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Høring om framtidig skolestruktur i Mosjøen   
Kommunestyret gjorde et vedtak 16. desember 2020 med følgende tekst:  

Kommunestyret ber rådmannen legge fram egne saker for skolenedleggelser i 
tråd med loven.   

a. Nedleggelse av Elsfjord skole   
b. Nedleggelse av Kulstad skole   
c. Det bes om en utredning av 1-10-modell i sentrumsskolene, som kan sees 

som et alternativ til punkt b.  

I etterkant av dette har kommunestyret i sak 22/21, 24.mars i år, vedtatt at Elsfjord 
oppvekstsenter legges ned fra 01.08.21. Dette betyr at punkt a i kommunestyrets 
vedtak av 16.12.20 er sluttført. 
 
Denne høringen omfatter således punkt b og c i vedtaket og følgende modeller er 
utredet: 
 
0-alternativ: Dagens struktur med 3 barneskoler og 1 ungdomsskole opprettholdes 
• Alternativ 0A: Ingen strukturendring – Minimumsløsning på Mosjøen skole  
• Alternativ 0B: Ingen strukturendring – Full oppgradering av Mosjøen skole med PPT/FH*  
• Alternativ 0C: Ingen strukturendring – Full oppgradering av Mosjøen skole, én parallell 

og PPT/FH  
 
Kulstad skole avvikles: Ny struktur med 2 barneskoler og 1 ungdomsskole 
• Alternativ 1A: Kulstad skole avvikles – Minimumsløsning på Mosjøen skole  
• Alternativ 1B: Kulstad skole avvikles – Full oppgradering av Mosjøen skole med PPT/FH*  
 
1-10 modell med tre kombinertskoler: Ny struktur uten ungdomsskole 
• Alternativ 2A:  Tre kombinertskoler – Kippermoen avvikles  
• Alternativ 2B:  Tre kombinertskoler – Mosjøen skole avvikles  
 
*PPT står for pedagogisk psykologisk tjeneste 
*FH står for særskilt tilbud for funksjonshemmede 
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Rådmannen har engasjert WSP i oppdraget med utredningen. Hele rapporten fra 
WSP ligger i sin helhet som vedlegg til denne høringen. I tillegg er det utført en 
brannteknisk analyse og en tilstandsanalyse for Mosjøen skole. Disse kan oversendes 
ved henvendelse. 
 
Utredningen har tatt utgangspunkt i prognoser for elevtall skoleåret 2025/26: 

Skole Elevtall 
Granmoen 183 
Kulstad 240 
Mosjøen 288 
Olderskog 275 
Kippermoen 387 
SUM 1373 

 

 
Oversikt og sidetall: 

 Pedagogiske vurderinger side 2-16 
 Økonomiske beregninger side 16-20 
 WSP sin oppsummering /anbefaling side 21 

 
 
PEDAGOGISKE VURDERINGER  
 
Alternativ 0A: Ingen strukturendring – Minimumsløsning på Mosjøen skole  
Fordeler: 

 Ungdomsskolen forblir i et bygg som allerede er tilpasset dem, både fysisk og 
pedagogisk.  

 De fysiske rammebetingelsene for elevene på ungdomsskoletrinnet vil fortsatt 
ha svært gode kvaliteter.  

 Sterkt profesjonsfaglig fellesskap på ungdomstrinnet sikrer at 
kompetansekrav oppfylles og gjør skolen attraktiv med tanke på rekruttering 
og lav turnover.  

 Ressursbesparende med tanke på personalressurser for ungdomsskolen da 
disse samles. 

 
Ulemper: 

 De fysiske rammebetingelsene for elevene på barnetrinnet vil ha svært ulike 
kvaliteter.  

 Det er vesentlige kvalitetsforskjeller på de ulike skoleanleggene, hva gjelder 
både fremtidsrettet skoleanlegg tilpasset dagens pedagogikk og ny gjeldende 
læreplan. Mosjøen skole skiller seg ut, og har ikke forventet standard når det 
gjelder pedagogisk funksjonalitet. Mosjøen tilbyr ikke fleksible og varierte 
fysiske læringsmiljøer, men er en tradisjonell korridor- og klasseromsskole. 
Bygningens langstrakte utforming og smale bygningskropp over flere etasjer 
setter fysiske rammer som gjør det svært utfordrende å bygge dem om til 
fleksible og varierte læringsarealer. Det vil bli kostbart å oppgradere Mosjøen 
skole, og selv med tilstrekkelig tilførte midler vil den, som følge av 
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bygningsmessige forutsetninger, i begrenset grad kunne bygges om til å 
tilfredsstille kravene til et framtidsrettet skoleanlegg.  

 Det er per i dag vesentlige forskjeller i de ulike skoleanleggene hva gjelder 
fysiske rammer som fremmer et godt inneklima/læringsmiljø med tanke på 
temperatur, akustikk, ventilasjon, overflater, garderobefasiliteter og generelle 
læringsarealer for øvrig. Dette gjelder spesielt Mosjøen skole. Særlig vil 
tilrettelegging/bygging av tilfredsstillende garderobeløsninger skape 
utfordringer da disse vil kreve flere innganger.  

 Store forskjeller på uteområdenes fasiliteter.  
 Vanskeligere å styrke det profesjonsfaglige fellesskapet på barneskolene da 

enhetene blir mindre. 
 
 
Alternativ 0B: Ingen strukturendring – Full oppgradering av Mosjøen skole 
med PPT/FH  
Fordeler: 

 Ungdomsskolen forblir i et bygg som allerede er tilpasset dem, både fysisk og 
pedagogisk.  

 De fysiske rammebetingelsene for elevene på ungdomsskoletrinnet vil fortsatt 
ha svært gode kvaliteter. 

 Sterkt profesjonsfaglig fellesskap på ungdomstrinnet sikrer at 
kompetansekrav oppfylles og gjør skolen attraktiv med tanke på rekruttering 
og lav turnover.  

 Ressursbesparende med tanke på personalressurser for ungdomsskolen da 
disse samles.  

 PPT kommer tettere på elever og ansatte i skolen generelt og som ressurs 
for avdelingen for de funksjonshemmede spesielt.  

 Ved full oppgradering av skolen får alle elevene i kommunen mer likeverdige 
læringsarealer.  

 Mosjøen skole får arealer tilrettelagt for elever med funksjonshemminger. 
 
 
Ulemper: 

 Det er vesentlige kvalitetsforskjeller i de ulike skoleanleggene, hva gjelder 
både fremtidsrettet skoleanlegg tilpasset dagens pedagogikk og ny gjeldende 
læreplan. Mosjøen skole skiller seg ut, og har ikke forventet standard når det 
gjelder pedagogisk funksjonalitet. Mosjøen skole tilbyr ikke fleksible og 
varierte fysiske læringsmiljøer, men er en tradisjonell korridor- og 
klasseromsskole. Bygningens langstrakte utforming og smale bygningskropp 
over flere etasjer setter fysiske rammer som gjør det svært utfordrende å 
bygge dem om til fleksible og varierte læringsarealer. Det vil bli kostbart å 
oppgradere Mosjøen skole, og selv med tilstrekkelig tilførte midler vil den, 
som følge av bygningsmessige forutsetninger, i begrenset grad kunne bygges 
om til å tilfredsstille kravene til et framtidsrettet skoleanlegg.  

 Det er per i dag vesentlige forskjeller i de ulike skoleanleggene hva gjelder 
fysiske rammer som fremmer et godt inneklima/læringsmiljø med tanke på 
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temperatur, akustikk, ventilasjon, overflater, garderobefasiliteter og generelle 
læringsarealer for øvrig. Dette gjelder spesielt Mosjøen skole. Særlig vil 
tilrettelegging/bygging av tilfredsstillende garderobeløsninger skape 
utfordringer da disse vil kreve flere innganger.  

