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Sak 4: Økonomi 

Økonomiplan 2017-2020, rådmannens forslag, ble gjennomgått for skoleområdet.  

Rådmannens forslag om å flytte elevene på mellomtrinnet ved Øvre Bardu skole og Nedre 

Bardu skole til Setermoen skole, vil by på flere utfordringer og ses på med stor skepsis.  

Det er allerede for dårlige fysiske forhold for eleven på Setermoen skole og det blir ikke 

bedre ved å flytte enda flere elever hit. Det er ikke riktig å flytte flere elever inn i en skole som 

er klar for sanering.  Flere av klassene som utgjør mellomtrinnet neste skoleår, er allerede på 

bristepunktet i forhold til elevtall. Rådmannen viser til at det er mulig å bruke tidligere Sponga 

barnehage til sfo for å kunne bruke sfo til klasserom. Dette bygget (Sponga) rommer i dag 

fysio- og ergoterapi, i påvente av utbygging av helsesenteret. Dette vil ikke være på plass 

ved skolestart høsten 2017. Når vi i tillegg vet hvilken betydning lærerens relasjoner til 

eleven har, er det med bekymring vi ser på at elevtallet øker samtidig som at antall lærere 

går ned. 

Sak 5: Ny eller renovert skole 

Rektor viste til rapport fra miljøsaneringsbeskrivelse 02.05.16, Sintef Molab, rapport fra 

utvidet vernerunde ved Setermoen skole, 09.11.15 og rapport fra tilsyn Miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler 22.09.16, kommuneoverlege Arne Holm. 

Disse rapportene viser at et svært omfattende spesialarbeid må til for å gi elever og ansatte 

ved Setermoen skole verdige og tilfredsstillende arbeidsforhold.  Sintef Molab as har 

avdekket asbest både innvendig (gulvfliser) og utvendig (veggplater). De har blant annet 

avdekket PCB i kjeller og klasserom, klorparafiner i gulv (lim) og tungmetaller i kjeller 

(maling). 

Ola Roald Arkitektur anbefaler i sitt skisseprosjekt at hovedbygget med alle klasserom rives. 

Dette bygget er krevende i forhold til renovering, ombygging og drift, samt utvikling av en 

funksjonell skolebygning. ORA påpeker også at kjeller og 1.etasje i administrasjonsfløyen 

krever betydelig ombygging og investering dersom den skal tilfredsstille bygningsmessige 

krav og krav til en universell tilgjengelighet.  

Dette tilsier at det snarest må bygges ny skole for elever og ansatte ved Setermoen skole. 



Dersom ny barneskole bygges i byggetrinn 1 får Bardu kommune: 

* En skole nord for Barduhallen som vil gi et mye bedre uteområde for de 

minste elevene i sentrum. Nåværende uteområde er trangt og omkranset av 

veier. 

* Økt sikkerhet for de minste elevene i sentrum, både ved bringing og henting 

og ved at man unngår kryssing av Spongaveien  

Dersom ny barneskole bygges i byggetrinn 2, som innebærer en ombygging av 

klasseromsfløya på ungdomsskolen og spesialromsfløya, innebærer dette at:  

* Sikkerheten til de minste elevene blir utfordrende når hele området blir en 

byggeplass - uteområdet, skoleveien, tilgang til Barduhallen. 

* Store deler av skolens uteområde blir avstengt for lek og aktivitet. 

* SFO blir midt oppi en byggeplass og må flyttes. 

* Med et elevtall på 250-270 elever vil det bli vanskelig og økonomisk krevende 

å finne eventuelle alternative undervisningsbygg i byggeperioden. 

 


