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Justering av skolekretsgrensene til Hallingstad, Hennummarka og Nordal
skoler
Rådmannens forslag til vedtak:
I skolekretsgrensene for Nordal, Hallingstad og Hennummarka gjøres følgende med virkning
fra 1.8.2021:
 Langenga med adresse Gamle Ringeriksvei 17 – 37 tilhører Hallingstad krets
 Kraftveien med adresse Kraftveien 5-33 tilhører Hennummarka krets
 Hennum med adresse Hennumveien 43 og oppover fortsetter å tilhøre Nordal krets

Rådmannens saksutredning:
Bakgrunnen for saken
I 2017 leverte Norconsult en skolebehovsanalyse etter bestilling fra Lier kommune. Analysen
inneholder en beskrivelse av dagens skolestruktur, de ulike skolebyggenes tilstand og
egnethet og mulige løsninger på fremtidig skolestruktur. Bakgrunnen for bestillingen var
behovet for å utarbeide en helhetlig og langsiktig plan for skolestrukturen i Lier; en
skolebehovsplan.
Etter dette er det fattet en rekke beslutninger som gir skolebehovsplanen en retning. Det som
gjenstår før endelig skolebehovsplan kan skrives er følgende:
 Justering av kretsgrensene på Hallingstad, Hennummarka og Nordal skole
 Løsning på kapasitetsutfordringene på Lierbyen og Høvik skole
 Utbedring av Egge skole sett opp mot forslaget om å bygge en felle skole for Egge,
Oddevall og Nordal; Midtbygda skole
Denne saken tar for seg det første kulepunktet; justering av kretsgrensene på Hallingstad,
Hennummarka og Nordal skole.

Mulige løsninger på kapasitetsutfordringene for Lierbyen og Høvik er planlagt å komme til
politisk behandling i oktober og saken om Egge skole og Midtbygda vil komme til politisk
behandling i november 2020. Deretter vil selve skolebehovsplanen utarbeides og sendes ut på
høring.
Høring om endring av skolekretsgrenser
OKI-utvalget vedtok at blant annet at justering av skolekretsgrensene på Hallingstad,
Hennummarka og Nordal skole skulle sendes ut på høring. Mange elever som tilhører Nordal
krets har Hallingstad eller Hennummarka som sin nærmeste skole. Utbyggingen på Tranby
har blant annet ført til at skolekretsgrensa deler boligfelt, noe som fører til mange søknader
om skolebytte. Målet med endringen er at flere elever skal få gå på den skolen de bor nærmest
uten å måtte søke om skolebytte. Forslaget til nye kretsgrenser ble sendt ut på høring.
Høringsfrist var 16. mars, og det kom inn 22 svar totalt.
Oppsummering av høringssvarene
SU, FAU og elevrådet ved Hallingstad skole støtter forslaget som foreligger. «De fleste søker
seg uansett til Hallingstad skole, om de bor i byggefeltet som egentlig tilhører Nordal»
(elevrådet, Hallingstad skole). «Elevene ser dermed kun fordeler med flyttingen av grensene»
(høringssvar fra elevene ved Hallingstad skole). Forslaget til nye skolekretsgrenser støttes
også av elevrådet ved Tranby skole som er opptatt av en god overgangsperiode slik at ingen
må bytte skole før de begynner på ungdomsskolen.
SU ved Nordal skole støtter høringsforslaget knyttet til grensen mellom Nordal og
Hennummarka skole. Når det gjelder grensen mellom Nordal og Hallingstad skole, ønsker de
at Langenga fortsatt skal høre til Nordal skolekrets.
Det er også kommet innspill fra en privatperson som mener skolekretsgrensene ikke må følge
veier, og peker på at det er svært uheldig når barn i samme gate tilhører ulike skolekretser.
Det trekkes frem at delingen av Kraftveien er uheldig. Det fremkommer også ønske om at
større deler av Hennum skal tilhøre Hennummarka skolekrets. Høringssvarene er oppsummert
i melding 12/2020 til OKI.
Konsekvenser av foreslåtte endringer
Rådmannen har undersøkt Langenga-området, samt sett på konsekvensene av at Kraftveien og
Hennumveien brukes som grenser. Videre han man undersøkt mulighetene for å fravike
grunnkretsene i større rad enn det man gjorde i det opprinnelige forslaget.
Langenga: I dette området bor det 10 barn i grunnskolealder per 28.04.2020. Alle elevene
tilhører Nordal skolekrets, men kun ett barn går på Nordal skole. 7 elever har søkt om
overflytting til Hallingstad skole og går der per i dag. Én elev går på Hennummarka og én
elev går på Heia skole. Dersom majoriteten av disse elevene hadde gått på Nordal skole per i
dag, ville det vært naturlig at Langenga fortsatt var en del av Nordal skolekrets. Dette er
imidlertid ikke tilfellet, og siden hensikten er at skolekretsgrensene skal endres for å stemme
bedre overens med skolene elevene faktisk går på, gjøres det ikke endringer på eksisterende
forslag.
Kraftveien: Det foreslås at skolekretsgrensen ikke følger veien, men at husene på begge sider
tilhører samme skolekrets. Dette er fornuftig, og dette er vurdert opp imot det å følge
grunnkretsene. Det er få husstander på nordsiden av veien, og det kan se ut som dette handler
om ett hus, så denne grensa kan justeres til å innebefatte husene på begge sider av veien.
Hennum: Området ligger for nær Nordal skole til at det er hensiktsmessig å innlemme større
deler av dette området i Hennummarka skolekrets.

Skolekretsgrenser som ikke følger grunnkretsene: Grunnen til at man har fulgt
grunnkretsene er av statistiske årsaker. Alle SSB sine tall er nyttet til grunnkretser og man kan
kun få disse tallene for en skolekrets dersom grensen er samsvarer. Så spørs det om dette
hensynet er viktigere enn at elever i samme gate tilhører samme skolekrets. Undersøkelser
viser at Asker kommune har fraveket fra grunnkretser i sine skolekretser. Det vurderes derfor
dithen at dette kan gjøres dersom det er tungtveiende grunner for å gjøre det. Det at elever i
samme gate får tilhøre samme skolekrets anses å være en tungtveiende grunn.

Vedlegg:
Kart over forslag til nye skolekretsgrenser for Hallingstad, Hennummarka og Nordal skoler

