfattet i første omgang godkjent 
avløpsanlegg, branntekniske utfordringer, 
heis, ventilasjon, garderober kroppsøving 
og renovering / oppgradering av 
skolekjøkken / kantine. Videre ble 
det dokumentert behov for forbedringer 
knyttet til garderober 1.-7. trinn, 
lyddemping akustiske forhold 1. etg, skifte av vinduer og solavskjerming, ombygging av 
personalfløy, sanering av oljefyr, ny varmepumpe og garderober for framtidig elevtallsøkning. Av 
dette er det garderobene som gjenstår om elevtallet øker, samt lyddemping akustiske forhold i 
sørdelen av skolebygget (tre rom) og i gymsalen. 

Skolen er en del av Strand oppvekstsenter, der barnehagedelen ligger like ved skolen. Siden høsten 
2017 har vi etablert en barnehageavdeling, på grunn av at kapasiteten i barnehagen er for liten. 
Dette gir noen garderobemessige utfordringer og skolen er mer trangbodd. SFO måtte flytte til 
midlertidige lokaler og deler i dag rom med skolebibliotek, kantine og skolekjøkken. 

Status kapasitet i forhold til brukernes behov 

Skolen dekker pr. dato kretsens behov for elever og klasser. Mulig framtidig behov, opp mot 140 – 
150 elever, som følge av økt tilflytting kan også dekkes, gjennom tilpassinger synliggjort i eget 
byggeprosjekt.  

Rådmannens vurdering i forhold til fremtidig kapasitet 

Skolen har kapasitet til å ta imot ca 70/80 elever ut over dagens situasjon. Ved renovering i 2012-
2016 ble det i liten grad tatt høyde for oppbygging av strømnett, telefoni og data tilpasset dagens 
behov. Ved økt elevtall opp mot 140/150, vil det bli behov for flere garderobeplasser, og flere 
grupperom for å kunne drive en mer fleksibel og differensiert undervisning. Økt antall elever vil også 
kunne bety økt antall ansatte og behov for flere arbeidsplasser og egne garderober for ansatte. 

 

Enheter, elever og klasser Klasserom Ungdomstrinnet Mellomtrinnet Småtrinnet 

Strand (Fulldelt) Totalt U M S Gr. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Antall elever 68 
 3 4 2 

   8 17 9 6 8 13 7 

Antall klasser 7    1 1 1 1 1 1 1 
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6.3   Barman oppvekstsenter, skole 

 
 

Skolen ble etablert første gang på 1950 
– tallet og totalrenovert i 1997, da med 
tilbygg av ny personalfløy samt 
mediatek / allrom. Skolen ble 
oppvekstsenter med 3-avdelings 
barnehage høsten 2009.  

Barnehagen ble etablert gjennom en 
total renovering og utvidelse av en 
tidligere fløy ved skolen.  

Ny total renovering av skole og 
personalavdeling ble ferdigstilt i august 
2018. Det ble nytt tilbygg med kunst og 
håndverk/musikkrom, samt 

skolekjøkken og kantineområde, som også brukes som SFO base. Skolen fremstår i dag som en 
moderne og brukervennlig skole for elever og personale.  

Status kapasitet i forhold til brukernes behov 

Skolen har i dag 61 elever fra 1. – 7. trinn og den dekker pr. dato kretsens behov for plass til elever 
og klasser. Skolen vil kunne øke elevtallet opp mot ca. 80 elever uten utvidelse. 

Rådmannens vurdering i forhold til fremtidig kapasitet 

Prognosene viser en økning av elevtallet ved Barman skole til mellom 70 og 80 elever på sikt. Skolen 
ser ut til å kunne ivareta denne økningen innenfor dagens areal. 

  

Enheter, elever og klasser Klasserom Ungdomstrinnet Mellomtrinnet Småtrinnet 

Barman Totalt U M S Gr. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Antall elever 61 
 2 2 3 

   12 10 10 4 7 8 10 

Antall klasser 7           
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6.4   Knarrlagsund oppvekstsenter, skole 

 

 

Oppvekstsenteret ble bygd i 2005, og er 
i år 14 år gammel. Skolen har 51 elever 
fordelt på 6 klassetrinn fra 2.-7. per i 
dag, siden det i årets kull ikke var 
skolestartere. Dette gjør at skolen i 
størst mulig grad deler i kjernefag, slik 
at dette blir mest mulig klassevis med 
tett oppfølging og god voksentetthet, 
mens det i andre fag bl a praktisk-
estetiske fag praktiseres større grupper, 
hvor mellomtrinn og 3. og 4. trinn har 
timer sammen.  

Skole framstår som en relativt ny skole 
som ligger idyllisk til i Knarrlagsund 
sentrum med skog, fjell, sjø og vann i 
nærheten. Tidens krav til digitale 
strukturer og romtilganger gjør at 
skolen har noen fasilitetsutfordringer, 
deriblant egnet møterom. Skolen er en del av Knarrlagsund oppvekstsenter der barnehagedelen 
ligger i samme bygg. 

