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SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR 
FOR ÅFJORD KOMMUNE

Denne høsten starter vi arbeidet med å få på plass en 
ny og varig skole- og barnehagestruktur for hele Åfjord 
kommune. Åfjord kommunestyre har vedtatt følgende i 
forbindelse framtidig skole- og barnehagestruktur:

Utvalg for helse og oppvekst får i oppdrag å utrede behov 
for opprusting av dagens skolebygg, løse plassbehov og 
eventuelt plassering av nytt skolebygg i gamle Roan kom-
mune. Utvalget utreder også mulig plassbehov ved Åset 
skole. Løsningene må sikre likeverdige tilbud for elever og 
ansatte i hele den nye kommunen.

Vi ser at endringer bør skje for å kunne levere god 
kvalitet i tjenestene vi yter til de viktigste innbyggerne 
våre, nemlig barna. For oss er det viktig å ivareta god 
kompetanse, trygge rammer, forutsigbarhet, godt skole- 
og barnehagemiljø, både fysisk og psykisk. Vi ønsker 
å være attraktive arbeidsgivere som kan tilby gode og 
moderne bygninger og fremoverlent fagmiljø slik at 
ansatte kan utvikle seg i sin jobb, trives og ha et ønske 
om å bli. 
Det er ikke først og fremst økonomiske føringer som 
ligger til grunn for at politikere og administrasjon har 
satt skole- og barnehagestruktur på agendaen. Det er i 
hovedsak ønsket om å gi gode, fremtidsrettet og stabile 
tjenester til både barn, elever, foreldre og ansatte som 
er drivkraften bak dette.  
Vi ønsker først og fremst at dere, som har barn mellom 
0-15 år, skal ha forutsetninger for å uttale dere om 
hvilke ønsker dere har for fremtiden til deres barn. For 
å kunne uttale seg om dette mener vi at det er viktig å 
vite litt om hvilke tilbud vi har i dag og hvordan forut-
setningene vil endre seg over tid. 

Derfor kan dere nå lese om alle de kommunale enhe-
tene vi har innen oppvekst, og om hvilke utfordringer 
de ulike enhetene har. Dere vil også finne tallmateriale 
om fødselstallsutvikling og hvordan dette fordeler seg 
til våre fire skoler og seks barnehager. Dette, kombinert 
med et kart over vår langstrakte kommune, vil gi forut-
setninger for dere til å komme med kloke uttalelser om 
hvilke tilbud dere ønsker for deres barn og hvor det kan 
være lurt å motta tilbudene. 
 
Ta dere god tid til å lese gjennom denne informasjons-
brosjyren. Det kan være viktig å tenkt gjennom dette:

• Hva er et godt fagmiljø for barna?
• Hva er et godt fagmiljø for ansatte?
•  Hva kjennetegner et trygt skole- og 

barnehagemiljø/læringsmiljø?
• Hva vil være best for mitt barn?

•  Vi veldig gjerne at din stemme blir hørt, og det 
kan du gjøre ved å levere en høringsuttalelse til: 
postmottak@afjord.kommune.no.

•  Husk å merk høringen med: 
SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR

• Høringsfristen er satt til 30. november 2020. 

Vi ønsker også at innbyggere som ikke har barn mellom 
0-15 år skal komme med sine høringsuttalelser. Derfor 
kan man også finne denne brosjyren digitalt på Åfjord 
kommunes hjemmeside. 
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BARNEHAGENE: 
Brandsfjord barnehage er en 
kommunal barnehage som ligger på 
Hopstad. Barnehagen ligger i sam-
me bygning som Brandsfjord skole 
og det er kort vei til skolens areal, 
deriblant fotballbane/ballbinge. 
Vik-Bessaker barnehage er en 
avdeling av Brandsfjord barnehage 
som ligger på Bessaker og det er 
kort vei til fotballbane, butikk, skog 
og sjø. Vik-Bessaker barnehage har 
vært heldagsbarnehage siden 1992, 
da delte vi inneareal med skolen. 

BELIGGENHET: 
Brandsfjord barnehage er en 
kommunal barnehage som ligger på 
Hopstad. Vik-Bessaker barnehage 
er en avdeling av Brandsfjord bar-
nehage som ligger på Bessaker.

