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1. Innledning
I Skolebehovsplanen 2018-2021, som ble vedtatt i Kommunestyret i mars 2018, ble det presentert
elevtallsprognoser for skolene i Tromsø kommune sett opp mot kapasitet ved den enkelte skole.
Denne viser at noen skoler allerede har krysset kapasitetsgrensen for elevtall, mens andre skoler –
også naboskoler, har god kapasitet. For å unngå fremtidige kostnadskrevende utbygginger ved
enkeltskoler, har det i alle skolestruktursaker siden 2014 blitt vedtatt kretsgrensereguleringer for
områder som ville få elevtallsutfordringer.
Da «Lokal forskrift om opptak til barne- og ungdomsskoler i Tromsø kommune» ble vedtatt i
Kommunestyret 21. mars 2018, kunne arbeidet med å regulere kretsgrensene påbegynne.
Følgende saker med Kommunestyrevedtak ligger til grunn for saken om kretsgrenseregulering:








Skolestruktur Kvaløysletta, 18. juni 2014
Skolestruktur Tromsøya, 25. mars 2015
Skolestruktur distrikt, 29. april 2015
Skolestruktur fastlandet, 27. april 2016
Skolestruktur ungdomsskolene på Tromsøya, 29. mars 2017
Lokal forskrift om opptak til barne- og ungdomsskoler i Tromsø kommune, 21. mars 2018
Skolebehovsplan 2018-2021, 25. april 2018

I saksutredningen ligger tall fra Kompas SSB 2016 til grunn. Det kan være vanskelig å forutse hvor
godt folketellingen og prognosene vil treffe for den enkelte skole. Det må likevel understrekes at
dette er de tallene Tromsø kommune har å styre etter og at det har blitt gjort helhetsvurderinger
hvor disse tallene ligger til grunn.
Dagens bilde viser at noen prognoser treffer godt i forhold til elevtallene på enkeltskoler, mens andre
ligger over eller under. Årsaksforklaring kan være at elever søker fritt skolevalg til andre skoler enn
nærskolen og at en del elever velger å gå på privatskole.
Med dette arbeidet tas det sikte på at elevtallet ved den enkelte skole skal holdes innenfor
kapasitetsgrensen for hele fireårsperioden fra skoleåret 2019-2020 og frem til skoleåret 2022- 2023.
Det er usikkert om elevtallet ved Gyllenborg skole vil holde seg innenfor kapasitet gjennom hele
fireårsperioden. Det er skissert en løsning for dette dersom kapasitetsgrensen nås midt i perioden.
Nytt elevtall etter regulering av kretsgrensene er lagt inn i elevtallstabeller for den enkelte skole. De
nye tallene er stipulert ut fra folketelling av barn i alderen 0-4 år i de ulike skolekretsene (markert
med prikker på kartene) og er et snitt tall av antall skolestartere i fireårsperioden.
Den ene avdelingen ved Læring gjennom arbeid (LGA), som er lokalisert på Kvaløyvegen, må
relokaliseres fra og med skoleåret 2019-2020. Dette vil det bli jobbet med i løpet av høsten 2018 og
en løsning vil være på plass i god tid før skoleåret 2019-2020. Dette vil ikke bli behandlet videre i
denne saken.
Tegnspråkklassen vil bli nevnt under Fagereng skole. Denne er foreslått relokalisert til en annen skole
i Tromsø kommune fra og med høsten 2019. Det skal, i samarbeid med PPT som drifter tilbudet, i
løpet av høsten 2018 utarbeides et alternativ for elevene i tegnspråkklassen. Løsningen skal være
klar i god tid før skoleåret 2019-2020.
Endring av skolekrets kan føre til at noen skoler får færre elever enn de har i dag gjennom
fireårsperioden. En annen konsekvens kan være at noen elever på ungdomstrinn får skolevei som er
lengre enn 4 km. Disse vil ha rett til busskort. Ingen elever på barnetrinn vil få skolevei som overstiger
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2 km. Søsken som blir splittet på grunn av nye kretsgrenser og som ønsker å gå på samme skole, kan
søke på fritt skolevalg innen 1. februar.
Ved overgang til ungdomstrinn er det, på bakgrunn av tilbakemelding fra rektorer, lagt til grunn at
hele klasser eller barnekull fra en barneskole overføres til den samme ungdomsskolen, slik at venner
slipper å bli skilt ved overgang til ungdomsskole. Dette er imøtekommet i forslagene.
Det har vært gjennomført møter med rektorer ved berørte skoler, hovedtillitsvalgte og
hovedverneombud i forkant av høringen.
Hovedtillitsvalgte, hovedverneombud og ungdomsrådet er høringsinstans sammen med berørte
skoler og deres samarbeidsutvalg og elevråd. Det vil bli gjennomført drøftingsmøte i etterkant av
høring og merknadsbehandling.