Status kapasitet i forhold til brukernes behov 

Skolen dekker pr. dato kretsens behov for klasser og elever. Det er pr. dato 51 elever på skolen, 
fordelt på 6 klasser, prognosene antyder nedgang i årene som kommer. Skolen er prosjektert for 
ca. 80 elever, men større bruk av praktisk og variert undervisning, gjør at antallet bør justeres noe.  

Rådmannens vurdering i forhold til fremtidig kapasitet 

Skolen har kapasitet til å ta imot ca 20 flere elever ved eventuell tilflytting eller endring av 
skolekretsgrenser. Pr i dag viser fremtidig elevtallsutvikling en nedgang i kretsen. 

 

  

Enheter, elever og klasser Klasserom Ungdomstrinnet Mellomtrinnet Småtrinnet 

Knarrlagsund Totalt U M S Gr. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Antall elever 51 
 3 2 2 

   11 4 10 11 8 7 0 

Antall klasser 6           
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6.5   Kvenvær oppvekstsenter, skole 

 

 

Skole er en del av Kvenvær 
oppvekstsenter, som er et eldre bygg. 
Skolen ble renovert i 2018 med ny 
ventilasjon, nye vinduer med solskjerming 
og nytt varmeanlegg.  Det er 10 elever ved 
skolen, som fra skoleåret 2012/13 hav vært 
udelt 1-4 skole.  

Status kapasitet i forhold til brukernes 

behov 

Skole dekker pr. dato kretsens behov for 
klasser og elever.  

 

Rådmannens vurdering i forhold til fremtidig kapasitet 

Skolen har areal nok til å ta imot flere elever ved tilflytting.  

 

  

Enheter, elever og klasser Klasserom Ungdomstrinnet Mellomtrinnet Småtrinnet 

Kvenvær Totalt U M S Gr. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Antall elever 10 
  1 1 

      0 5 2 3 

Antall klasser 1       1 
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6.6   Alternative strategier for økt skolekapasitet i Fillan krets 

Fillan skole vil gjennom følgende tiltak dekke kapasitetsutfordringen på sikt: 

1. Utvide arealet ved 1.-4kl trinn og SFO 
2. Utvide areal for arbeidsplasser for ansatte  
3. Utbygging og renovering av spesialrom, grupperom og to av klasserommene på 

ungdomstrinnet.  

For å dekke ovennevnte behov ved Fillan skole kan en se for seg følgene alternative løsninger på 
sikt: 

1. Utvide eksisterende 1-10 skole i Fillan. 
2. Bygge et oppvekstsenter for 1.-4. klasse med barnehage i Fillan. 
3. Bygge en ny ungdomsskole i Fillan. 

 

1. Utvide eksisterende skole i Fillan 

Det er behov for å utvide arealet ved småskoletrinnet ved Fillan skole med flere grupperom, utvidelse 
av garderober og SFO arealet. Utvidelse må også skje i tilknytning til personalavdelingen der det er 
behov for flere arbeidsplasser og møterom, et arbeid som er igangsatt, men som er satt på vent i 
forhold til en helhetlig vurdering av kapasitetsbehov og behov for renovering ved Fillan skole.  

På grunn av økt behov for mer praktisk og variert undervisning og tilrettelegging gjennom 
stasjonsundervisning, intensive kurs etc, legger rådmannen til grunn et behov for et grupperom pr 
klassetrinn. I dag er det kun ett grupperom som er funksjonelt på småskoletrinnet. 

Stipulerte kostnader  

Utbygging av skolens småskoletrinn og SFO 
- 3 grupperom á 20m2 (ca 60m2) 
- Garderobe   (ca 60m2) 
- SFO-areal   (ca 60m2) 
- Gangareal   (ca 60m2) 

Totalt   ca 240m2 

ca 10 mill 

Utvidelse av personalfløy 
- Utvidelse   (ca 450m2) ca 20 mill 
- Renovering  (ca 550m2) ca 17 mill 

ca 37 mill 

Utbygging og renovering av spesialrom, grupperom og to 
klasserom på ungdomstrinnet 

- Utbygging   (ca 200m2) ca 9 mill 
- Renovering  (ca 200m2) ca 6 mill 

ca 15 mill 

Totalt ca 62 mill 
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2. Bygge et oppvekstsenter for 1.-4. klasse med barnehage i Fillan. 

Se omtale i pkt 3 i forslaget på barnehageområdet. 

