Fylkestingets vedtak 22.06.2016:
Følgende prinsipper er bærende for de endringene som gjøres i skolebruksplanen:
 En forsterket satsning på yrkesfag.
 Dimensjonere mer i takt med arbeidslivets behov og bidra til et større samsvar
mellom lokalt næringsliv og tilbudsvifte.
 En kostnadseffektiv drift av videregående opplæring. Dette er spesielt nødvendig
fordi Østfold fylkeskommune må forholde seg til nedgangen i 16-18 åringer og
mindre rammeoverføringer som følge av blant annet dette.
 Det ønskes heller spissede valgfag enn dyre linjer på studiespesialisering
 Sikre lokaliteter og utstyr for voksenopplæring på kveldstid
 Sikre at skolene er tilrettelagt og tilgjengelig for lokalsamfunnet på kveldstid.
 Det samarbeides tettere med næringslivet i forhold til moderne utstyr og praktisk
tilrettelegging (jf. Kuben Yrkesarena)
Fylkestinget vil ha fokus på lokalt samarbeid når det gjelder sammenheng mellom
skoleplasser og læreplasser. Det er viktig at de elevene som begynner på en yrkesfaglig
utdanning får muligheten til å komme ut i lære og få sitt fagbrev. I denne sammenheng er
det viktig å få vedtatt og gjennomført Østfoldkontrakten snarest mulig.
Det søkes departementet om en forsøksordning med å kunne tilby valgfag/(programfag til
valg) også utenfor den enkelte skoles utdanningsprogram. Eksisterende handlingsrom bør
også kunne utnyttes bedre.
Økt rekruttering til HO:
I saken om økt rekruttering til Helse og oppvekst bes innspill fra rektor på Kalnes om
synergier med sykehuset redegjort for.
Det samme gjelder konsekvenser av en eventuell flytting av vg.3 Helsesekretær fra Mysen til
Greåker.
1.

Prioritering av investeringsprosjekter
1.1 Sarpsborg
 Greåker videregående skole selges ikke.
 Sarpsborg kommune tilbys ikke å legge den kommunale kulturskolen til St.
Olavs nye skoleanlegg
 Ny avdeling for multifunksjonshemmede i Sarpsborg legges til Nye St. Olav
 Det avsettes arealer på Nye St. Olav for en «kombinasjonsklasse» for
grunnskole-opplæring for voksne mellom 16 og 20 år
 Ny tannklinikk søkes innarbeidet som selvstendig bygg på St. Olav tomta.
 Fremlagte kostnadsanslag og tentativ fremdriftsplan for ferdigstillelse av
«Sarpsborg-pakka» i 2022 tas til orientering. Borg vgs avvikles når de nye
skolebyggene er klare
 Etter utarbeidede mulighetsstudier og forprosjekter basert på tilbudsstrukturavklaringene i denne Skolebruksplanen fremmes det sak for fylkestinget om
bevilgning til gjennomføring.
1.2 Fredrikstad








Fylkestinget tar til orientering den fremlagte statusbeskrivelse av arbeidet
med ny tomt for Frederik II vgs.
Fylkesrådmannen får i oppdrag å fremme sak for fylkestinget om tomteerverv så snart som mulig – tentativt i oktober-møtet
Når fremtidig lokalisering av Frederik II med tilhørende kostnader er nærmere
avklart fremmes det ny sak for fylkestinget med fremdriftsplan for
gjennomføring av samordnet utbygging av Nye Frederik II og Glemmen
Ny avdeling for multifunksjonshemmede i Fredrikstad legges til Nye Frederik
II
Restaurant og matfag flyttes ikke til nye Fredrik II.
Design og Håndverk overføres nye Fredrik II.