 Det skal settes av et skjermet og avgrenset areal til PPT på Mosjøen skole. 
Her kan det ikke være gjennomgangstrafikk av elever og ansatte i skolen da 
PPT sitt arbeid er av konfidensiell art.  
Arbeidsplasser og møterom til PPT krever dagslys, og legger beslag på mye 
fasade. PPT må ha tilgang på testrom i skolen. Testrommet må være 
skjermet og lydisolert. Disse forutsetningene kan bli krevende å ta hensyn til 
da skolens utforming, plassering av innganger og behov for rømning gjør det 
utfordrende å finne egnet plassering for PPT.  

 Det skal etableres et areal på 70 m2 for funksjonshemmede med 
tilrettelegging for hvile, stell, lagring og sikker lading av rullestoler mm, samt 
løfteordninger (skinner i tak) osv. Dette kan være krevende å innpasse i den 
eldre bygningen. Utfordringen videre vil være at elever i denne avdelingen må 
forflytte seg i et langstrakt bygg for å ta ulike rom og funksjoner i bruk. Det 
vil ikke være mulig å sikre likeverdig tilkomst mellom etasjer og til alle rom. 
Uansett tilrettelegging for universell utforming vil derfor bevegelsesmønstre 
og logistikk bli krevende som følge av den eldre bygningens geometri.   

 Ulikheter med tanke på nærhet til PPT for skolene.  
 Store forskjeller på uteområdenes fasiliteter.  
 Vanskeligere å styrke det profesjonsfaglige fellesskapet på barneskolene da 

enhetene blir mindre. 
 
Alternativ 0C: Ingen strukturendring – Full oppgradering av Mosjøen 
skole, én parallell og PPT/FH  
Fordeler: 

 Ungdomsskolen forblir i et bygg som allerede er tilpasset dem, både fysisk og 
pedagogisk.  

 De fysiske rammebetingelsene for elevene på ungdomsskoletrinnet vil fortsatt 
ha svært gode kvaliteter. 

 Sterkt profesjonsfaglig fellesskap på ungdomstrinnet sikrer at 
kompetansekrav oppfylles og gjør skolen attraktiv med tanke på rekruttering 
og lav turnover.  

 Ressursbesparende med tanke på personalressurser for ungdomsskolen da 
disse samles.  

 PPT kommer tettere på elever og ansatte i skolen generelt og som ressurs 
for avdelingen for de funksjonshemmede spesielt.  

 Med færre elever på Mosjøen skole, vil det bli enklere å få plass til PPT uten 
at det går på bekostning av elevenes arealer.  

 Mosjøen skole får tilrettelagte arealer for elever med funksjonshemninger.  
 Kulstad skole har allerede kapasitet til å ta imot flere elever. 
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Ulemper: 
 Det er vesentlige kvalitetsforskjeller på de ulike skoleanleggene, hva gjelder 

både fremtidsrettet skoleanlegg tilpasset dagens pedagogikk og ny gjeldende 
læreplan. Mosjøen skole skiller seg ut, og har ikke forventet standard når det 
gjelder pedagogisk funksjonalitet. Mosjøen skole tilbyr ikke fleksible og 
varierte fysiske læringsmiljøer, men er en tradisjonell korridor- og 
klasseromsskole. Bygningens langstrakte utforming og smale bygningskropp 
over flere etasjer setter fysiske rammer som gjør det noe utfordrende å 
bygge dem om til fleksible og varierte læringsarealer. Det vil imidlertid bli 
noe enklere i dette alternativet enn 0A og 0B da det er færre arealer som 
trenger tilpasning som følge av at elevtallet er redusert til en en-parallell 
barneskole. Men de bygningsmessige forutsetninger setter fortsatt 
begrensninger for i hvilken grad læringsarealene kan bygges om til å 
tilfredsstille kravene til et framtidsrettet skoleanlegg uavhengig av tilførte 
midler.  

 Det er per i dag vesentlige forskjeller i de ulike skoleanleggene hva gjelder 
fysiske rammer som fremmer et godt inneklima/læringsmiljø med tanke på 
temperatur, akustikk, ventilasjon, overflater, garderobefasiliteter og generelle 
læringsarealer for øvrig. Dette gjelder spesielt Mosjøen skole. Særlig vil 
tilrettelegging/bygging av tilfredsstillende garderobeløsninger skape 
utfordringer da disse vil kreve flere innganger.  

 Det må settes av et skjermet og avgrenset areal til PPT på Mosjøen skole. 
Her kan ikke være gjennomgangstrafikk av elever og ansatte i skolen da PPT 
sitt arbeid er av konfidensiell art. Arbeidsplasser og møterom til PPT krever 
dagslys, og legger beslag på mye fasade. PPT må ha tilgang på testrom i 
skolen. Testrommet må være skjermet og lydisolert. Disse forutsetningene 
kan bli noe krevende å ta hensyn til da skolens utforming, plassering av 
innganger og behov for rømning gjør det utfordrende å finne egnet 
plassering for PPT. Det vil imidlertid bli enklere i dette alternativet enn 0A og 
0B da elevtallet er mindre.  

 Det skal etableres et areal på 70 m2 for funksjonshemmede med 
tilrettelegging for hvile, stell, lagring og sikker lading av rullestoler mm, samt 
løfteordninger (skinner i tak) osv. Dette kan være krevende å innpasse i den 
eldre bygningen. Utfordringen videre vil være at elever i denne avdelingen 
må forflytte seg i et langstrakt bygg for å ta ulike rom og funksjoner i bruk. 
Det vil ikke være mulig å sikre likeverdig tilkomst mellom etasjer og til alle 
rom. Uansett tilrettelegging for universell utforming vil derfor 
bevegelsesmønstre og logistikk bli krevende som følge av den eldre 
bygningens geometri.  

 Ulikheter med tanke på nærhet til PPT for skolene.  
 Store forskjeller på uteområdenes fasiliteter. 
 Vanskeligere å styrke det profesjonsfaglige fellesskapet på barneskolene. 

Særlig blir det sosiale og faglige fellesskapet på Mosjøen skole er utsatt da 
denne skolen reduseres til en en-parallell barneskole. 
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Alternativ 1A: Kulstad skole avvikles – Minimumsløsning på Mosjøen skole  
Fordeler: 

 Arealeffektivt  
 Ungdomsskolen forblir i et bygg som allerede er tilpasset dem, både fysisk og 

pedagogisk.  
 De fysiske rammebetingelsene for elevene på ungdomsskoletrinnet vil fortsatt 

ha svært gode kvaliteter. 
 Større barneskoler med flere ansatte styrker det profesjonsfaglige 

fellesskapet.  
 Sterkt profesjonsfaglig fellesskap på ungdomstrinnet sikrer at 

kompetansekrav oppfylles og gjør skolen attraktiv med tanke på rekruttering 
og lav turnover.  

 Ressursbesparende med tanke på personalressurser i både ungdomsskolen og 
barneskolene.  

 PPT får færre enheter å betjene. 
 
 
Ulemper: 

 De fysiske rammebetingelsene for elevene på barnetrinnet vil ha svært ulike 
kvaliteter.  

 Det er vesentlige kvalitetsforskjeller på de ulike skoleanleggene, hva gjelder 
både fremtidsrettet skoleanlegg tilpasset dagens pedagogikk og ny gjeldende 
læreplan. Mosjøen skole skiller seg ut, og har ikke forventet standard når det 
gjelder pedagogisk funksjonalitet. Mosjøen skole tilbyr ikke fleksible og 
varierte fysiske læringsmiljøer, men er en tradisjonell korridor- og 
klasseromsskole. Bygningens langstrakte utforming og smale bygningskropp 
over flere etasjer setter fysiske rammer som gjør det svært utfordrende å 
bygge dem om til fleksible og varierte læringsarealer. Det vil bli kostbart å 
oppgradere Mosjøen skole, og selv med tilstrekkelig tilførte midler vil den, 
som følge av bygningsmessige forutsetninger i begrenset grad kunne bygges 
om til å tilfredsstille kravene til et framtidsrettet skoleanlegg.  

 Det er per i dag vesentlige forskjeller i de ulike skoleanleggene hva gjelder 
fysiske rammer som fremmer et godt inneklima/læringsmiljø med tanke på 
temperatur, akustikk, ventilasjon, overflater, garderobefasiliteter og generelle 
læringsarealer for øvrig. Dette gjelder spesielt Mosjøen skole. Særlig vil 
tilrettelegging/bygging av tilfredsstillende garderobeløsninger skape 
utfordringer da disse vil kreve flere innganger.  