Stipulerte kostnader  

Nybygg for 1.-4. klasse og 2 barnehageavdelinger ca 115 mill 

 

3. Bygge en ny ungdomsskole i Fillan 

Dette forslaget ble ikke fremmet av rådmannen i barnehage- og skolebruksplanen for 2013. En ny 
ungdomsskole må bygges med en kapasitet på ca 60 elever pr trinn, men fleksibelt opp mot 70/80 
elever, dvs ca 210-240 elever. En ungdomsskole har behov for spesialrom ut over de ordinære 
undervisningsarealene, som kunst- og håndverk, mat– og helse og naturfagrom. Et skolebygg for 
210/240 elever er estimert til ca 2 500m2. 

Stipulerte kostnader  

Ny ungdomsskole i Fillan krets (ca 2500 m2) ca 105 mill 
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7    K R E T S R E G U L E R I N G  
For å bedre kapasitetsutfordringer ved Fillan skole, er det ikke unaturlig å vurdere en kretsregulering 
spesielt opp mot Knarrlagsund krets, hvor vi ser en reduksjon av elevtallet på sikt. Etter nærmere 
kartlegging av antall elever som i dag har bostedsadresse på Ansnes og Glørstad, konkluderer 
rådmannen med at en kretsregulering ikke vil gi en så stor effekt at tiltaket vil hindre behovet for 
en utvidelse av arealene ved 1-4kl. Dette spesielt fordi det er store variasjoner når det gjelder antall 
elever pr klassetrinn.  

 

8    F O R D E L E R  O G  U L E M P E R  M E D  
T I L T A K E N E  P Å  L A N G  S I K T  

Den 30.04. ble det gjennomført et møte med kommunalsjefen og ansatte ved Fillan skole, hvor 
forslag til tiltak i forbindelse med barnehage- og skolebruksplanen ble gjennomgått. Ansatte jobbet 
i grupper på trinnteam og kom med tilbakemelding og så på fordeler og ulemper i forhold til 
rådmannens forslag til strategier for økt kapasitet og oppgradering av Fillan skole, til en 
hensiktsmessig og framtidsretta skole på sikt (se vedlegg). 

 

1 0    O P P S U M M E R I N G  
Rådmannen ser ut fra framlagte tallmateriale at utviklingen i barne- og elevtallet i kommunen vil 
holde seg på omtrentlig samme nivå som i dag, også fram mot 2030, men med noen variasjoner fra 
år til år. Det betyr at kommunen i utgangspunktet har nok kapasitet både i barnehage og skole fram 
i tid.  

Bildet blir noe annerledes nå man ser på andre faktorer enn rene talloversikter når kommunen skal 
dimensjonere for nok barnehage -  og elevplasser fram i tid. Følgende forhold får også betydning: 

 Det har vært et fødselsoverskudd fra 2014 og fram til i dag. 
 Netto innflytting har vært positiv i flere år. 
 Fillan barnehage har hatt en vekst på 36 barn dvs 72% fra 2014 fram til 2018. Denne 

situasjonen ser ut til å fortsette og ved hovedopptaket i april var det 10 barn som hadde 
Fillan barnehage som første ønske, som ikke fikk plass. Barnehagen opplever en økt 
tilflytting av barnefamilier i kretsen.  

 Kommunen må beregne at en økt aktivitet og boligbygging i Fillan, fører til flere barn i 
barnehagen og elever i skolen på sikt. 

 Etter hovedopptaket i barnehagen i april i år, er det svært få plasser ledig i barnehagene i 
kommunen. Dette er en ny og krevende situasjon. 

 Kartlegging av areal og kapasitet ved Fillan skole, viser at deler av undervisningsarealet på 
småskoletrinnet og deler av arealet på ungdomstrinnet ikke er dimensjonert for større 
klasser, slik situasjonen er på enkelte trinn i dag. 

 Fillan skoles personalfløy tilfredsstiller ikke kravene ift arbeidsmiljøloven, og skolen har fått 
avvik fra arbeidstilsynet.  
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1 1    F O R S L A G  T I L  T I L T A K  
På bakgrunn av tallmaterialet i planen og beskrivelse av barnehage- og skolebygg, anbefaler 
rådmannen kommunestyret å vurdere følgende løsninger for kapasitetsutvidelse og behov for 
renovering ved Fillan barnehage og Fillan skole: 

1. Tiltak for å øke kapasiteten på kort sikt ved Fillan barnehage og Fillan skole legges fram av 
rådmannen i forbindelse med revidering av Handlings- og økonomiplan 2020-2023 og 
investeringsbudsjett 2020. 

2. Tiltak på lang sikt: 
1. Bygge en ny ungdomsskole i Fillan 
2. Ved eventuell ledig kapasitet ved Fillan skole, etableres det to barnehageavdelinger 

i arealene der 1-4kl er i dag. 
3. Bygge et oppvekstsenter for 1.-4. klasse med barnehage i Fillan 
4. Utvide eksisterende skole i Fillan 
5. Bygge en ny barnehage i Fillan 
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