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Prognoseforutsetninger 

• Befolkningssammensetningen I Ringerike kommune pr. 

01.01.2019 fordelt på vedtatte skolekretser.  

• Fruktbarhet og dødelighet som gjennomsnittet siste fem år

• Flytting: Aldersfordelt flyttemønster inn til, ut av og internt i 

kommunen siste fem år

• Avgang til andre skoler: Justert for avgang til private skoler i 

regionen. 

• Boligbygging: Revidert boligbyggeprogram



Nye boliger som er tatt høyde for i prognosen 2020-2024



Befolkningsutvikling etter nye skolekretser



Prognose førskolebarn



Prognose førskolebarn 1-5 år etter skolekrets



Dagens barnehagekapasitet og prognose for 

førskolebarn 1-5 år



Prognose elevtall med nye skolekretser og 

inntaksområder 



Framtidsutsikter for den enkelte grunnskole

• Benterud skole: Skolen vil ha 350 – 360 elever de nærmeste årene, og ca. 450 

elever mot slutten prognoseperioden. Skolen ble bygget for å ha kapasitet til 550 

elever. 

• Veien skole: Skolen kan få kapasitetsutfordringer mot slutten prognoseperioden. 

Dette er knyttet til planlagt boligbygging, blant annet ved meieritomta. 

• Vang skole: Skolen vil oppleves å være «full» i hele perioden, men det forventes 

en liten elevtallsnedgang utover i prognoseperioden. Skolen ser ikke ut til å trenge 

utbygging. 

• Helgerud skole: Skolen vil ha et stabilt elevtall i hele prognoseperioden, og har 

kapasitet til flere elever. 

• Ullerål skole: Skolen ser ut til å ha 575 elever de neste to årene, men etter det vil 

elevtallet gå svakt ned. 



• Hallingby skole: Skolen får en relativt stor elevtallsnedgang utover i prognoseperioden. 

• Nes skole: Det forventes elevtallsøkning ved Nes skole utover i prognoseperioden. Dette 
forutsetter økt boligbygging og tilflytting. 

• Sokna skole : Skolen får et jevnt elevtall i prognoseperioden, og har god elevkapasitet. -

• Tyristrand skole: Skolen har passert elevtallstoppen, og får et synkende elevtall utover i 
prognoseperioden. 

• Haugsbygd ungdomsskole: Skolen vil få et stabilt elevtall i hele prognoseperioden, men en 
liten «topp» i 2023/24. 

• Hov ungdomsskole: Skolen holder nå til i paviljongløsning ved Ringerikshallen, men ny 
skole skal bygges. Ny skole bygges for å ha kapasitet til ca. 360 elever. Prognosen viser 
en progressiv vekst fram mot skoleåret 2025/26, for så å ha et stabilt elevtall på ca. 280 
elever. 

• Veienmarka ungdomsskole: Skolen får et synkende elevtall de neste årene, så vil elevtallet 
være ganske stabilt, for å øke igjen mot slutten av prognoseperioden. Ved 
kapasitetsutfordringer ved Veienmarka, og god kapasitet ved Hov ungdomsskole, kan en 
justering av opptaksområdene bli aktuelt. 



Oppsummert 

• Elevtallsøkningen ser ut til å være håndterbar det nærmeste tiåret. Det kan 
oppstå utfordringer ved Veien skole, men siden Helgerud skole har god 
kapasitet, kan en grensejustering aktualisere seg. 

• Veienmarka ungdomsskole kan trenge en utbygging mot slutten av 
prognoseperioden, men en grensejustering mot Hov, der kapasiteten vil være 
god, kan da bli aktuelt 

• Rapporten viser at antallet barnehageplasser må økes. Behovet for 
barnehageplasser er størst i og nær Hønefoss. 

• Private grunnskoler i kommunen 

• I Ringerike kommune er det tre private grunnskoler. Utdanningsdirektoratet har 
gitt tillatelse til at Discovery International skole får etablere seg i kommunen. 

• For tiden er det skoledrift ved: 

• Steinsfjorden Montessoriskole, Ringerike Montessoriskole og Ringerike 
Steinerskole. 



Veien videre

• Planlegge struktur og planlegging av barnehageutbygging 



Avslutning og takk!Avslutning og takk!