1.3 Halden
 Fylkestinget godkjenner intensjonsavtalen med Halden kommune om videre
arbeid med salg av eiendommen på Risum til Halden kommune og at
fylkeskommunen inngår leieavtale for elever på Halden videregående skole i
ny allbrukshall på Os.
 Forutsatt at partene blir enige om kjøpesum, skal oppgjør og kommunens
overtakelse av Risum senest finne sted 31.12.2018
 Fylkesrådmannen fremmer ny sak for fylkestinget om samlet løsning for
samling av skolen på Porsnes når mulighetsstudie og forprosjekt basert på
fylkestingets tilbudsstrukturvedtak i denne skolebruksplanen er utarbeidet.
1.4 Indre Østfold
 Fylkestinget tar til orientering status i arbeidet med mulighetsstudiene for
Askim og Mysen vgs, og fylkesrådmannen får i oppdrag å ferdigstille disse
basert på tilbudsstrukturvedtakene i denne Skolebruksplanen
 Fylkesrådmannen får i oppdrag å kommer tilbake til fylkestinget med sak om
videre fremdrift når mulighetsstudiene er ferdigstilt
1.5 Moss
 Det er prioriteres ikke arbeid med nye løsninger for skoleanleggene i Moss i
nærmeste fremtid. En eventuell bygging av tannklinikk på Malakoff følger
fremdriften til tannklinikkprosjektet.
1.6 Generelt til alle investeringsprosjekter
 Fylkesrådmannen får fullmakt til planlegging og dimensjonering av arealer til
skolegård og parkering basert på de føringer som ligger beskrevet i
Skolebruksplanens del 1.
2.

Elevtall pr klasse
2.1
Det innføres et normtall på inntil 20 elever pr klasse på utdanningsprogrammene
Helse/oppvekst, Service/samferdsel og Design/håndverk.
2.2

Normtallene legges til grunn for planlegging av ny klasserom og innføres forøvrig
gjennom inntaket etter hvert som det er praktisk mulig og pedagogisk forsvarlig.
Fylkesrådmannen utarbeider og følger opp et system for vurdering av hva som er en
pedagogisk forsvarlig gruppestørrelse.
2.3
Fylkesrådmannen får etter behov fullmakt til å styrke tilpasset opplæring ved skolene
med inntil 30% av den besparelsen som oppnås som følge av økt elevtall i klassene.
3.

Endringer i tilbudsstrukturen
3.1 Helse/oppvekst
 Tilbudene som i dag ligger på Borg fordeles slik:
 Vg2 Helsearbeiderfag legges til St. Olav
 Vg2 Barn/ungdom legges til St. Olav
 Vg2 og vg3 Hudpleie legges til St. Olav
 Vg3 Apotektekniker legges til Greåker
 Det utsettes å ta stilling til spørsmålet om YSK Glemmen skal avvikles til
varslet sak kommer høsten 2016.
 Når det gjelder rekruttering til HO i fremtiden får fylkesrådmannen å komme
tilbake med en nærmere utredning som legges fram for fylkestinget
3.2 Service/samferdsel
 Det utsettes å ta stilling til spørsmålet om YSK på Frederik II skal avvikles til
varslet sak kommer høsten 2016.
3.3 Teknikk/industriell produksjon
 Vg2 Kjøretøy i Halden legges til Kalnes. Klassen i Halden erstattes av en klasse
innen TIP hvor læreplasser er tilgjengelig.
 Vg2 Kjøretøy i Nedre Glomma fordeles med to klasser på Glemmen og to
klasser på Kalnes.
 Vg2 Industriteknologi i Nedre Glomma fordeles med to klasser Glemmen og
to klasser på Kalnes
 Vg2 Kjemiprosess i Nedre Glomma legges til Kalnes
 Vg2 Bilskade/lakk i Nedre Glomma legges til Kalnes
 Vg2 Arbeidsmaskiner på Askim legges til Kalnes
3.4 Bygg/anlegg
 Vg2 Overflateteknikk opprettes på Greåker forutsatt tilstrekkelig med søkere
til full klasse.
3.5 Elektro
 Utdanningsprogrammet flyttes fra Borg til Kalnes (ikke til St. Olav slik det
ligger i Skolebruksplanen fra 2015).
 Vg2 Data/elektronikk på Askim opprettholdes og konverteres således ikke til
en klasse IKT-service innenfor SS på Mysen, men programområdet vurderes
på nytt i forkant av skoleåret 2018/2019. Det forutsettes at skolen





intensiverer arbeidet med rekruttering, forbedring av resultater og formidling
av læreplasser i perioden.
Vg2 Data/elektronikk i Halden konverteres til en klasse IKT-service innenfor
SS.
Vg2 og Vg3 Automatisering i Nedre Glomma legges til Kalnes dersom EL
legges til Kalnes
Vg2 El-energi Nedre Glomma: En klasse flyttes fra Glemmen til Kalnes

