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Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune ser positivt på den foreliggende fremdriftsplan av overordnede
skolebruksplan for Vest-Agderskolen fram mot 2030 og stiller seg bak fylkeskommunens
forslag til konkretisering med innhold og tidsplaner
Søgne kommune registrerer at det i foreliggende planutkast er tatt høyde for de innspillene
Søgne kommune hadde ved høringsrunden høsten 2014 om skolebruksplan for
Vestagderskolen. Søgne kommune ser frem til et tett og nært samarbeid med fylkeskommunen
i den videre prosessen av etablering av ny videregående skole på Tangvall.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.02.2015
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Saken sendes til kommunestyret for endelig behandling.

Innstilling:
Søgne kommune ser positivt på den foreliggende fremdriftsplan av overordnede skolebruksplan
for Vest-Agderskolen fram mot 2030 og stiller seg bak fylkeskommunens forslag til
konkretisering med innhold og tidsplaner
Søgne kommune registrerer at det i foreliggende planutkast er tatt høyde for de innspillene Søgne
kommune hadde ved høringsrunden høsten 2014 om skolebruksplan for Vestagderskolen. Søgne
kommune ser frem til et tett og nært samarbeid med fylkeskommunen i den videre prosessen av
etablering av ny videregående skole på Tangvall.

Bakgrunn for saken:
Fylkestinget behandlet Skolebruksplan for Vest-Agderskolen 17.12.2014. Følgende ble vedtatt:

"1. Skolestrukturen i Lister organiseres med to selvstendige videregående skoler,
- Flekkefjord videregående skole med Kvinesdal som tilhørende studiested.
- Farsund videregående skole (Eilert Sundt) med Lyngdal som tilhørende studiested.
Fylkestinget forutsetter at studiested Farsund vgs og studiested Flekkefjord vgs skal være
kombinerte skoler. Fordeling av studieretninger må opp i HKU som egen sak våren 2015.
Det gjelder både Kristiansand og Listerregionen.
2. Det etableres ny kombinert skole på Tangvall i Søgne.
Naturbrukstilbudet ved Søgne videregående skole opprettholdes og videreutvikles."
For Listerregionen innebærer vedtaket omorganisering av opplæringstilbudet og at studiested
Lista opphører. I forbindelse med omorganiseringen vil det være behov for nybygg,
oppgradering av bygg og fornying av utstyr, samt gjennomgang av ny lederstruktur og
disponering av personale.
For Kristiansandsregionen bidrar vedtaket å dekke forventet elevtallsøkning som kommer fra
2024 og behov innen naturbruksopplæringen. Ny skole på Tangvall skal bygges for 600
elevplasser. Resterende elevplassbehov vil kunne innpasses i eksisterende skoler i
Kristiansand. Nødvendig oppgradering av praksisarealer på Søgnetunet skal gjennomføres slik
at sammen med andre opplæringsarenaer, slik at naturbruksopplæringen i fylket får et godt og
målrettet tilbud.
Det legges til grunn at fremdrift og konkretisering av tidsplaner for planlegging av utvidelser
og oppgradering i Lister og Kristiansandsregionen tar hensyn til elevtallsveksten, kapasitet til
oppfølging av plan og byggearbeider, og fylkeskommunens vedtatte investeringsrammer. I
høringsinvitasjon av 11.02.15 ber Vest-Agder fylkeskommune ber om tilbakemelding på tiltak
som foreslås for å realisere den vedtatte skolebruksplanen for Vest-Agderskolen fram mot
2030. Det bes spesielt om tilbakemelding på:
 Forslag til fordeling av utdanningsprogram i Listerregionen
 Navn på de to videregående skolene i Lister
 Fremdriftsplan for omorganisering i Lister
 Tidsplan for byggetrinn 1, byggetrinn 2 på Tangvall
 Fremdriftsplan for oppgradering Søgnetunet.
 Tidsplan for utvidelser i Kristiansandsregionen.
I denne høringsuttalelsen fra Søgne kommune, fokuseres det på de forholdene som gjelder
planarbeidet for ny videregående skole på Tangvall og opplæringstilbudet innen naturbruk ved
Søgnetunet.
Saksutredning:
Fremdriftsplan for ny videregående skole på Tangvall og oppgradering av naturbrukslinjen
ved Søgnetunet på Søgne videregående skole;
Vest-Agder fylkeskommune har mål om at alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal
gjennomføre videregående opplæring med dokumentasjon som anerkjennes for videre studier
og arbeidsliv. Hovedprinsippene er lagt til grunn for arbeidet når tilbudsstruktur er vurdert, og
hva som sikrer god opplæring i et langsiktig perspektiv.
Fram til 2024 forventes det redusert elevtall i Kristiansandsregionen, men etter dette tilsier
prognosene rask elevtallsvekst. Vest-Agder fylkeskommune har derfor mål om at ny
videregående skole på Tangvall bør være ferdig bygd for at den kan ta i mot elever når det er
behov for det. Det legges til grunn at Søgne kommune arbeider med ny kommunedelplan for
Tangvall-området der plan for ny ungdomsskole inngår. Fylkeskommunen vurderer om ny
videregående skole på Tangvall skal samlokaliseres med kommunens nye ungdomsskole og