1.1 Oppsummering av saken




For følgende skoler er det foreslått endringer i kretsgrensene: Bjerkaker, Fagereng,
Gyllenborg, Prestvannet, Workinnmarka, Grønnåsen og Sommerlyst skoler.
Det foreslås at elever fra Gyllenborg skole får Grønnåsen skole som ungdomsskole.
Det er ingen forslag om å endre kretsene på Kvaløya og Fastlandet.

2. Barneskoler
2.1 Opptaksområde Sør-Tromsøya
Opptaksområdet for Sør-Tromsøya innbefatter skolene Bjerkaker, Fagereng, Gyllenborg, Prestvannet
og Workinnmarka. Elevtallet ved Bjerkaker og Gyllenborg skoler er høyere enn kapasitet og det er
derfor nødvendig å innskrenke kretsgrensene for disse skolene og utvide kretsen mot skoler i
opptaksområdet som har ledig kapasitet, slik som Fagereng og Workinnmarka skoler.
Prestvannet skole skulle jamfør prognosene hatt ledig kapasitet, men de faktiske elevtallene for de to
siste skoleårene viser at elevtallet ligger opp mot kapasitetsgrensen. Dette vil innebære behov for en
innskrenkning av Prestvannet krets og utvidelse av Workinnmarka.
Fagereng skole bruker en av basene (109 m2) til et kommuneovergripende tilbud for elever som
bruker tegnspråk. En forutsetning for å utnytte kapasiteten ved Fagereng skole, er at alle basene kan
benyttes fullt ut og at basen som har vært brukt av tegnspråkklassen blir tilbakestilt til ordinær drift
fra og med skoleåret 2019/2020.

Elevtallsprognoser for opptaksområde Sør-Tromsøya
Skole
Bjerkaker
Fagereng
Gyllenborg
Prestvannet
Workinnmarka
*KOMPAS 2016

Kapasitet
350
450
380
380
490

2019-2020
425
204
473
287
315

2020-2021
431
191
461
290
324

2021-2022
439
185
458
270
335

2022-2023
454
182
468
268
353

2.2 Bjerkaker skole
Kapasitetsgrensen ved Bjerkaker skole er allerede overskredet og skolen har tatt i bruk spesialrom for
å finne plass til alle elevene. Ved ekstra høy boligbygging i området, vil elevtallet fortsette å stige i
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fireårsperioden. Det må foretas kapasitetsøkning ved skolen. En forutsetning for at de foreslåtte
tiltak om kretsgrenseregulering er tilstrekkelig, er at moduler, som er beskrevet i tidligere
skolestruktursak, er på plass fra og med skoleåret 2019-2020.
Skole/kapasitet
Kapasitet
2019-2020
Bjerkaker
350
425
Stipulert etter
350
415
Kretsgrenseregulering
*KOMPAS 2016 (ved høy og ekstra høy boligbygging)