ANTALL ANSATTE: 
Brandsfjord barnehage vil fra 

høsten 2020 ha seks faste ansatte. 
Vik-Bessaker barnehage vil ha fire 
faste ansatte fra høsten 2020.

ANTALL BARN: 
Brandsfjord barnehage vil fra høs-
ten 2020 bestå av 21 barn mellom 
1-6 år og Vik-Bessaker barnehage 
vil bestå av 7 barn mellom 1-6 år. 

BYGGEÅR:
Brandsfjord skole ble åpnet i 1962, 
Brandsfjord barnehage bruker areal 
av det bygget. Vik-Bessaker skole 
ble bygd i 1983 og per i dag er det 
kun Vik-Bessaker barnehage som 
bruker bygget.

SIST RENOVERT:
Brandsfjord barnehage fikk nytt 
påbygg i 2018 som vi flyttet inn 
i 5. januar 2019. Dette består av 
nytt bad og stellerom, toalett og et 
grupperom. I tillegg fikk vi renovert 

kjøkken på avdelingen. Nytt og 
større uteområdet i 2020.
Vik-Bessaker barnehage fikk i 2009 
eget kjøkken og eget oppholdsrom i 
1. etasje. I 2017 flyttet barnehagen 
opp i 2. etasje, der skolen hadde 
sine areal. 

ANTALL KVADRATMETER TIL 
DISPOSISJON:
Brandsfjord barnehage har 96 m2 
og Vik-Bessaker barnehage har 90 
m2 (men hele bygget står tomt, slik 
at vi har enda mer kvadratmeter 
til disposisjon hvis det skulle være 
behov for for det).

UTFORDRINGER: 
Brandsfjord barnehage trenger 
større areal, det er for lite  
garderobeplass og oppholdsareal. 

VIK/BESSAKER OG BRANDSFJORD BARNEHAGE

Brandsfjord barnehage.

Vik/Bessaker barnehage.
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SKOLE/BHG/OPPVEKSTSENTER:: 
Barnehage

BELIGGENHET: 
Roan sentrum, ved fotballbanen.

SKOLETILKNYTNING: 
Sør-Roan skole

ANTALL ANSATTE:
7

ANTALL ELEVER/BARN:
17

BYGGEÅR:
Tusseladden barnehage ble startet 
i 1978 som kortidsbarnehage. 
Bygget er fra cirka 1900. Huset er 
en gammel klokkergård.

SIST RENOVERT: 
Sist renovert i 2000. Vognbod kom 
opp høsten 2018.

ANTALL KVADRATMETER TIL 
DISPOSISJON: 
230 kvm

UTFORDRINGER: 
Bygningen bærer preg av å være  
gammel, da flere av rommene 

begynner å bli nedslitt og har behov 
for renovering. Kontor og pauserom 
er i andre etasje med en bratt trapp 
opp. Det har også vært fuktskade 
i kjelleren som har trekt opp til 
hovedrom. Dette er det satt i gang 
tiltak for, men er ikke helt optimalt.

TUSSELADDEN BARNEHAGE
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SKOLE/BHG/OPPVEKSTSENTER: 
Barnehage

BELIGGENHET: 
By i Stordalen, 11 kilometer fra 
Åfjord sentrum

TILKNYTTET SKOLE:
Åset Skole

ANTALL ANSATTE:
18 faste ansatte 

ANTALL ELEVER/BARN:
41

BYGGEÅR:
1968/1995

SIST RENOVERT: 
Barnehagen har de siste årene blitt 
utvidet etter behov for flere barne-
hageplasser i kommunen. Til dette 
har vi tatt i bruk mer av den gamle 
skolen sine arealer og oppgradert/
bygd om for å tilpasse til barneha-
gelokaler. Ny vegg mot vest i 2018.

ANTALL KVADRATMETER TIL 
DISPOSISJON:
Ca 700m² (inkludert gymsal og 
deler av garderober) 

KUN AVDELINGSROM:
ca 350m² 

UTFORDRINGER: 
Delvis mye gammel bygningsmasse, 
bygd for skole, ikke barnehage. By 
barnehage nedskaleres i forbindel-
se med at ny sentrumsbarnehage 
står ferdig i årsskiftet høsten 2021. 
De siste årene har barnehagen tatt 
inn barn som bor andre steder 
i kommunen på grunn av plass-
mangel i sentrumsbarnehagene. 
Når den nye sentrumsbarnehagen 
er klar til bruk, vil det være to 
avdelinger igjen på By barneha-
ge, primært for barn som bor i 
Stordalen. 