 Store forskjeller på uteområdenes fasiliteter.  
 Elevene fra Kulstad skole får lengre skolevei.  
 Kulstad skole har fleksible og varierte fysiske læringsarealer og tilrettelagt 

uteområde for elevgruppe. Det kan synes uheldig å legge ned en skole som 
har et pedagogisk funksjonelt og framtidsrettet skoleanlegg.  
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Alternativ 1B: Kulstad skole avvikles – Full oppgradering av Mosjøen skole 
med PPT/FH 
Fordeler: 

 Arealeffektivt  
 Ungdomsskolen forblir i et bygg som allerede er tilpasset dem, både fysisk og 

pedagogisk.  
 De fysiske rammebetingelsene for elevene på ungdomsskoletrinnet vil fortsatt 

ha svært gode kvaliteter. 
 Større barneskoler med flere ansatte styrker det profesjonsfaglige 

fellesskapet.  
 Sterkt profesjonsfaglig fellesskap på ungdomstrinnet sikrer at 

kompetansekrav oppfylles og gjør skolen attraktiv med tanke på rekruttering 
og lav turnover.  

 Ressursbesparende med tanke på personalressurser i både ungdomsskolen og 
barneskolene.  

 PPT kommer tettere på elever og ansatte i skolen generelt og som ressurs for 
avdelingen for de funksjonshemmede spesielt.  

 PPT får færre enheter å betjene. 
 
Ulemper: 

 Det er vesentlige kvalitetsforskjeller på de ulike skoleanleggene, hva gjelder 
både fremtidsrettet skoleanlegg tilpasset dagens pedagogikk og ny gjeldende 
læreplan. Mosjøen skole skiller seg ut, og har ikke forventet standard når det 
gjelder pedagogisk funksjonalitet. Mosjøen skole tilbyr ikke fleksible og 
varierte fysiske læringsmiljøer, men er en tradisjonell korridor- og 
klasseromsskole. Bygningens langstrakte utforming og smale bygningskropp 
over flere etasjer setter fysiske rammer som gjør det svært utfordrende å 
bygge dem om til fleksible og varierte læringsarealer. Det vil bli kostbart å 
oppgradere Mosjøen skole, og selv med tilstrekkelig tilførte midler vil den, 
som følge av bygningsmessige forutsetninger, i begrenset grad kunne bygges 
om til å tilfredsstille kravene til et framtidsrettet skoleanlegg.  

 Det er per i dag vesentlige forskjeller i de ulike skoleanleggene hva gjelder 
fysiske rammer som fremmer et godt inneklima/læringsmiljø med tanke på 
temperatur, akustikk, ventilasjon, overflater, garderobefasiliteter og generelle 
læringsarealer for øvrig. Dette gjelder spesielt Mosjøen skole. Særlig vil 
tilrettelegging/bygging av tilfredsstillende garderobeløsninger skape 
utfordringer da disse vil kreve flere innganger.  

 Det må settes av et skjermet og avgrenset areal til PPT på Mosjøen skole. Her 
kan ikke være gjennomgangstrafikk av elever og ansatte i skolen da PPT sitt 
arbeid er av konfidensiell art. Arbeidsplasser og møterom til PPT krever 
dagslys, og legger beslag på mye fasade. PPT må ha tilgang på testrom i 
skolen. Testrommet må være skjermet og lydisolert. Disse forutsetningene 
kan bli noe krevende å ta hensyn til da skolens utforming, plassering av 
innganger og behov for rømning gjør det utfordrende å finne egnet plassering 
for PPT.  

 Det skal etableres et areal på 70 m2 for funksjonshemmede med 
tilrettelegging for hvile, stell, lagring og sikker lading av rullestoler mm, samt 
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løfteordninger (skinner i tak) osv. Dette kan være krevende å innpasse i den 
eldre bygningen. Utfordringen videre vil være at elever i denne avdelingen 
må forflytte seg i et langstrakt bygg for å ta ulike rom og funksjoner i bruk. 
Det vil ikke være mulig å sikre likeverdig tilkomst mellom etasjer og til alle 
rom. Uansett tilrettelegging for universell utforming vil derfor 
bevegelsesmønstre og logistikk bli krevende som følge av den eldre 
bygningens geometri.  

 Ulikheter med tanke på nærhet til PPT for skolene.  
 Store forskjeller på uteområdenes fasiliteter.  
 Elevene fra Kulstad skole får lengre skolevei. 
 Kulstad skole har fleksible og varierte fysiske læringsarealer og tilrettelagt 

uteområde. Det kan synes uheldig å legge ned en skole som har et 
pedagogisk funksjonelt og framtidsrettet skoleanlegg. 

 
 
Alternativ 2A: Tre kombinertskoler – Kippermoen ungdomsskole avvikles  
Fordeler: 

 Arealeffektivt.  
 Skolehelsetjenesten og PPT får færre enheter å forholde seg til.  
 Helhetlig skoleløp for elevene.  
 Mulighet til å bruke kompetanse og ressurser på tvers av skoleslag.  

 
 
Ulemper: 

 Det profesjonsfaglige fellesskapet svekkes vesentlig, da lærerne på 
ungdomstrinnet fordeles på tre skoler. I særdeleshet på Mosjøen skole, som 
får en-parallell på ungdomstrinnet.  

 Det profesjonsfaglige fellesskapet svekkes også på barneskolen, med tanke 
på at det bare blir en-parallell på Kulstad skole og Olderskog skole. 

 Mindre attraktive som arbeidsgiver, på grunn av det reduserte 
profesjonsfaglige fellesskapet for lærere i de ulike skoleslagene. Særlig vil 
ungdomsskolemiljøene svekkes.  

 Det vil bli vanskelig å få dekket krav til kompetanse i de ulike fagene. Særlig 
vil ungdomstrinnet være utsatt. Det kan føre til behov for pendling for 
enkelte faglærere mellom skolene for å kunne gi elevene kompetent 
undervisning og fagoppfølging. Fra 2025 får man ikke lenger dispensasjon for 
kompetansekravene. 

 Ungdomsskolen vil mangle bredde til å kunne tilby flere mulige valgfag og 
språkfag. 

 Vanskelig å få kvalifiserte vikarer ved fravær. 
 De fysiske rammebetingelsene for elevene på ungdomsskoletrinnet vil ha 

svært ulike kvaliteter da Mosjøen skole, Kulstad skole og Olderskog skole er 
skoleanlegg som ikke er tilpasset ungdomskolelever. Det er ikke lagt til rette 
for kantinedrift/ordning på Mosjøen skole og Olderskog skole. For 
ungdomsskoleelever vil dette være ønskelig. Det er videre en utfordring med 
tanke på elevbedrift, valgfag og kantinedrift, og som opplæringstilbud for 
elever med særlige behov.   
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 Kippermoen er en relativt ny, moderne og framtidsrettet ungdomsskole med 
et tilpasset uteområde for skolebruk. Det kan synes uheldig å legge ned en 
skole som har et pedagogisk funksjonelt og framtidsrettet skoleanlegg. Det 
kan dessuten være vanskelig å gjenbruke arealene til andre formål i 
kommunen. 

 Svømme- og idrettsarealer ved Kippermoen bør videreføres for skolebruk. Det 
innebærer imidlertid mer transport for elever og ansatte med de utfordringer 
det gir med tanke på tidsbruk og sikkerhet for elevene da flere elever nå må 
transporteres for å benytte anlegget. 