2020-2021
431
421

2021-2022
439
429

2022-2023
454
444

Som tiltak er Bjerkaker krets foreslått innsnevret ved toppen av Sør-Tromsøya og elever som bor i
området vil få Fagereng skole som nærskole. Dette vil gi en mindre effekt på kort sikt og en større
effekt på lengre sikt. Dersom tiltaket ikke er tilstrekkelig etter 2023, må det vurderes å innskrenke
kretsen ytterligere.
Forslag til ny krets for Bjerkaker skole blir som følger:

Røstbakken 1 – 9 A og B, Mellomvegen 84 A og oppover, Jens Olsens gate, Alfred Eriksens veg, Henrik
Ibsens veg, Strandvegen, Hjalmar Johansens gate, Kveldrovegen 44 – 66, Ivar Aasens veg, Henrik
Wergelands veg 1-12, Krognes vegen fra nr. 28 og høyere opp, Heimdal vegen og Lars Thørrings veg.
Krognesvegen nr. 28 og høyere, alle i Heimdalsvegen, Henrik Wergelandsveg nr. 1 – 12, Kveldrovegen
44 – 66 og alle i Ivar Aasens veg.
Forslaget innebærer at Sommerlyst skole fortsetter som ungdomsskole for elever fra Bjerkaker skole.

2.3 Fagereng skole
Skole
Kapasitet
2019-2020
Fagereng
450
204
Stipulert etter
450
234
Kretsgrenseregulering
*KOMPAS 2016 (ved høy boligbygging)

2020-2021
191
221

2021-2022
185
215

2022-2023
182
212

Fagereng skole har god kapasitet og et synkende elevtall. En av basene brukes av tegnspråkklassen to
dager per uke. På grunn av elevtallsutfordringene på Sør-Tromsøya, som vil vare over tid, må basen
på Fagereng skole tas i bruk til ordinær undervisning fra og med skoleåret 2019-2020. Dette
innebærer at lokalene blir tilbakestilt til ordinær undervisning og at tegnspråkklassen skal etableres i
alternative lokaler. Skoleåret 2018-2019 vil det være 3 elever ved dette tilbudet.
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Forslag til ny krets for Fagereng skole blir som følger:

(Fra Kvaløyveien) Holtveien opp til Åsgårdvegen, Gitta Jønssonsveg opp til Christian VII s gate (Coop
Ekstra Elverhøy), Anne Eides veg, Bekkevollvegen, Ottarsveg, alle nummer i Senjavegen, Røstbakken
nr. 11 og opp, Hagavegen alle, Grønlivegen, Granvegen, Triangelen Kveldrovegen 1-42, Henrik
Wergelands veg 11-33 og Krognesvegen 1-26 B. Prost Schjeldrupsgate, Oscar Larsens vei,
Skoglivegen, Stadionvegen, Lars Hagerupsveg, Morgenvegen, Karl Halls veg, Egil Lindbergsveg,
Bernhard Hansens veg, Kåre Moursundsveg, Ebeltoftvegen, Kaldfjordvegen nr. 1 – 25.
Forslaget innebærer at Sommerlyst skole fortsetter som ungdomsskole for elever fra Fagereng skole.

2.4 Gyllenborg skole
Skole
Kapasitet
2019-2020
Gyllenborg
380
473
Stipulert etter
380
456
Kretsgrenseregulering
*KOMPAS 2016 (ved høy og ekstra høy boligbygging)