BY BARNEHAGE
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MARIBO BARNEHAGE
SKOLE/BHG/OPPVEKSTSENTER: 
Barnehage

BELIGGENHET: 
Sentrumsnært, bak Åfjord kirke, 
like ved Åfjord helsesenter. 

SKOLETILKNYTNING:
Åset

ANTALL ANSATTE:
23 ansatte + 3 lærlinger i år

ANTALL ELEVER/BARN:
71 barn. Vi har til sammen 96 
barnehageplasser (24 plasser x 4 
avdelinger)

BYGGEÅR: 
Usikker. Paviljongen ble tatt i bruk i 
desember 2016.

SIST RENOVERT:
Totalrenovert i 2008 og påbygd. Tok 

i bruk det «gamle bygget» i 1991. 

ANTALL KVADRATMETER TIL 
DISPOSISJON:
Cirka 670 m2 på hovedbygget. 
Garasje 45 m2, grillhytte 20 m2. I 
kartet er det registert med 605 m2 i 
bruksareal. Paviljong 150 m2, samt 
vognbod på ca 15 m2. Uteområdet 
er på cirka 3.2 mål. 

UTFORDRINGER: 
Barnehagen skal flytte inn i den 
nye sentrumsbarnehagen i løpet av 
høsten 2021. Den vil da bli utvidet 
fra fire til seks avdelinger. Barn fra 
By barnehage vil flyttes ned til den 
nye enheten.
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NY SENTRUMSBARNEHAGE
SKOLE/BHG/OPPVEKSTSENTER: 
«Ny sentrumsbarnehage»

BELIGGENHET: 
Sentrumsnært, ved Åfjord kirke og 
Hageland gartneri

SKOLEGRENSE:
Åset

ANTALL ANSATTE:
32 (?)

ANTALL ELEVER/BARN:
120

BYGGEÅR:
2021

SIST RENOVERT:

ANTALL KVADRATMETER TIL 
DISPOSISJON:
1700m²

FRAMTID: 
 «Ny sentrumsbarnehage» er 
bygget for fremtiden med universell 
utforming for både barn og ansatte. 
Barnehagen har et rikelig uteområ-
de som innbyr til mangfoldig lek og 
utfordringer for alle. Barnehagen 
ligger sentrumsnært og har tilgang 
til både skog og sjø.
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SØR-ROAN SKOLE
BELIGGENHET:
Skolen ligger mellom Nesvalen 
og Strandaneset i tidligere Roan 
kommune. Cirka syv kilometer fra 
Roan sentrum.

SKOLEGRENSE:
Skolegrensa går ved Sumstad. 
De som bor på Sumstad går på 
Brandsfjord, mens de som bor på 
den andre siden av Sumstad-Hell-
fjordtunnelen hører til Sør-Roan sin 
skolekrets.

ANTALL ANSATTE:
1 rektor 
8 lærere (5 arbeider fulltid og 2 
arbeider deltid) 
3 fagarbeidere 

1 miljøveileder 
1 renholder 
Totalt 14 ansatte

ANTALL ELEVER/BARN:
33 elever

BYGGEÅR/SIST RENOVERT:
Skolen ble bygd i 1967, om-
bygd/tilbygd i 1997 og et 
nytt tilbygg/ombygging i 
2011(administrasjonsfløyen).

ANTALL KVADRATMETER TIL 
DISPOSISJON:
Det er ca. 2000 m2 til disposisjon 
totalt

ANTALL ELEVER SOM TAR BUSS/
TAXI:
29

ANTALL ELEVER SOM GÅR/
SYKLER:
4

UTFORDRINGER: 
Sør-Roan skole har god kapasitet og 
stor plass. Det er plass til cirka 120 
elever. Skolen har ikke utfordrin-
ger i forhold til bygningsmassen/
skolelokalene. 

Sør-Roan skole

9

BRANDSFJORD BARNE- OG UNGDOMSSKOLE
SKOLE/BHG/OPPVEKSTSENTER: 
Barne- og ungdomsskole 

BELIGGENHET: 
Brandsfjord barne- og ungdoms-
skole ligger mellom Repptinden og 
Hofstaddalselva. Skolen ligger ved 
fylkesvei 715.