 Det er vesentlige kvalitetsforskjeller på de ulike skoleanleggene, hva gjelder 
både fremtidsrettet skoleanlegg tilpasset dagens pedagogikk og ny gjeldende 
læreplan. Mosjøen skole skiller seg ut, og har ikke forventet standard når det 
gjelder pedagogisk funksjonalitet. Mosjøen skole tilbyr ikke fleksible og 
varierte fysiske læringsmiljøer, men er en tradisjonell korridor- og 
klasseromsskole. Bygningens langstrakte utforming og smale bygningskropp 
over flere etasjer setter fysiske rammer som gjør det svært utfordrende å 
bygge dem om til fleksible og varierte læringsarealer. Det vil bli kostbart å 
oppgradere Mosjøen skole, og selv med tilstrekkelig tilførte midler vil den, 
som følge av bygningsmessige forutsetninger, i begrenset grad kunne bygges 
om til å tilfredsstille kravene til et framtidsrettet skoleanlegg. 

 Det er per i dag vesentlige forskjeller på de ulike skoleanleggene hva gjelder 
fysiske rammer som fremmer et godt inneklima/læringsmiljø med tanke på 
temperatur, akustikk, ventilasjon, overflater, garderobefasiliteter og generelle 
læringsarealer for øvrig. Dette gjelder spesielt Mosjøen skole. Særlig vil 
tilrettelegging/bygging av tilfredsstillende garderobeløsninger skape 
utfordringer da disse vil kreve flere innganger. 

 Store forskjeller på uteområdenes fasiliteter. Kulstad skole, Mosjøen skole og 
Olderskog skole er ikke tilpasset ungdomsskoleelever.   

 Uklart om skolelederne har tilstrekkelig kompetanse for begge skoleslag.  
 

 
Alternativ 2B: Tre kombinertskoler – Mosjøen skole avvikles  
Fordeler: 

 Arealeffektivt.  
 Skolehelsetjenesten og PPT får færre enheter å forholde seg til.  
 Helhetlig skoleløp for elevene.  
 Mulighet til å bruke kompetanse og ressurser på tvers av skoleslag.  
 Mosjøen skole som er det minst oppgraderte skoleanlegget med de minst 

framtidsrettede og pedagogisk funksjonelle fysiske læringsarealene avvikles.  
 
 
Ulemper: 

 Det profesjonsfaglige fellesskapet svekkes vesentlig, da lærerne på 
ungdomstrinnet fordeles på tre skoler. I særdeleshet på Kippermoen, som får 
kun en parallell på ungdomstrinnet.  

 Det profesjonsfaglige fellesskapet svekkes også på barneskolen, med tanke 
på at det bare blir enparallell på Kulstad skole og Olderskog skole.  
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 Mindre attraktive som arbeidsgiver, på grunn av det reduserte 
profesjonsfaglige fellesskapet for lærere i de ulike skoleslagene. Særlig vil 
ungdomsskolemiljøene svekkes. 

 Det vil bli vanskelig å få dekket krav til kompetanse i de ulike fagene. Særlig 
vil ungdomstrinnet være utsatt. Det kan føre til behov for pendling for enkelte 
faglærere mellom skolene for å kunne gi elevene kompetent undervisning og 
fagoppfølging. Fra 2025 får man ikke lenger dispensasjon for 
kompetansekravene. 

 Ungdomsskolen vil mangle bredde til å kunne tilby flere mulige valgfag og 
språkfag. 

 Vanskelig å få kvalifiserte vikarer ved fravær. 
 De fysiske rammebetingelsene for elevene på ungdomsskoletrinnet vil ha 

svært ulike kvaliteter da Kulstad skole og Olderskog skole er skoleanlegg som 
ikke er tilpasset ungdomskolelever. Det er ikke lagt til rette for 
kantinedrift/ordning på Kulstad skole og Olderskog skole. For 
ungdomsskoleelever vil dette være ønskelig. Det er videre en utfordring med 
tanke på elevbedrift, valgfag og kantinedrift, og som opplæringstilbud for 
elever med særlige behov.   

 Kippermoen ungdomsskole er ikke tilpasset barneskoleelever.  
 Store forskjeller på uteområdenes fasiliteter. Kulstad skole og Olderskog skole 

er ikke tilpasset ungdomsskoleelever.   
 Uklart om skolelederne har tilstrekkelig kompetanse for begge skoleslag i 

ledergruppen.  
 

WSP sin anbefalte løsning: Avvikle Mosjøen skole – nødvendig utvidelse 
på Olderskog skole 
Fordeler: 

 Ungdomsskolen forblir i et bygg som allerede er tilpasset dem, både fysisk og 
pedagogisk.  

 Alle skolene vi ha fysiske rammer som fremmer et godt 
inneklima/læringsmiljø med tanke på temperatur, akustikk, ventilasjon, 
overflater, garderobefasiliteter og generelle læringsarealer for øvrig.   

 Større barneskoler med flere ansatte styrker det profesjonsfaglige 
fellesskapet.  

 Sterkt profesjonsfaglig fellesskap på ungdomstrinnet sikrer at 
kompetansekrav oppfylles og gjør skolen attraktiv med tanke på rekruttering 
og lav turnover.  

 Ressursbesparende med tanke på personalressurser i både ungdomsskolen og 
barneskolene.  

 Alle skoleanleggene vil være fremtidsrettet skoleanlegg tilpasset dagens 
pedagogikk og ny gjeldende læreplan.   

 Mosjøen skole har med sin smale og utstrakte geometri over flere etasjer 
noen bygningsmessige utforminger med tanke på ombygging til 
fremtidsrettede læringsarealer. Ved å avvikle Mosjøen skole vil alle skolene ha 
fysiske læringsmiljøer av høy kvalitet med tanke på fleksibilitet og variasjon. 
Bygget vil trolig egne seg for næring- og kontor hvilket gjør gjenbruk enklere 
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enn ved nedleggelse av alternative skoler som Kippermoen ungdomsskole 
eller Kulstad skole.  

 Alle skolene vil ha uteområder tilpasset elevgruppens alder.  
 
Ulemper: 

 Ingen skole i sentrum. 
 Olderskog skole må utvides. 

 
 

Profesjonsfellesskap og kompetansekrav i ungdomsskoler  
Alternativene som innehar kombinertskoler innebærer en svekkelse av det 
profesjonsfaglige fellesskapet som følge av at lærerne på ungdomstrinnet fordeles 
på tre skoler. I særdeleshet gjelder det skoler som kun får en en-parallell på 
ungdomstrinnet.   

Fra 2025 får man ikke lenger dispensasjon for kompetansekravene for undervisning 
i norsk, samisk, matematikk og engelsk. Hvilket betyr at lærere som underviser i 
disse fagene må ha minimum 30 studiepoeng for 1-7 trinn. Lærere som underviser 
elever fra 8-10 trinn må ha minimum 60 studiepoeng i de samme fagene. Den 
enkelte skole kan få utfordringer med å få ansatt tilstrekkelig antall lærere med rett 
kompetanse. Særlig vil en-paralleller generelt og mindre ungdomstrinnet spesielt 
være utsatt. Det kan føre til behov for pendling for enkelte faglærere mellom 
skolene for å kunne gi elevene kompetent undervisning og fagoppfølging. 
Ungdomstrinnene ved de ulike kombinertskolene vil dessuten mangle bredde til å 
kunne tilby alternative valgfag og språkfag.   

Det kan videre være vanskelig å få kvalifiserte vikarer ved fravær, og det er uklart 
om skolelederne har tilstrekkelig kompetanse for begge skoleslag i ledergruppen. I 
sum kan dette gjøre skolene mindre attraktive som arbeidsgivere da potensielle 
arbeidstakere i hovedsak søker mot robuste sosiale og faglige profesjonsfellesskap. 
Viktigst er imidlertid en antatt sammenheng mellom læreres kompetanse, kvaliteten 
på undervisningen og elevenes læring. Igjen vil særlig ungdomsskolemiljøene være 
utsatt.  