2020-2021
481
464

2021-2022
495
478

2022-2023
499
482

Gyllenborg krets har færre elever enn det prognosetallene viser. Skoleåret 2017-2018 er det 343
elever ved skolen. De tre siste årene har elevtallet ligget stabilt på 340-350 elever, men tendensen i
prognosene viser at elevtallet kommer til å stige slik det fremgår av tabellen over jf. linje en.
Ut fra beregningene fra Kompas er det sannsynlig at det bli en overskridelse i fireårsperioden, men
det er usikkert om elevtallet vil komme opp mot de størrelsene som fremgår av tabellen. Likevel må
det foretas endringer i kretsen for å dempe elevtallsveksten noe, slik at risikoen for å overskride
kapasitetsgrensen reduseres.
I forslaget til innskrenking av kretsen reduseres elevtallet med 66 elever over fireårsperioden. Dette
er barn født inn i dagens Gyllenborgkrets i området Alfheimvegen og vest mot Hansmarkvegen. Disse
er foreslått overført til Fagereng krets. Ved å fordele de 66 elevene flatt over fire år, så får Gyllenborg
skole vi i gjennomsnitt 17 elever færre per skoleår. I tabellens linje to er det tatt utgangspunkt i
prognosetallene justert ned med 17 elever per år for fireårsperioden.
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Det vil, etter nøye vurderinger, ikke bli foreslått å endre kretsen ytterligere enn det forslaget viser.
Skulle det derimot i løpet av fireårsperioden vise seg at prognosene slår til, vil forslag nytt tiltak være
å flytte hele 7. trinn fra Gyllenborg til Grønnåsen skole. En konsekvens av dette vil være at Gyllenborg
skole blir definert som en 1 - 6 skole, mens Grønnåsen skole blir definert som kombinasjonsskole
med 7. - 10. trinn. Skoleeier vil følge nøye med på elevtallsutviklingen og vil i tett dialog med skolens
ledelse vurdere dette fortløpende.
Per i dag går hele Gyllenborg krets til Sommerlyst skole ved overgang til ungdomstrinn. Elevtallet ved
Sommerlyst vil allerede ved skoleåret 2018-2019 overstige kapasitetstallet og skolen vil i fremtiden
ikke kunne fortsette å ta imot elever fra alle de fire barneskolene Bjerkaker, Fagereng, Gyllenborg og
Prestvannet. På bakgrunn av dette foreslås det at elever ved Gyllenborg skole får Grønnåsen skole
som ungdomsskole.
Forslag til ny krets for Gyllenborg skole blir som følger:

Alfheimvegen, Austadvegen, Røstbakken 8, Bernhard Hansens veg, Mellomvegen 1 – 43,
Bendiksenbakken, Holmboevegen i nord og østsiden av Haakon den VII gate, Grensevegen, Øvre
Markveg sør for Bendiksenbakken og alle med postnummer 9008.
Forslaget innebærer Grønnåsen skole som ungdomsskole for elever fra Gyllenborg.

2.5. Prestvannet skole
Skole
Kapasitet
2019-2020
Prestvannet
380
287
Stipulert etter
380
342
Kretsgrenseregulering
*KOMPAS 2016 (ved høy og ekstra høy boligbygging)

2020-2021
290
342

2021-2022
288
342

2022-2023
290
342

Det faktiske elevtallet for Prestvannet skole er 357 elever for skoleåret 2017-2018 og ligger dermed
høyere enn hva prognosetallene viser for fireårsperioden. I og med at det faktiske elevtallet er
høyere enn prognosetallene, vil tabellens linje to ta utgangspunkt i dette.
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I forslaget til innskrenking av kretsen reduseres elevtallet med 61 elever over fireårsperioden. Ved å
fordele disse flatt over fire år, så får vi i gjennomsnitt 15 elever færre per skoleår. I tabellens linje to
er det tatt utgangspunkt i dagens elevtall og justert ned med 15 elever per år for fireårsperioden.
På bakgrunn av dette forventes elevtallet for Prestvannet skole å ligge opp mot kapasitetsgrensen og
det vil bli nødvendig med en kretsgrenseregulering.
Forslag til ny krets for Prestvannet skole blir som følger:

Forslag til kretsgrenseregulering for Prestvannet krets er å avgi området fra krysset
Sommerlystveien/Christian VII`s gate (Coop Extra Elverhøy) med veien Anna Eidesvei og Gitta
Jønssonsvei til Fagereng skolekrets.
I tillegg foreslås det regulert Christian VII`s gate, Brinkveien, Olastien, Karisvingen, Stalheimveien,
Åsgårdveien og Lars Eriksensvei til Workinnmarka skolekrets.
Forslaget innebærer at Sommerlyst skole fortsetter som ungdomsskole for elever fra Prestvannet
skole.