SKOLEGRENSE: 
Langs med kysten mellom Hellfjor-
den og Sørgjerdsfjorden/kommu-
negrense Osen. Inn i landet til og 
med Lonmyrene/gamle kommune-
grense Åfjord.

ANTALL ANSATTE: 
Cirka 20

ANTALL ELEVER/BARN:
56 elever skoleår 2020-2021

BYGGEÅR:
1960/1970

SIST RENOVERT:
1999

ANTALL KVADRATMETER TIL 
DISPOSISJON: 
Cirka 750 m2

ANTALL ELEVER SOM TAR BUSS/
TAXI:
55 elever

ANTALL ELEVER SOM GÅR/
SYKLER:
1 elev

UTFORDRINGER: 
Bygningsmassen er mellom 50 og 
60 år gammel: Behov for vedlike-
hold kan oppstå.
Etter sammenslåing av Brandsfjord 
og Vik-Bessaker skolekrets og 
dermed økning i elevtallet (2016), 
har plassmangel vært en utfordring, 

både hva antall undervisningsrom 
angår, og delvis også med hensyn 
til areal per elev ut fra dagens 
anbefalinger.
Lærernes arbeidsrom/møterom 
i brakkerigg er en midlertidig 
løsning: Brakkene er leid, ar-
beidstilsynet har gitt en tids-
begrenset tillatelse til denne 
løsningen. Uteområde har behov for 
oppgradering.

Brandsfjord skole
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STOKSUND OPPVEKSTSENTER
SKOLE/BHG/OPPVEKSTSENTER: 
Oppvekstsenter

BELIGGENHET: 
Stoksund oppvekstsenter ligger på 
Revsnes, parallellt med Fv 723. 

SKOLEGRENSE: 
Stoksund oppvekstsenter har barn 
og elever fra Revsnes, Stokkøya, 
Linesøya, Harbak og Herfjord.

ANTALL ANSATTE:
30

ANTALL ELEVER/BARN:
Barnehagen har 25 barn og skolen 
har elever fra 1.-10. trinn med 52 
elever per 1. august 2020

BYGGEÅR:
Barnehagen ble nybygd i bygget i 
1994 og renovert i 2014. Skolen 
ble bygd ny i 2012, og barne- 
hage og skole ble sammenstilt til 
oppvekstsenter. 

SIST RENOVERT:
Barnehagen 2014

ANTALL KVADRATMETER TIL 
DISPOSISJON: 
Skolebygget 1500 m2

Barnehage 320 m2
Totalt uteareal på oppvekstsenteret 
2000 m2

ANTALL ELEVER SOM TAR BUSS/
TAXI:
47 

ANTALL ELEVER SOM GÅR/
SYKLER:
5

UTFORDRINGER: 
Inneklima (mangler utvendig 
solskjerming). Areal for møtevirk-
somhet mangler. Kun ett møterom.

Åset skole

Stoksund 
oppvekstsenter
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ÅSET SKOLE
SKOLE/BHG/OPPVEKSTSENTER: 
Skole

BELIGGENHET: 
Åset skole ligger i gangavstand til 
kommunesenteret Årnes. I skolens 
nærmeste omkrets er Norddalselva, 
Åfjordhallen, Åfjord fotballhall og 
Åfjord videregående skole. I tillegg 
til eget uteområde, ligger Åset 
kunstgressbane tilgjengelig for 

skolens bruk i skoletida. Per i dag 
har Åfjord kulturskole kontor og 
arbeidsplasser for sine ansatte på 
Åset. 

SKOLEGRENSE: 
Ytterpunktene i skolekretsen er:
Sørdalen: Kommunegrense til  
tidligere Verran kommune, nå 
Steinkjer kommune. 
Stjern i Stordalen
Norddalen: Den tidligere  
kommunegrensen til Roan.
Tårnes. 
Lauvøya

ANTALL ANSATTE:
52 ansatte i varierende stillings-
størrelser. Pedagoger, assisten-
ter/fagarbeidere, renhold, IT, 
administrasjon. 