  
Da punktene over er vesentlig for den skolefaglige kvaliteten for elever og ansatte i 
Mosjøen skårer følgende alternativer dårlig, og kan ikke anbefales:  

  
• Alternativ 2A: Tre kombinertskoler – Kippermoen avvikles  
• Alternativ 2B: Tre kombinertskoler – Mosjøen avvikles  

  

Profesjonsfellesskap og kompetansekrav ved barneskoler  
Ved opprettholdelse av alle barneskolene vil også det profesjonsfaglige og sosiale 
fellesskapet for lærere som underviser elever fra 1-7 trinn over tid svekkes, da 
miljøene gradvis blir mindre. Det gjelder også for skoler som kun får en parallell. 
Følgende alternativer innebærer en slik løsning og kan ikke anbefales:   
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• Alternativ 0C: Ingen strukturendring – Full oppgradering av Mosjøen skole, én 

parallell og PPT/FH  
• Alternativ 2A: Tre kombinertskoler – Kippermoen ungdomsskole avvikles  
• Alternativ 2B: Tre kombinertskoler – Mosjøen skole avvikles  

  

Bygningsmessig utforming og uteområdets tilpasning til gitt elevgruppe  
Kippermoen ungdomsskole er bygningsmessig, arkitektonisk og funksjonsmessig 
tilpasset ungdommer både ute og inne. Alternativer som innebærer å etablere 
ungdomstrinn i eksisterende barneskoler synes lite hensiktsmessig og bidrar til at de 
fysiske rammebetingelsene for elevene på ungdomsskoletrinnet vil ha svært ulike 
kvaliteter da hverken Mosjøen, Kulstad eller Olderskog er skoleanlegg tilpasset 
ungdomskolelever. Det er for eksempel ikke lagt til rette for kantinedrift/ordning 
hvilket vil være ønskelig for elevene. Manglende kantine og tilhørende fellesarealer 
er videre en utfordring med tanke på elevbedrift, valgfag og kantinedrift, og som 
opplæringstilbud for elever med særlige behov. Det er videre store forskjeller på 
uteområdenes fasiliteter. Følgende alternativer kan i så måte ikke anbefales:   

  

• Alternativ 0A:  Ingen strukturendring – Minimumsløsning på Mosjøen skole  
• Alternativ 2A: Tre kombinertskoler – Kippermoen ungdomsskole avvikles  
• Alternativ 2B: Tre kombinertskoler – Mosjøen skole avvikles  

 

Framtidsrettete skoleanlegg og funksjonelle fysiske læringsmiljøer  
Det er vesentlige kvalitetsforskjeller på de ulike skoleanleggene, hva gjelder både 
fremtidsrettet skoleanlegg tilpasset dagens pedagogikk og ny gjeldende læreplan. 
Mosjøen skiller seg ut som en tradisjonell korridor- og klasseromsskole uten 
forventet standard når det gjelder variasjon og fleksibilitet i det fysiske 
læringsmiljøet. Bygningens langstrakte utforming og smale bygningskropp over flere 
etasjer setter fysiske rammer som gjør det svært utfordrende å bygge om til mer 
pedagogisk funksjonelle arealer. Det vil bli kostbart å oppgradere Mosjøen skole, og 
selv med tilstrekkelig tilførte midler vil den, som følge av bygningsmessige 
forutsetninger, i begrenset grad kunne bygges om til å tilfredsstille kravene til et 
framtidsrettet skoleanlegg.   

Videre er det per i dag vesentlige forskjeller på de ulike skoleanleggene hva gjelder 
fysiske rammer som fremmer et godt inneklima/læringsmiljø med tanke på 
temperatur, akustikk, ventilasjon, overflater, garderobefasiliteter og generelle 
læringsarealer for øvrig. Også på dette punktet skiller Mosjøen seg negativt ut. 
Særlig vil tilrettelegging/bygging av tilfredsstillende garderobeløsninger skape 
utfordringer, og kanskje ikke la seg løse, da dette vil kreve flere desentraliserte 
innganger.  

Alle alternativer som innebærer å bevare Mosjøen skårer derfor dårlig og kan ikke 
anbefales. Det gjelder følgende:  
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• Alternativ 0A:  Ingen strukturendring – Minimumsløsning på Mosjøen skole  
• Alternativ 0B: Ingen strukturendring – Full oppgradering av Mosjøen skole 

med PPT/FH  
• Alternativ 0C: Ingen strukturendring – Full oppgradering av Mosjøen skole, én 

parallell og PPT/FH  
• Alternativ 1A: Kulstad skole avvikles – Minimumsløsning på Mosjøen skole  
• Alternativ 1B: Kulstad skole avvikles – Full oppgradering av Mosjøen skole 

med PPT/FH  
• Alternativ 2A: Tre kombinertskoler – Kippermoen avvikles  

 

Førstelinjetjenesten  
Førstelinjetjenesten (PPT, helsetjenesten osv.) får en stadig viktigere rolle i skolene 
da elevers fysiske og psykiske helse har betydning for læringsresultater og 
livskvalitet om barn og senere som voksne. Større skoler vil ha høyere 
tilstedeværelse og tilgjengelighet av helsesykepleiere, pedagogisk psykologisk 
tjeneste, logoped, miljøarbeidere, rådgivere med mer. Ved flere og mindre skoler får 
førstelinjetjenesten flere enheter å betjene, flere skoleledelser å forholde seg til og 
må bruke mer tid til rapportering og forflytning mellom enheter. Det vil videre 
generere behov for mer arealer.  

Alternativer som opprettholder flest skoler skårer derfor dårlig på dette punktet. Det 
gjelder følgende alternativer:  

  
• Alternativ 0A: Ingen strukturendring – Minimumsløsning på Mosjøen skole  
• Alternativ 0B: Ingen strukturendring – Full oppgradering av Mosjøen skole 

med PPT/FH  
• Alternativ 0C: Ingen strukturendring – Full oppgradering av Mosjøen skole, én 

parallell og PPT/FH  
 

Etablering av pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)  
I enkelte alternativer foreslås det å settes av et skjermet og avgrenset areal til PPT i 
Mosjøen skole. Da PPT sitt arbeid er av konfidensiell art og besøkende har behov for 
skjermet adkomst og tilstedeværelse kan arealene ikke ha gjennomgangstrafikk av 
elever og ansatte i skolen.  

Arbeidsplasser og møterom til PPT krever videre dagslys, og legger beslag på mye 
fasade. PPT må ha tilgang på testrom i skolen. Testrommet må være skjermet og 
lydisolert. Disse forutsetningene kan bli krevende å ta hensyn til da skolens 
utforming, plassering av innganger og behov for rømning gjør det utfordrende å 
finne egnet plassering for PPT i Mosjøen skole. Alternativer som innehar 
tilrettelegging for denne tjenesten anbefales derfor ikke. Det gjelder følgende:  

  
• Alternativ 0B: Ingen strukturendring – Full oppgradering av Mosjøen skole 

med PPT/FH  
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• Alternativ 0C: Ingen strukturendring – Full oppgradering av Mosjøen skole, én 
parallell og PPT/FH  

• Alternativ 1B: Kulstad skole avvikles – Full oppgradering av Mosjøen skole 
med PPT/FH  

 

Etablering av areal for elever med funksjonshemminger  
Alternativer som innebærer etablering av et areal på 70 m2 for funksjonshemmede 
med tilrettelegging for hvile, stell, lagring og sikker lading av rullestoler mm, samt 
løfteordninger (skinner i tak) osv. i Mosjøen skole synes som en utfordrende idé da 
det kan bli krevende å innpasse behovene i den eldre bygningen. Utfordringen 
videre vil være at elever i denne avdelingen må forflytte seg i et langstrakt bygg 
med mange etasjer og begrenset likeverdig tilkomst for å ta ulike rom og funksjoner 
i bruk. Uansett tilrettelegging for universell utforming vil bevegelsesmønstre og 
logistikk bli krevende som følge av den eldre bygningens geometri. Alternativer som 
innebærer dette anbefales ikke. Det gjelder følgende:  

  
• Alternativ 0B: Ingen strukturendring – Full oppgradering av Mosjøen skole 

med PPT/FH  
• Alternativ 0C: Ingen strukturendring – Full oppgradering av Mosjøen skole, én 

parallell og PPT/FH  
• Alternativ 1B: Kulstad skole avvikles – Full oppgradering av Mosjøen skole 

med PPT/FH  
 

KORT VURDERING AV PEDAGOGISK KVALITET VED ANBEFALTE 
ALTERNATIV  
Ny læreplan (LK20) forutsetter nye arbeidsformer hvor elevaktive læringsformer 
som å utforske, skape, løse praktiske oppgaver, samarbeide, undersøke og 
reflektere er sentrale. Videre er arbeid med teknologiske og digitale verktøy og flater 
sentralt. Dette fordrer en variasjon og fleksibilitet i det fysiske læringsmiljøer utover 
tradisjonelle klasserom. Ved nedleggelse av Mosjøen skole vil alle skolene kunne 
tilby elevene framtidsrettede, pedagogiske og gode fysiske læringsarealer både med 
tanke på generelle læringsarealer, spesialrom og fellesarealer som SFO-baser, 
kantinekjøkken og fellesområde.  