9

2.6. Workinnmarka skole
Skole
Kapasitet
Workinnmarka
490
Stipulert etter
490
Kretsgrenseregulering
*KOMPAS 2016

2019-2020
315
325

2020-2021
324
334

2021-2022
335
345

2022-2023
353
363

Skolen har god kapasitet i prognoseperioden. For å imøtekomme mulig kapasitetsoverskridelse på
Prestvannet foreslås en justering mot Workinnmarka skole i området rundt Bymyra.
I forslaget til utvidelse av kretsen økes elevtallet med 42 elever over fireårsperioden. Ved å fordele
disse flatt over fire år, så får vi i gjennomsnitt 10 elever flere per skoleår. I tabellens linje to er det
tatt utgangspunkt i dagens elevtall og justert opp med 10 elever per år for fireårsperioden.
Forslag til ny krets for Workinnmarka skole blir som følger:

I sør: Holtveien opp til krysset Åsgårdveien, Åsgårdveien, Lars Eriksensvei, Brinkveien, Christian VII`s
gate, Olastien, Karisvingen, Stalheimveien, Langnesveien til Soltunveien. I nord vil kretsen vøre som
tidligere fra Giæverneset opp Tverrforbindelsen til Skibrua.
Forslaget innebærer at Langnes skole fortsetter som ungdomsskole for elever fra Workinnmarka.

2.7 Opptaksområde Nord-Tromsøya 1
I dette opptaksområdet inngår Hamna og Solneset skolekrets og disse rekrutterer elever til Langnes
skole (ungdomsskole). I fireårsperioden frem mot skoleåret 2022-2023, vil skolene ha kapasitet til å
imøtekomme elevtallsveksten. Det foreslås ingen regulering av kretsgrensene i denne omgang.

2.8 Hamna skole
Skole
Kapasitet
2019-2020
2020-2021
Hamna
380
236
243
*KOMPAS 2016 (ved høy og ekstra høy boligbygging)
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2021-2022
256

2022-2023
256

Skolen har god kapasitet i prognoseperioden og det vil ikke bli foreslått endringer for Hamna
skolekrets.
Langens skole fortsetter som ungdomsskole for elever fra Hamna.

2.9 Solneset skole
Skole
Kapasitet
2019-2020
2020-2021
Solneset
350
267
296
*KOMPAS 2016 (ved høy og ekstra høy boligbygging)

2021-2022
320

2022-2023
348

Skolen har god kapasitet i prognoseperioden, men vil komme opp mot kapasitetsgrensen i slutten av
fireårsperioden. Det vil ikke bli foreslått endringer for Solneset skolekrets.
Langnes skole fortsetter som ungdomsskole for elever fra Solneset.

2.10 Opptaksområde Nord-Tromsøya 2
I dette opptaksområdet inngår Borgtun, Stakkevollan og Mortensnes skolekrets. Skolene Borgtun og
Stakevollan rekrutterer elever til Grønnåsen skole (ungdomsskole) og Mortensnes skole rekrutterer
til Langnes skole (ungdomsskole).

2.11 Stakkevollan skole
Skole
Kapasitet
2019-2020
2020-2021
Stakkevollan
325
263
259
*KOMPAS 2016 (ved høy og ekstra høy boligbygging)

2021-2022
259

2022-2023
259

Skolen har god kapasitet i prognoseperioden og det vil ikke bli foreslått endringer for Stakkevollan
skolekrets.
Grønnåsen skole fortsetter som ungdomsskole for elever fra Stakkevollan.