andre tilbud som etableres i tilknytning til denne. Fellesarealer for ungdomsskolen og den
videregående skolen vil kunne gi sambruksfordeler og må vurderes opp mot de erfaringer som
er gjort ved ungdomskoler/videregående skoler som er samlokalisert. Fylkeskommunen
foreslår derfor at ny videregående skole på Tangvall planlegges i to byggetrinn. Søgne
videregående skole har behov for nye lokaler til undervisningen innen naturbruk før
elevtallsveksten kommer ved 2024. Den nye skolens behov for lokaliteter og praksisarealer vil
henge sammen med hvilke innhold naturbruksopplæringen skal tilby, og være utgangspunkt for
byggetrinn 1 på Tangvall og for utviklingen av Søgnetunet. Dette planlegges parallelt og
koordineres slik at det blir en felles prosess rundt rom- og funksjonsprogram. Samtidig vil det
bli vurdert hvordan en i tillegg kan ta i bruk andre aktuelle praksisarenaer.
Fylkeskommunen legger til grunn i sitt planarbeid at ny videregående skole på Tangvall ikke
bør ikke bygges fullt ut før befolkningsveksten gir høyere elevtall enn det som er nå.
Byggetrinn 2 vil inngå i planarbeidet allerede nå, for å sikre en god og helhetlig løsning for den
nye videregående skolen, og detaljprosjektertes med tanke på ferdigstillelse i 2023-2025.
Skolen skal være kombinert, og romme til sammen 600 elever.
Et overordnet mål for fylkeskommunen er å kunne tilby et opplæringstilbud innen naturbruk
som gir elevene/lærlingene yrkeskompetanse som fører til økt, bærekraftig matproduksjon og
utvikling innen energi-, miljø- og klimarelaterte fagområder. Et treårig løp på naturbruk må
fortsatt gi grunnlag for høyere utdanning innen aktuelle fagområder. I dette arbeidet er det
etablert en arbeidsgruppe som utreder det fremtidige innholdet, og vurderer modeller for
videreutvikling av naturbruk. Søgne kommune er representert i denne arbeidsgruppen.
Opplæringen for elever med behov for spesialundervisning innen naturbruk har mål om og
organiseres slik at alle elever inkluderes i elevfellesskapet ved ny skole på Tangvall, samt at
ulike aktuelle praksisarealer og Søgnetunet kan benyttes i denne opplæringen.
Forslag om utdanningsprogram;
Fylkeskommunen understreker at opplæringen den nye skolen konkret skal kunne tilby hele
tiden vil måtte vurderes ut fra samfunnets kompetansebehov, evt. endringer i nasjonale
bestemmelser om fagtilbud og læreplaner, befolkningsmønstre og elevens valg av utdanning.
Utgangspunktet som det nå planlegges etter 2. byggetrinn er ferdigstilt, er en kombinert
videregående skole for 600 elever, med opplæringstilbud innen studieforberedende
utdanningsprogram, naturbruksopplæring, og flere yrkesfaglige tilbud som gir bredde og god
kjønnsbalanse ved skolen. Det planlegges for en skole med 3 paralleller på
studiespesialiserende utdanningsprogram (270 plasser), påbygg til studiekompetanse 1 klasse
(30 plasser), helse- og oppvekstfag 4 klasser (60 elevplasser), bygg- og anleggsfag 4 klasser
(60 elevplasser), teknologi og industriell produksjon 4 klasser (60 elevplasser), naturbruk 6
klasser (90 elevplasser) og spesialundervisningsklasser (30 elevplasser). Forslaget om
utdanningsprogrammene som inngår i planene er helt i tråd med de innspill Søgne
kommunestyre gav i sin høringsuttalelse høsten 2014 i forbindelse med fylkeskommunes
behandling av skolebruksplan for Vest-Agderskolen fram mot 2030.
Ut fra prognoser om fremtidig elevgrunnlag vil ikke en ny videregående skole på Tangvall
dekke hele behovet for nye elevplasser i Kristiansandsregionen etter 2025. Det foreslås derfor
at ledig kapasitet ved de videregående skolene i Kristiansand og Vennesla gjennom
tilpasninger kan ta imot elevveksten frem mot 2030. Etter planperioden 2015-2030 vil
elevtallet fortsatt øke. Tilflyttingen til Søgne og Songdalen er uforutsigbar, og i forslaget som
er ute til høring tas det høyde for betydningen av at arealene som avsettes til ny skole ved
Tangvall gir rom for byggetrinn 3 om søkningen tilsier behov for videre utbygging.
Tidsplan:

Det pågående arbeidet med planlegging av utvidelser og oppgradering i Lister og
Kristiansandsregionen forutsettes å ta hensyn til elevtallsveksten, kapasitet til oppfølging av
plan og byggearbeider, og fylkeskommunens vedtatte investeringsrammer.Ut fra de konkrete
behovene ved de ulike opplæringsstedene, foreslår fylkeskommunen å prioritere
opplæringstilbudet innen naturbruk ved Søgne videregående skole og endringene i Lister.
Fylkeskommunen understreker betydningen av en rask avklaring det pågående arbeidet av
tomtespørsmålet for ny skole på Tangvall. Det forutsettes at erverv av tomtearealer må ta
høyde for fremtidig elevvekst. Fylkeskommunen legger til grunn at planarbeidet for ny skole
på Tangvall skal skje samarbeid med Søgne kommune, slik at byggetrinn 1 for ny Søgne
videregående skole på Tangvall kan stå ferdig samtidig med ny ungdomsskole. Oppgradering
av praksisarealene ved Søgnetunet planlegges i samme periode, og kan iverksettes så snart
innholdet i naturbruksopplæringen er klart og en ser hvilke praksistilbud som skal lokaliseres
på Søgnetunet.
Detaljprosjektering av byggetrinn 2 påbegynnes deretter. Prosjekteringen må ta høyde for evt.
endring i etterspørsel etter utdanning.
I forbindelse med realisering av skolebruksplanen for Vest-Agderskolen frem mot 2030 vil det
nedsettes flere arbeidsgrupper som skal utarbeide konkrete forslag om organisering, utbygging
og oppgradering. Resultatene av dette planleggingsarbeidet vil danne grunnlag for nye
arealberegninger og kostnadsmessige vurderinger.
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Fra: Larsen, Heidi Nomeland[Heidi.Nomeland.Larsen@vaf.no]
Dato: 11.02.2015 13:45:51
Til: Aurebekk, Tor; Prebensen, Synnøve Hynne; Engmark, Inger Johanne; Hovland, Helge Ødegård;
kak@knutepunktetsorlandet.no; Elevorganisasjonen (vestagder@elev.no); dagfinn@lauvsland.no;
vas@kvinesdal.kommune.no; Audnedal kommune; Farsund kommune; Flekkefjord kommune;
Hægebostad kommune; Kristiansand kommune; Kvinesdal kommune; Lindesnes kommune; Lyngdal
kommune; Mandal kommune; Marnardal kommune; Sirdal kommune; Songdalen kommune; Postmottak;
Vennesla kommune; Åseral kommune; Berg, Eva; Telhaug, Jan; Haaland, Oddvar; Haus, Thorkild Odd;
Kimestad, Åse Lill; Aasen, Knut Gunnar; Torkelsen, Morten; KVS-Bygland (Ommund Tveit); KVS-Lyngdal
(Ståle Andersen); Lister vgs avd Kvinesdal (Mats Alvheim); Frøsland, Arvid; Storaker, Wenche T; Sødal,
Øystein; Haugland, Liv; Rake, Tor-Inge; Sirdal vgs (Anita Haugen); Søbye, Ragnhild; Kleivset, Kari
Brunvatne; Vennesla musikkgymnas (Harald Rønning); Øvrebø vgs (Ole Arild Endresen); Haddeland,
Torkel; Agder Tresenter; Bilbransjens opplæringskontor sør as; BLOK - Blomsterdekoratørfaget
opplæringskontor; BLOK - Blomsterdekoratørfagets opplæringskontor; Byggopp; EOSØR (El-fagenes
opplæringskontor Sørlandet); EOSØR (El-fagenes opplæringskontor Sørlandet); EOSØR (El-fagenes
opplæringskontor Sørlandet); EOSØR (El-fagenes opplæringskontor Sørlandet); EOSØR (El-fagens