Ved å samle ressursene rundt færre enheter skapes større fagmiljøer generelt, 
hvilket gir bedre forutsetninger for å innfri kompetansekravene som blir ufravikelige 
i 2025 for pedagogene. Med kompetent ledelse og større profesjonsfellesskap 
styrkes også enhetene med tanke på attraktivitet og lav turnover.   

Videreføring av en ren ungdomsskole sikrer som nevnt et sterkt fagmiljø som igjen 
gir de beste betingelser for kvalitet i undervisningen og bedre læringsutbytte. I 
tillegg gir det økt mangfold i elevgruppen og flere valgmuligheter med tanke på 
språkfag og valgfag.   
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Større enheter gir videre et rikere mangfold i elev- og voksengruppen med tanke på 
alder, kjønn, interesser, personlighet og preferanser. Det styrker det psykososiale 
miljøet ved at det er enklere å identifisere seg med andre og utvikle flere nære 
relasjoner.   

Helse og -støttetjenesten får mer tid på den enkelte skole, og kan i større grad yte 
gode tjenester i henhold til lovverket. I et komplekst fagfelt som stadig stiller større 
krav til tverrfaglig samarbeid blir det nå enklere å samle den tverrfaglige 
kompetansen.   

Når det gjelder skolenes uteområder vil alle skolene kunne tilby et aldersadekvat og 
tilrettelagt uteområde.  

Det er kun ett alternativ som innfrir alle disse forventningene:  

 •  Avvikle Mosjøen – Nødvendig utvidelse på Olderskog 

OPPSUMMERING AV PEDAGOGISK KVALITET  
I tabellen nedenfor er vurderingen av pedagogisk kvalitet grovt oppsummert per 
alternativ.  

 0A 0B 0C 1A 1B 2A 2B Anbefalt 

Pedagogisk kvalitet 

Ingen 
strukturendring 

Ingen 
struktur- 
endring 

Oppgradere 
Mosjøen,  

PPT 

Ingen 
struktur- 
endring 

En parallell 
på Mosjøen  
+ PPT/FH 

Kulstad 
avvikles 
Min på  

Mosjøen 

Kulstad 
avvikles 

Oppgradere 
Mosjøen,  

PPT 

Tre K-skoler 
Kippermoen 

avvikles 

Tre K-skoler 
Mosjøen 
avvikles 

Avvikle  
Mosjøen, 

utvide  
Olderskog 

Vurdering      - - + 

 

UTEAREAL  
Alternativene gir følgende uteareal per elevkapasitet (dersom alle klasser er helt 
fulle) for hvert tiltak:  

 0A 0B 0C 1A 1B 2A 2B Anbefalt 0-alternativ 

Uteareal 
per elev 

Ingen 
strukturendring

Ingen 
strukturendring

Oppgradere  
Mosjøen + 
PPT/FH 

Ingen 
strukturendring

En parallell på  
Mosjøen + 
PPT/FH 

Kulstad 
avvikles 
Min på  

Mosjøen 

Kulstad 
avvikles 

Oppgradere 
Mosjøen + 
PPT/FH 

Tre K-
skoler  

Kippermoen 
avvikles 

Tre K-
skoler 

Mosjøen 
avvikles 

Avvikle  
Mosjøen, 

utvide  
Olderskog 

Basisalternativet 

GRANMOEN                    96                    96     96                96                   96                   96                   96                   96                   

KULSTAD                    63                    63                    63   65                   65                      63                63                   

MOSJØEN                    66                    66                 133   66                 66                   45                     66                   

OLDERSKOG                    51                    51                    51 38                     38                  53                   53                  38                   51                   
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KIPPERMOEN                 294                 294                 294 294                294                   270              294                294              

Gjennomsnitt                 129                 129                 143 148              148                158                160                148                129               

 
Alle tiltak gir tilstrekkelig uteareal som ligger godt innenfor helsedirektoratets 
anbefalinger (30 m2 per elev) som følger av fagrapporten «Uteområder i skoler og 
barnehager» fra 2019 (NMBU på oppdrag for Helsedirektoratet 17/2153). 

 
ØKONOMISKE BEREGNINGER 
 

MOSJØEN SKOLE – TILSTAND OG OPPGRADERINGSBEHOV  
WSP har gjennomført en tilstandsanalyse og en brannteknisk tilstandsrapport for 
Mosjøen skole for å avdekke det reelle vedlikeholdsetterslepet og 
oppgraderingsbehovet. Analysen indikerer hvilket vedlikeholdsetterslep som 
foreligger og estimerer hvilket investeringsomfang som skal til for å ta igjen dette 
etterslepet. Analysen gir følgende hovedresultat (estimert kostnad):  

Estimert kostnad  
Tiltak for å rette vedlikeholdsetterslep  

(mill. kr. inkl. mva)  

Tiltak for å rette middels til kraftige symptomer og vesentlige til alvorlige 
konsekvenser (TG/KG 2-3):  58  

Tiltak for å rette svake symptomer med små til middels konsekvenser (TG/KG 1):  18  

Tiltak for å rette branntekniske avvik (inkl. uforutsette kostnader og prosjektering):  1,8  

 SUM Tiltak  78  

  
I tillegg må det investeres i tilpasning og utvikling av bygningsmassen for at den 
skal være egnet for en fremtidsrettet undervisning i tråd med læreplan og andre 
lovpålagte føringer. Dette behovet vil være avhengig av hvilken kapasitet skolen skal 
ha i fremtidig struktur:  

 Tiltak for pedagogisk minimumsoppgradering  Alternativ  Estimert 
kostnad  
(mill. kr. inkl. 
mva)  

Tilpasning for én-parallell barneskole + PPT/FH  0C  55  

Tilpasning for to-parallell barneskole + PPT/FH  0B, 1B  104  

Tilpasning for to-parallell barneskole uten PPT/FH  0A, 1A  79  

Tilpasning for kombinertskole (B2U1)  2A  67  
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Spesifisering av tiltak ved Mosjøen skole:  
Tiltakene for forskjellige alternativ er utarbeidet på grunnlag av arealprogram for det 
enkelte alternativ og estimert behov for ombygging og tilbygg for å realisere 
arealprogrammet.  

For utviklingstiltakene er det lagt til grunn følgende nøkkeltall (basert på norsk 
prisbok 2020-tall, alle kostnader inkludert mva):  

Lett ombygging:    10 000 kr/ m2  
Tung ombygging:    20 000 kr/ m2  
Nybygg:       50 000 kr/ m2  

Tilpasning for én-parallell barneskole + PPT/FH (alt. 0C):   

• Lagt til grunn 467 m2lett ombygging, 1108 m2tung ombygging og 560 m2nybygg (ny gymsal).  

Tilpasning for to-parallell barneskole + PPT/FH (alt. 0B og 1B):  

• Lagt til grunn 889 m2lett ombygging, 969 m2tung ombygging og 1517 m2nybygg (ny gymsal 
og arealer for PPT og FH).  

Tilpasning for to-parallell barneskole uten PPT/FH (alt. 0A og 1A):  

• Lagt til grunn 889 m2lett ombygging, 969 m2tung ombygging og 1022 m2nybygg (ny gymsal 
og elevgarderober).  

Tilpasning for kombinertskole (B2U1 – alt. 2A):  

• Lagt til grunn 839 m2lett ombygging, 959 m2tung ombygging og 784 m2nybygg (ny gymsal og 
elevgarderober).  