2.12 Borgtun skole
Skole
Kapasitet
2019-2020
2020-2021
Borgtun
300
316
332
*KOMPAS 2016 (ved høy og ekstra høy boligbygging)

2021-2022
353

2022-2023
371

Forventet elevtallsvekst ved fremskriving av elevtall og prognoser har ikke slått til ved Borgtun skole.
Årsaksforklaringer til dette er at flere elever fra Borgtun krets går på Prestvannet skole og at det er få
barnefamilier i studenboligene og i boliger eid av UNN i Ishavsvegen. Elevtallet ved skolen har vært
stabilt på rundt 260 elever de siste fire årene og en tror dette vil være elevtallet fremover, selv om
prognosene sier noe annet.
Dersom prognosene skulle slå til vil en alternativ løsning være å bruke ledige lokaler ved Grønnåsen
ungdomsskole skole for ett av årskullene fra Borgtun. Dette på grunn av plassmangel ved
naboskolene Gyllenborg og Prestvannet og at det av trafikale og topografske årsaker ikke vil være
mulig å flytte mer av kretsgrensen mot Stakkevollan skole enn det som ble gjort i 2015.
Skolen har vinter og vår 2018 gjennomgått en ombygging, som har ført til at grupperom og
undervisningsrom som har vært benyttet til arbeids- og møterom for ansatte nå er tilbakeført til
undervisningsformål. Dette innebærer at skolen har fått bedre plass til elevene og vurderer det slik at
de vil kunne håndtere det dersom elevtallet skulle gå noe over kapasitet.
På bakgrunn av en helhetsvurdering vil det ikke bli foreslått noen endring av Borgtun krets eller
overføring av elever til Grønnåsen skole for kommende fireårsperiode.
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Grønnåsen skole fortsetter som ungdomsskole for elever fra Borgtun.

2.13 Mortensnes skole
Skole
Kapasitet
2019-2020
2020-2021
Mortensnes
364
297
309
*KOMPAS 2016 (ved høy og ekstra høy boligbygging)

2021-2022
322

2022-2023
330

Elevtallet ved skolen ligger under prognosetallet for skoleåret 2017-2018. Elevtallet vil stige noe i
fireårsperioden, men det vil ikke krysse kapasitetsgrensen. Dette betyr at kretsgrensen vil stå
uendret.
Langnes skole fortsetter som ungdomsskole for elever fra Mortensnes.

2.14 Opptaksområde Kvaløya sentralt
I dette opptaksområdet inngår de fem barneskolekretsene Slettaelva, Sandnessund, Selnes, Storelva
og Kaldfjord skoler. Det vil ikke bli foreslått endringer av kretsgrensene på Kvaløya. Rekruttering til
ungdomsskolen vil foregå som tidligere.

2.15 Slettaelva skole
Skole/kapasitet
Slettaelva

Kapasitet
2019-2020
310 (med
186
innføringsklasse)
*KOMPAS 2016 (ved høy og ekstra høy boligbygging)

2020-2021
175

2021-2022
170

2022-2023
163

Skolen har god kapasitet, og det vil ikke bli foretatt kretsgrenseregulering i denne perioden.

2.16 Sandnessund skole
Skole/kapasitet Kapasitet
2019-2020
Sandnessund
224
116
*KOMPAS 2016 (ved høy og ekstra høy boligbygging)

2020-2021
113

2021-2022
108

2022-2023
106

Skolen har god kapasitet, og det vil ikke bli foreslått kretsgrenseregulering i denne perioden.

2.17 Selnes skole
Skole
Kapasitet
2019-2020
Selnes
350 (med ny modul)
342
*KOMPAS 2016 (ved høy og ekstra høy boligbygging)

2020-2021
362

2021-2022
362

2022-2023
361

Elevtallet ved Selnes skole er lavere enn det prognosetallene tilsier. Bakgrunnen for dette kan være
at flere elever har søkt fritt skolevalg til Storelva skole og at elever søker til privatskoler. Det
forventes at det faktiske elevtallet vil ligge under kapasitetsgrensa i fireårsperioden og derfor foreslås
det ingen endring av kretsgrensen.