ANTALL ELEVER/BARN:
Elevtall august 2020: 252

BYGGEÅR:
Åset skole består av tre bygg: 
Hovedbygget, SFO-bygg og 
6-årsbygget. 
Hovedbygget på Åset ble tatt i bruk 
januar 2010. 6-årsbygget ble tatt 
i bruk i 1996. SFO-bygget er fra 
1920-tallet.

SIST RENOVERT:
SFO-bygget ble renovert i 2011 

ANTALL KVADRATMETER TIL 
DISPOSISJON: 
SFO-bygg: cirka 150m2
6-årsbygget: cirka 400 m2
Hovedbygg: 2933 m2

ANTALL ELEVER SOM TAR BUSS/
TAXI:
131

ANTALL ELEVER SOM GÅR/
SYKLER:
121

UTFORDRINGER: 
Per i dag er det store barnekull 
på vei inn i Åset skole. Det totale 
elevtall for hele skolen de nærmes-
te årene vil variere mellom 250-
308, men utfordringene handler 
om stort sprik i elevtall på de ulike 
hovedtrinnene. I takt med store 
kull på småtrinn, vil også SFO få en 
utfordring på areal. Her er det også 
utfordringer med oppvarming vin-
terstid, lite hensiktsmessig arealut-
forming, utfordringer med maur 
sommerstid. Med store barnetall 
på SFO er det også utfordringer 
med kun to toalett, det er heller 
ikke eget personaltoalett knyttet til 
bygget. Siden 6-årsbygget sto ferdig 
i 1996, er det gjort lite med bygget. 
På grunn av stort elevtall de siste 
to årene, er det gjort små endringer 
for å få plass. Særlig garderobeplass 
for 1.-4. trinn er utfordrende.
I tillegg til utfordringer med 
SFO-bygg og 6-årsbygget, har Åset 
skole et uteområde som i liten grad 
innbyr til elevaktivitet. Med unntak 
av kunstgressbanen er mye av 
området i dårlig forfatning.



Kilde: Tallene er hentet fra Åfjord kommune sin databank.
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FØDSSELSTALL 2015-2020 (NOE USIKKERHET KNYTTET TIL 2020 TALL MÅ PÅREGNES)  
TALLENE TAR IKKE HØYDE FOR TIL- ELLER FRAFLYTTING

Åset Stoksund Brandsfjord Sør-Roan Totalt

2015 37 11 4 1 53

2016 30 2 9 5 46

2017 27 2 4 5 38

2018 36 4 5 9 54

2019 41 7 5 6 59

2020 30 3 1 2 36

201 29 28 28 286

ELEVTALL FOR SKOLENE PER 2. SEPTEMBER 2020

Åset Stoksund Brandsfjord Sør-Roan Totalt

1. trinn 2014 33 3 5 5 46

2. trinn 2013 32 8 3 3 46

3. trinn 2012 22 1 8 1 32

4. trinn 2011 21 4 7 3 35

5. trinn 2010 19 8 4 5 36

6. trinn 2009 17 1 7 3 28

7. trinn 2008 24 3 7 0 34

8. trinn 2007 30 9 5 6 50

9. trinn 2006 30 5 6 4 45

10. trinn 2005 25 10 4 3 42

253 52 56 33 394

Antall elever i våre skoler i 2020: 394
Antall elever i våre skoler i 2026: 445

Åset 253 elever i 2020, 309 elever i 2026
Stoksund 52 elever i 2020, 45 elever i 2026

Brandsfjord 56 elever i 2020, 51 elever i 2026
Sør-Roan 33 elever i 2020, 40 elever i 2026
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SKOLEKRETSER 
ÅFJORD KOMMUNE

ÅSET

STOKSUND

SØR-ROAN

BRANDSFJORD

Åset skole

Stoksund 
oppvekstsenter

Sør-Roan skole

Brandsfjord skole
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ALDERSGRUPPER 
ETTER GRUNNKRETS

Stoksund 
oppvekstsenter

Åset skole

Brandsfjord skole

Sør-Roan skole
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KOMMUNE

afjord.kommune.no
Tlf 72 51 00 00

Høringsuttalelsen sendes til: 
postmottak@afjord.kommune.no.

Husk å merk høringen med SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR
Høringsfrist: 30. november 2020

RETURADRESSE:
Åfjord kommune

Postboks 54
7169 ÅFJORD B-Economique
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