  

Oppsummert estimert utviklingskostnad for Mosjøen skole:  

Utviklingskostnad (mill kr, inkl mva) Alternativ 
Lett  

ombygging 
Tung  

 Sum oppgr. 
ombygging 

Nybygg Sum 

Tilpasning for én-parallell barneskole + PPT/FH 0C 4,7 26,8          22,2 
 

28 55             
55 

Tilpasning for to-parallell barneskole + PPT/FH 0B, 1B 8,9 28,3            19,4  76 104 

Tilpasning for to-parallell barneskole uten PPT/FH 0A, 1A 8,9 19,4             28,3 51 79 

Tilpasning for kombinertskole (B2U1) 2A 8,4 19,2             27,6 39 67 

 

Rehab i alternativene 0A og 1A innebærer kun branntiltak og tiltak for å rette 
middels til kraftige symptomer og vesentlige til alvorlige konsekvenser (TG/KG 2-3) 
ved Mosjøen skole. Rehab i alternativene 0B, 0C, 1B og 2A innebærer i tillegg tiltak 
for å rette svake symptomer med små til middels konsekvenser (TG/KG 1) ved 
Mosjøen skole. 

Spesifisering av tiltak ved Olderskog skole:  
Tiltak ved Olderskog skole skal sikre nødvendig kapasitet for elever i Mosjøen. 
Kapasitetsutvidelsen blir noe forskjellig, avhengig av valgt alternativ. Det er 
beregnet behov for utvidelse på Olderskog skole med henholdsvis 851 m2 (1-
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alternativene og det anbefalte alternativet), 1021 m2 (alternativ 2A) og 221 m2 
(alternativ 2B). Se for øvrig arealoppsummeringen på side 18.  

Oppsummert totalt estimert investeringsbehov per alternativ:  

Investerings-behov  
(mill. kr) 

Rehab 
Beløp  

(tilstand) 
Rivekostnad Oppgr.  

Mosjøen 
Tilbygg  

Mosjøen 
Tilbygg 

Olderskog 
Oppgr. 

Kipperm. 
0A: Ingen strukturendring. 142,3 60 3 28,3 51 0  

0B: Ingen strukturendring, oppgradere 
Mosjøen med PPT/FH 

185,3 78 3 28,3 76 0  

0C: Ingen strukturendring, redusert bruk 
Mosjøen med PPT/FH 

135,8 78 3 26,8 28 0  

1A: Kulstad avvikles, minimumstiltak på 
Mosjøen. 

184,3 60 3 28,3 51 42  

1B: Kulstad avvikles, oppgradere Mosjøen 
med PPT etc. 

227,3 78 3 28,3 76 42  

2A: Tre Kombinertskoler, Kippermoen 
avvikles. 

195,6 78  27,6 39 51  

2B: Tre Kombinertskoler, Mosjøen avvikles.  13 0  0  11 2 

Anbefalt løsning: Avvikle Mosjøen, utvide 
Olderskog. 

 42 0  0  42  

    

Investeringskostnader  
Følgende utbyggingsbehov er identifisert per tiltak (utbedring av 
vedlikeholdsetterslep, pedagogisk minimumsoppgradering og bygningsmessige 
utvidelser):  

 0A 0B 0C 1A 1B 2A 2B Anbefalt 

Investeringsbehov 
(mill. kr) 

Ingen 
strukturendring

Ingen 
strukturendring 
Oppgradere  

Mosjøen, PPT 

Ingen 
strukturendring

En parallell på  
Mosjøen + 
PPT/FH 

Kulstad 
avvikles 
Min på  

Mosjøen 

Kulstad 
avvikles 

Oppgradere 
Mosjøen, 
PPT 

Tre K-
skoler  

Kippermoen 
avvikles 

Tre K-
skoler 

Mosjøen 
avvikles 

Avvikle  
Mosjøen, 

utvide  
Olderskog 

Rehabilitering 60 78 78 60 78 78 0 0 
Oppgradering 28 28 27 28 28 28 2 0 
Tilbygg 54 79 31 96 121 90 11 42 
Sum investeringer 142 185 136 184 227 196 13 42 
Under «tilbygg» inkluderes også ny gymsal ved Mosjøen skole i de alternativene der 
Mosjøen skole opprettholdes. Oppgraderingstiltakene for Mosjøen skole er beskrevet 
på side 4. Oppgradering for alternativ 2B dreier seg om ombygging av ca. 200 
kvadratmeter på Kippermoen skole. Tilbyggkostnadene inkluderer også estimerte 
rivekostnader på tre millioner kroner for eksisterende gymsal på Mosjøen i 0- og 1-
alternativene.  

Eventuelle avhendingskostnader og salgsinntekter er ikke beregnet da dette må 
utredes særskilt i markeds- og etterbrukssammenheng. Alle kostnadstall er estimert 
prosjektkostnad, 2020-kroner inkludert mva. 
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Driftskostnader 

Eiendomsdriftskostnader  
Tabellen nedenfor viser arealendringer per alternativ. Arealer som avvikles er: 
Eksisterende gymsal Mosjøen (-1044), Kulstad skole (-4570), Mosjøen skole (-6630), 
Kippermoen skole (-6531). Nye arealer er nybygg da det er behov for 
skolefunksjoner knyttet til alternativet, inkludert ny gymsal ved Mosjøen skole 
(+560). De forskjellige alternativene ved Mosjøen skole er beskrevet på side 4.  

Arealdifferanse 

0A 

Ingen struktur-endring 

0B 
Ingen struktur-

endring 
Oppgradere Mosjøen, 

PPT 

0C 
Ingen struktur-

endring 
Redusert bruk 
Mosjøen, PPT 

1A 

Kulstad avvikles 
Min på Mosjøen 

 Nybygg Avvikling Nybygg Avvikling Nybygg Avvikling Nybygg Avvikling 

GRANMOEN 
KULSTAD 

   
-4 570 

MOSJØEN  1 022 -1 044  1 517 -1 044  560 -1 044  1 022 -1 044 
OLDERSKOG    851 

KIPPERMOEN     

SUM  1 022 -1 044  1 517 -1 044  560 -1 044  1 873 -5 614 

Arealdifferanse 

1B 
Kulstad avvikles 

Oppgradere Mosjøen, 
PPT 

2A 

Tre K-skoler 
Kippermoen avvikles 

2B 

Tre K-skoler Mosjøen 
avvikles 

Anbefalt 

Avvikle Mosjøen, utvide 
Olderskog 

 Nybygg Avvikling Nybygg Avvikling Nybygg Avvikling Nybygg Avvikling 

GRANMOEN 
KULSTAD -4 570  

   

MOSJØEN  1 517 -1 044  784 -1 044 -6 630  -6 630  
OLDERSKOG 851 1 021 221 851 
KIPPERMOEN  -6 531    

SUM  2 368 -5 614  1 805 -7 575  221 -6 630  851 -6 630 

Arealendringene i alternativene gir differanse i de årlige eiendomsdriftskostnadene 
som vist i tabellen nedenfor (920 kr/m2 for nybygg, 1000 kr/m2 for eldre bygg – jfr. 
tidligere rapport).  

 0A 0B 0C 1A 1B 2A 2B Anbefalt 

 Kostnadsendring 
eiendomsdrift 

(1000 kr) Ingen 
strukturendring

Ingen 
strukturendring
Oppgradere  

Mosjøen, PPT 

Ingen 
strukturendring

En parallell på  
Mosjøen + 
PPT/FH 

Kulstad 
avvikles 
Min på  

Mosjøen 

Kulstad 
avvikles 

Oppgradere 
Mosjøen, 
PPT 

Tre K-
skoler  

Kippermoen 
avvikles 

Tre K-
skoler 

Mosjøen 
avvikles 

Avvikle  
Mosjøen, 

utvide  
Olderskog 

Årskostnad (FDV) -104  352 -529  -3 891  -3 435  -6 635  -6 426  -5 847  
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Skysskostnader  
Dersom Kulstad skole legges ned vil skyssutgiftene øke med inntil 2 millioner kroner.  
Dersom Mosjøen skole legges ned vil ikke kostnadene øke i denne størrelsen, da det 
vil være få elever som får over 4 km til skolen, enten det blir Kulstad eller Olderskog 
(foreløpig lagt inn et høyt anslag på 1 million kroner). De kombinerte 
skolealternativene vil også kunne gi noe skysskostnader på ungdomsskolen (ikke 
estimert kostnad).    