2.18 Storelva skole
Skole/kapasitet
Storelva skole

Kapasitet
2019-2020
482 (inkl. u-skoledel 274
på 80 elever)
*KOMPAS 2016 (ved høy og ekstra høy boligbygging)

2020-2021
270

2021-2022
276

2022-2023
284

Det forventes at det faktiske elevtallet ved Storelva skole vil ligge under kapasitetsgrensa i
fireårsperioden og derfor foreslås det ingen endring av kretsgrensen.
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2.19 Kaldfjord skole
Skole/kapasitet Kapasitet
2019-2020
Kaldfjord
225
202
*KOMPAS 2016 (ved høy og ekstra høy boligbygging)

2020-2021
193

2021-2022
183

2022-2023
180

Skolen er over kapasitetsgrensen først i perioden, men det forventes nedgang i elevtallet fra 2018.
Elevtallet er noe høyere enn registrert befolkning. I kapasitet er provisoriet medregnet. Det forventes
at det faktiske elevtallet vil ligge under kapasitetsgrensa i fireårsperioden og derfor foreslås det ingen
endring av kretsgrensen.

2.20 Opptaksområde Fastlandet
Fastlandet sentralt nord og sentralt sør består av Skjelnan, Krokelvdalen, Lunheim, Tromsdalen og
Reinen skoler.

2.21 Skjelnan skole
Skole/kapasitet Kapasitet
2019-2020
Skjelnan
380
303
*KOMPAS 2016 (ved høy og ekstra høy boligbygging)

2020-2021
323

2021-2022
351

2022-2023
380

Skolen vil ha kapasitet til barnetallsveksten frem til slutten av denne prognoseperioden. Dersom
boligbyggingen blir ekstra høy, dvs. rundt 1400 boliger, så kan det bli kapasitetsbrudd ved neste
gjennomgang av kretsgrensene. Det er begrensede muligheter for å utvide Skjelnan skole i tillegg til
at det er bygningsmessige utfordringer. Det må vurderes skolekretsjustering mot Krokelvdalen på
sikt. Det vil ikke bli foreslått kretsgrenseregulering for Skjelnan skole i denne perioden.

2.22 Krokelvdalen skole
Skole/kapasitet
Krokelvdalen

Kapasitet
300 (med

2019-2020
183

2020-2021
198

2021-2022
214

2022-2023
232

innføringsklasser)

*KOMPAS 2016 (ved høy og ekstra høy boligbygging)
Skolen har kapasitet til å ta forventet barnetallvekst, og det vil dermed ikke bli foreslått
kretsgrenseregulering for Krokelvdalen skole i denne perioden.

2.23 Lunheim skole
Skole/kapasitet Kapasitet
2019-2020
Lunheim
380
327
*KOMPAS 2016 (ved høy og ekstra høy boligbygging)

2020-2021
322

2021-2022
317

2022-2023
316

Skolen har kapasitet til å ta forventet barnetallvekst og det vil dermed ikke bli foreslått
kretsgrenseregulering for Lunheim skole i denne perioden.

2.24 Tromsdalen skole
Skole/kapasitet Kapasitet
2019-2020
Tromsdalen
620 (inkl modulbygg) 411
*KOMPAS 2016 (ved høy og ekstra høy boligbygging)

2020-2021
406

2021-2022
397

2022-2023
391

Det går flere elever ved skolen enn det som registrert som bosatt i skolekretsen. Det faktiske
elevtallet er på omtrent 100 elever høyere enn prognosene tilsier. Vi forventer at det blir slik
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framover. Det midlertidige skolebygget fra Sommerlyst ungdomsskole er flyttet til Tromsdalen, noe
som løser kapasitetsutfordringene som skolen er inne i. Det forventes en avdemping av barnetallet
utover i hele prognoseperioden. Det vil ikke bli foreslått kretsgrenseregulering for Tromsdalen skole i
denne perioden.

2.25 Reinen skole
Skole/kapasitet Kapasitet
2019-2020
Reinen
525
471
*KOMPAS 2016 (ved høy og ekstra høy boligbygging)

2020-2021
479

2021-2022
493

2022-2023
510

Skolen vil ha kapasitet til å ta barnetallveksten i alternativene basis og høyt. Dersom det blir ekstra
høy boligbygging på rundt 1600 boliger i hele prognoseperioden så kan kapasiteten overstiges i 2025.
Det er arealer til utvidelse av Reinen skole. Det vil ikke bli foreslått kretsgrenseregulering for Reinen
skole i denne perioden.