opplæringskontor Sørlandet); Fagopplæring Sør; Fiskerifaglig opplæringskontor Rogaland/skagerakkysten;
Kristiansand kommune Personal; Kristiansand kommune Personal avd lærling; Kristiansand kommune
Personal avd lærlinger; Kurs og opplæringskontor for salgs- og matfagene; Lister Opplæringskontor;
Malermesterens opplæringskontor; Maritimt Opplæringskontor; Maritimt opplæringskontor; Murermesterens
opplæringskontor; NRL opplæringskontor i Agder; OFF - Opplæringskontoret for Forsvaret; OKAB opplæringskontor for anleggs- og Bergfagene; OKAB - opplæringskontor for anleggs- og Bergfagene;
Opplæringskontor for Byggfag, Vestfylket; Opplæringskontor for byggfag, Vestfylket; Opplæringskontor for
Heste-og Hovslagerfaget; Opplæringskontor for mat og servicefag Agder; Opplæringskontor for mat og
servicefag Agder; Opplæringskontor for mat og servicefag Agder; Opplæringskontor for mat og servicefag
Agder; Kjær, Per; Opplæringskontor for Teknologifag; Opplæringskontor for transportfag Vest-Agder;
Opplæringskontor for Tømrerfaget; Opplæringskontoret for frisører i Agder; Opplæringskontoret for
jernbanesektoren; opplæringskontoret for jernbanesektoren; opplæringskontoret for jernbanesektoren;
Opplæringskontoret for resepsjon-,restaurant og matfag Agder; Opplæringskontoret for resepsjonRestuarant og Matfag i Agder; Opplæringsring for ind.fag i Flekkefjordreg; Randi Jortveit; SOA - Senter for
opplæring i anleggsgartnerfaget; Teko Opplæringskontor AVR - Hordaland; Vestre Agder
Opplæringskontor ; Vestre Agder Opplæringskontor v/Hege Jacobsen ; Øvrebø opplæringskontor; Fred
Skagestad; Gunnar Slotta; Ropstad, Ruth Elisabeth; Prebensen, Synnøve; Hananger, Geir; Sæveland,
Åge; Skolenes Landsforbund (Erik Dahl); Holthe, Kjell; Utdanningsforbundet (Ingrid Auglænd); Aunevik,
Sten
Tittel: Høringsinvitasjon skolebruksplan for Vest-Agderskolen fram mot 2030

Til:

Høringsinvitasjon skolebruksplan for Vest-Agderskolen fram mot 2030
Vest-Agder fylkeskommune ber om tilbakemelding på tiltak som foreslås for å realisere den vedtatte
skolebruksplanen for Vest-Agderskolen fram mot 2030.
Vi ber spesielt om tilbakemelding på:








Forslag til fordeling av utdanningsprogram i Listerregionen
Navn på de to videregående skolene i Lister
Fremdriftsplan for omorganisering i Lister
Tidsplan for byggetrinn 1, byggetrinn 2 på Tangvall
Fremdriftsplan for oppgradering Søgnetunet.
Tidsplan for utvidelser i Kristiansandsregionen.

Viser til protokoll fra Hovedutvalg for kultur og utdanning.
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Saken behandles i Hovedutvalget for kultur og utdanning 24.03.2015. Høringsuttalelsene vedlegges
saken.
Høringssvar sendes
Vest-Agder fylkeskommune,
Postboks 517 Lund,
4605 Kristiansand eller
Epost: postmottak@vaf.no

Høringsfrist 05.03.2015
Med vennlig hilsen
Arly Hauge
Utdanningssjef

Antall vedlegg: 2
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