Bemanningskostnader ved skolene  
En del av skolene har lavt elevtall og ligger dermed godt innenfor lærernormen. 
Reduksjon av antall klasser totalt vil dermed gi årsverksbesparelser i pedagogisk 
personale. Avvikling av en skole vil også gi besparelser i ledelse og øvrig 
administrasjon, men noe økt ledelse må likevel beregnes ved mottagende skole. 
Assistenter antas i utgangspunktet å følge eleven, selv om det også her kan være 
mulige besparelser. Beregnede årsverkseffekter på skolene er vist i tabellene 
nedenfor.  

 0A 0B 0C 1A 1B 2A 2B Anbefalt 

Endring 
ansatte 

skoledrift (ÅV) 
Ingen 

strukturendring

Ingen 
strukturendring 
Oppgradere 
Mosjøen, PPT 

Ingen 
strukturendring

Redusert bruk 
Mosjøe, PPT 

Kulstad 
avvikles 
Min på  

Mosjøen 

Kulstad 
avvikles 

Oppgradere 
Mosjøen, PPT

Tre K-skoler 
Kippermoen 

avvikles 

Tre K-
skoler 

Mosjøen 
avvikles 

Avvikle  
Mosjøen, 

utvide  
Olderskog 

Lærere   -2,00  -2,70  -2,70  -1,35  -1,35  -2,70  

Ledelse    -1,80  -1,80  -1,80  -1,80  -1,80  

Administrasjon    -1,00  -1,00  -1,00  -1,00  -1,00  

SUM   -2,00  -5,50  -5,50  -4,15  -4,15  -5,50  

 0A 0B 0C 1A 1B 2A 2B Anbefalt 

Endret 
økonomi  

skoledrift (1000 
kr) 

Ingen 
strukturendring

Ingen 
strukturendring 
Oppgradere 
Mosjøen, PPT 

Ingen 
strukturendring

Redusert bruk 
Mosjøe, PPT 

Kulstad 
avvikles 
Min på  

Mosjøen 

Kulstad 
avvikles 

Oppgradere 
Mosjøen, PPT

Tre K-skoler 
Kippermoen 

avvikles 

Tre K-
skoler 

Mosjøen 
avvikles 

Avvikle  
Mosjøen, 

utvide  
Olderskog 

Lærere   -1 473  -1 988  -1 988  -994  -994  -1 988  

Ledelse    -1 711  -1 711  -1 711  -1 711  -1 711  

Administrasjon    -645  -645  -645  -645  -645  

SUM   -1 473  -4 345  -4 345  -3 351  -3 351  -4 345  

 
Det er lagt til grunn følgende gjennomsnittlige lønnsnivåer i 2020-kr:  
Lærerårslønn      566 000 
Rektorårslønn     755 000 
Inspektørlønn      701 000 
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Sekretærlønn       496 000 
Assistentlønn       437 000 
Faktor for sosiale kostnader 1,30 
 

Estimert fordeling av klassetall for det enkelte alternativ fremkommer av figuren 
nedenfor. For Olderskog, i alternativene 1A, 1B og anbefalt løsning, er det antatt en 
ekstra klasse annethvert trinn.  

 0A 0B 0C 1A 1B 2A 2B Anbefalt 

Klassetall Ingen 
strukturendring

Ingen 
strukturendring

Oppgradere  
Mosjøen + 
PPT/FH 

Ingen 
strukturendring 

En-parallell på 
Mosjøen +  

PPT/FH 

Kulstad 
avvikles 
Min på  

Mosjøen 

Kulstad 
avvikles 

Oppgradere 
Mosjøen + 
PPT/FH 

Tre K-
skoler  

Kippermoen 
avvikles 

Tre K-
skoler 

Mosjøen 
avvikles 

Avvikle  
Mosjøen, 

utvide  
Olderskog 

GRANMOEN                    10                    10                    10  10               10 10 10                   10 
KULSTAD                    14                    14                    14   15                15                   15 

MOSJØEN                    14                    14                      7 14                   14 20                     

OLDERSKOG                    14                    14                    14  18                  18 15                   15                   15 
KIPPERMOEN                    13                    13                    13 13                  13  20          13 

SUM                    65                    65                    58 55                   55 60                   60                   55 
 
 
WSP SIN OPPSUMMERING/ANBEFALING: 

De viktigste nøkkeltallene er oppsummert i tabellen nedenfor (årskostnad basert på 
30 års nedbetaling og 4 % rente).  

 0A 0B 0C 1A 1B 2A 2B Anbefalt 

 Kostnadsendring  
(1000 kr) 

Ingen 
strukturendring 

Ingen 
struktur- 
endring 

Oppgradere  
Mosjøen,  

PPT 

Ingen 
struktur- 
endring 

En parallell 
på Mosjøen  
+ PPT/FH 

Kulstad 
avvikles 
Min på  

Mosjøen 

Kulstad 
avvikles 

Oppgradere  
Mosjøen,  

PPT 

Tre K-skoler  
Kippermoen 

avvikles 

Tre K-skoler 
Mosjøen 
avvikles 

Avvikle  
Mosjøen, 

utvide  
Olderskog 

Investeringskostnad 142 300 185 300 135 
800 

184 
300 

227 300 195 600 13 000 42 000 

Årlig lånekostnad (år 0) 10 435 13 589 9 959 13 515 16 669 14 344 953 3 080 
Årlig lånekostnad (år 5) 9 487 12 353 9 053 12 287 15 153 13 040 867 2 800 
Årskostnadsdiff. FDV -104  352 -529  -3 891  -3 435  -5 914  -6 426  -5 847  
Skysskostnader    2 000 2 000  1 000 1 000 

Bemanningsendring   -1 473  -4 345  -4 345  -3 351  -3 351  -4 345  

Årskostnadseffekt 
(år 5) 

9 383 12 705 7 052 6 051 9 373 3 775 -7 910  -6 392  

  

Av oppsummeringen fremkommer det at den tidligere anbefalte løsningen med 
utvidelse på Olderskog og avvikling av Mosjøen skole er den med best pedagogisk 
vurdering av alternativene og er den nest mest lønnsomme løsningen.  

Pedagogisk vurdering - - + 
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Avvikling av Mosjøen skole og etablering av kombinerte barne- og ungdomsskoler 
ved Kippermoen, Olderskog og Kulstad vil kunne være noe gunstigere økonomisk, 
men vil ha store pedagogiske kvalitetsulemper og antatt høyere risiko for ikke-
identifiserte følgeeffekter/-kostnader.   

Kostnadsestimatene i denne rapporten baseres på tidligere forutsetninger i 2020-
kroner. Det har imidlertid vært vesentlige kostnadsøkninger gjennom 
koronaperioden, spesielt knyttet til materialkostnader – både internasjonalt og 
særskilte kostnader i det norske markedet. Det kan antas at en vesentlig andel av 
disse kostnadene vil normaliseres men det knyttes naturlig nok en del usikkerhet til 
dette. Det betyr dermed at det knyttes størst negativ usikkerhet til de mest 
investeringstunge alternativene i utredningen.  

På bakgrunn av tilleggsutredningen anbefales fremdeles gjennomføring av tidligere 
anbefalte løsning hvor Mosjøen skole avvikles og Olderskog skole utvides for økt 
elevkapasitet til rundt 500 elever. I den videre planleggingen bør det fokuseres på 
ytterligere optimalisering. 
 
 
Høringssvar som skal legges ved sak til kommunestyret må være mottatt 
senest 11.10.21 
 
 
 
Med hilsen 
 
Erlend Eriksen 
Rådmann       Trine Fåkvam 
        kommunalsjef 
 
 
Vedlegg: Rapport skoleutredning fra WSP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