3.0 Ungdomsskoler
Ved gjennomgang av opptaksområdene for ungdomsskolene viser det seg at Kvaløya og Fastlandet
har kapasitet til å ta elevtallsveksten i området for kommende fireårsperiode frem mot skoleåret
2022-2023. Det vil ikke bli foreslått kretsgrenseregulering for disse to områdene for fireårsperioden.

3.1 Opptaksområde Tromsøya
I dette opptaksområdet ligger skolene Sommerlyst, Langnes og Grønnåsen. Sommerlyst skole er i
ferd med å krysse kapasitetstallet på 540 elever og elevtallet vil fortsette å stige i fireårsperioden.
Grønnåsen skole har best kapasitet i fireårsperioden. På bakgrunn av dette foreslås det å endre
skolekretsene for Sommerlyst og Grønnåsen skoler. Langnes skole vil ikke bli berørt i denne
perioden.

3.2 Sommerlyst
Skole/kapasitet
Kapasitet
2019-2020
Sommerlyst
540
564
Stipulert etter
540
516
Kretsgrenseregulering
*KOMPAS 2016 (ved høy og ekstra høy boligbygging)

2020-2021
594
528

2021-2022
607
564

2022-2023
646
597

For å imøtekomme elevtallsveksten må kretsgrensen for Sommerlyst skole reguleres. Det foreslås at
Gyllenborg krets overføres til Grønnåsen skole ved overgang til ungdomstrinn. Dette vil redusere
elevopptaket til Sommerlyst med to til tre klasser.
Skole
2019/2020
Gyllenborg 7. 48
trinn
*IST elevlister 2018

2020/2021
66

2021/2022
43

2023/2024
49

Det ser ut til at elevtallsveksten vil kunne overstige kapasitetstallet fra skoleåret 2021-2022. Dersom
dette skjer ved ekstra høy boligbygging slik tabellen viser, må det fortløpende vurderes nye tiltak.
Dette vil innebære ytterligere overføring av elever til Grønnåsen og evt. Langnes skole.
Følgende barneskoler som dermed foreslås rekruttert til Sommerlyst skole er Bjerkaker, Fagereng og
Prestvannet skoler.
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3.4 Grønnåsen
Skole/kapasitet
Kapasitet
2019-2020
Grønnåsen
360
220
Stipulert etter
360
268
Kretsgrenseregulering
*KOMPAS 2016 (ved høy og ekstra høy boligbygging)

2020-2021
233
299

2021-2022
250
293

2022-2023
266
315

Grønnåsen skole har god kapasitet til å kunne ta imot flere elever i prognoseperioden. Det foreslås
derfor at Grønnåsen avlaster Sommerlyst skole ved å ta imot avgangselever fra Gyllenborg skole.
Skole
2019/2020
Gyllenborg
48
*IST elevlister 2018

2020/2021
66

2021/2022
43

2023/2024
49

Følgende barneskoler som dermed foreslås rekruttert til Grønnåsen skole er Gyllenborg, Borgtun og
Stakkevollan skoler. For øvrig vises det til punkt 2.4, avsnitt 4 i høringsdokumentet.

3.3 Langnes
Skole/kapasitet Kapasitet
2019-2020
Langnes
550
458
*KOMPAS 2016 (ved høy og ekstra høy boligbygging)

2020-2021
489

2021-2022
498

2022-2023
513

Skolen vil i kommende fireårsperiode ha kapasitet til å ta forventet elevtallsvekst. Ved ekstra høy
boligbygging i området, vil skolen nå kapasitetsgrensen i 2023-2024. Dette vil bli gjenstand for
vurdering ved neste gjennomgang av kretsgrensene.
Følgende barneskoler rekrutterer til Langnes skole:
Workinnmarka, Mortensnes, Solneset og Hamna skoler.
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