3.6 Naturbruk
 Ingen endringer
3.7 Design/håndverk
 DH på Kalnes flyttes til St. Olav
 Vg3 Interiør på Mysen legges til Glemmen
 Vg2 Frisør på Kalnes gjøres søkbar et år til – vurderes deretter lagt ned.
3.8 Restaurant/matfag
 Restaurant og matfag i Halden opprettholdes.
 En klasse kokk/servitør på Glemmen konverteres til en klasse Matfag på
Glemmen
 Det bes om en statusoppdatering på arbeidet med spesialisering i Restaurant
og matfag på Mysen.
3.9 Musikk/dans/drama
 Musikk og drama opprettholdes i Halden. Det forutsettes at Halden
kommune stiller sentrumsnære øvingslokaler til disposisjon. Lokalitetene må
være tilgjengelig når nybygg for den samlede Halden v.g.s i sentrum er
ferdigstilt. Det inngås en langsiktig leieavtale med Halden kommune.
Fylkesrådmannen bes gå i dialog med Halden kommune om lokaler og
leieavtale.
 Alternativt søkes det opprettet et 5 timers valgfag på studiespesialiserende
ved Halden v.g.s fra samme tidspunkt i musikk og drama.
 En kommer tilbake til endelig dimensjonering innen musikk, dans og drama
ved neste rullering.
3.10 Idrett
Antall paralleller i idrett reduseres ikke. Ved dimensjonering av
studieforberedende program reduseres studiespesialisering ved behov.
3.11 Kunst/design/arkitektur
 Ingen endringer
3.12 Medier/kommunikasjon
 Ingen endringer
3.13 Studiespesialisering
Fylkestinget ber om en sak for opprettelse av fylkesdekkende tilbud på




IT i Halden
Internasjonalisering på Greåker og Malakoff

3.14 Dimensjonering vg1
 Fylkesrådmannen har fullmakt til å dimensjonere antall klasser på vg1-nivået i
de årlige inntaksprosesser og får i oppdrag tilpasse vg1-nivået til vedtatt
struktur på vg2/vg3 i denne rulleringen i inntaket og i forbindelse med
planlegging av nye skolebygg.
4.

Gjennomføring av strukturendringene
 Fylkesrådmannen får i oppdrag å gjennomføre de vedtatte
strukturendringene i pkt 3 fortløpende etterhvert som bygningsmessige og
andre praktiske forutsetninger ligger til rette for det. Økonomiske
konsekvenser innarbeides i årsbudsjetter og økonomiplaner fortløpende.

5.

Videre utredningsoppdrag / neste rullering av Skolebruksplanen
 Når resultatet av det pågående arbeidet i Kunnskapsdepartementet med
vurdering av innhold og struktur på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene
er kjent får fylkesrådmannen i oppdrag å legge frem sak for fylkestinget om
mulige konsekvenser for Østfold.

6.

Ytterligere forslag for å holde den økonomiske rammen:
1. For å kunne holde rammen må administrasjonen utnytte sin delegerte myndighet
til å pakke klasser, redusere antall klasser eller innstille tilbud i enkeltår basert på
mengden søkere.
2. Byggeprosjektene må effektiviseres og slik at vi har større kontroll på
investeringene og kan redusere kostnadene om mulig.
3. Driftene av skolebygg effektiviseres blant annet ved hjelp av
energiovervåkningssystemer.
4. Det bes om en oversikt over administrative kostnader i Østfold sammenlignet
med sammenlignbare fylker.

