




























Alternativ - 0
Sør-Frons skolestruktur organiseres slik den er i dag. 
Harpefoss skule og Midtbygda skule fortsetter som 
kommunens barneskoler.
Sør-Fron ungdomsskule fortsetter som kommunens eneste 
ungdomsskole. 

Alternativ - 1
All barneskoledrift samles på HARPEFOSS skule
- Midtbygda skule blir nedlagt
- Sør-Fron ungdomsskule fortsetter som kommunens eneste 
ungdomsskole. 

Alternativ - 2
All barneskoledrift samles på  MIDTBYGDA skule
- Harpefoss skule legges ned.
- Sør-Fron ungdomsskule fortsetter som kommunens eneste 
ungdomsskole. 

Alternativ - 3
Horisontalfordeling av barneskolene.
- 1. - 4. klasse på en av barneskolene,
- 5. - 7. klasse på den andre.
- Sør-Fron ungdomsskule fortsetter som kommunens eneste 
ungdomsskole. 

Alternativ - 4
1-10 SKOLE på HARPEFOSS
- Harpefoss og Midtbygda barneskoler legges ned.
- Ungdomsskolen bygges om til å bli en 1-10 skole.

Alternativ - 5
Det bygges NY BARNESKOLE 
- Harpefoss og Midtbygda barneskoler legges ned.
- Sør-Fron ungdomsskule fortsetter som kommunens eneste 
ungdomsskole. 

Alternativene



Harpefoss skule
1. - 7.
klasse

Midtbygda skule
1. - 7.
klasse

Sør-Frons skolestruktur organiseres slik den er i dag. 

Harpefoss skule og Midtbygda skule fortsetter som 
kommunens barneskoler.
Sør-Fron ungdomsskule fortsetter som kommunens 
eneste ungdomsskole. 

Sør-Fron
ungdomsskule

8. - 10.
klasse

Alternativ - 0









Harpefoss
1. - 7.
klasse

Midtbygda
1. -7.
klasse

All barneskoledrift samles på 

HARPEFOSS SKULE
- Midtbygda skule blir nedlagt
- Sør-Fron ungdomsskule fortsetter som kommunens 
ungdomsskole

Sør-Fron
ungdomsskule

8. - 10 .
klasse

Alternativ - 1









Harpefoss
1 .- 7.
klasse

Midtbygda
1. - 7.
klasse

All barneskoledrift samles på 

MIDTBYGDA skule
Harpefoss skule legges ned.

Sør-Fron ungdomsskule fortsetter som kommunens 
ungdomsskole. 

Sør-Fron
ungdomsskule

8. - 10 .
klasse

Alternativ - 2







Alternativ 3

Harpefoss
eller 

Midtbygda
1. - 4.
klasse

Harpefoss
eller 

Midtbygda
1. - 4.
klasse

Sør-Fron
ungdomsskole

8. - 10.
klasse

Horisontalfordeling av barneskolene.
1. - 4. klasse på en av barneskolene,

5. - 7. klasse på den andre.

Sør-Fron ungdomsskule fortsetter som kommunens 
ungdomsskole. 



Denne muligheten er bygningsmessig ikke videre 
utarbeidet.

Ut fra arealberegningene i vedlegg A – rapport 
Arealoversikter ser man at det fortsatt vil være 
nødvendig med tilbygg og forbedringer på hver av 
barneskolene.
Sør-Fron vil ikke få fremtidsrettede og bærekraftige 
skolebygg uten grundige ombygginger.

Barneskoledriften deles horisontalt med

1. - 4. klasse og 
5. - 7. klasse
på hver sin skole.



1-10 SKOLE på HARPEFOSS
Harpefoss og Midtbygda barneskoler legges ned.

Ungdomsskolen gjøres om til å bli 1-10 skole.

Sør-Fron
ungdomsskole

8.-10.
klasse

Alternativ 4

Harpefoss
1.-7.
klasse

Midtbygda
1.-7.
klasse

Sør-Fron
1.-10.
klasse







HVOR MYE MÅ BYGGES TIL?
Foruten det gamle skolebygget, virker den 
eksisterende bygningsmassen til ungdomsskolen 
tilsynelatende i god stand. Skolen har oversiktlige 
bygg og funksjoner og er tilrettelagt for 
bevegelseshemmede.

Med utgangspunkt i kapasitetsberegningene i 
vedlegg A, må det bygges til 1898m2 for å få 
plass til en 1-10 skole ved ungdomsskolen. 
Skolen disponerer i dag et forholdsvis stort areal 
som det er mulig å utnytte bedre. Her er det 
store oppgraderingspotensialer som blant annet 
å skape liv i lange ganger, få dagslys lenger inn i 
bygg, få inn flere typer 
læringsområder/grupperom, åpne opp mot 
skoleplassen/"gata", økt bruk av scenen, etc. 

Det bør være en målsetting å bruke den 
eksisterende bygningsmassen optimalt slik at 
man kan redusere nødvendig areal til nybygg.

Det finnes mange muligheter på hvordan man 
kan bygge til ungdomskolen for å skape en 1-10 
skole. Dette avhenger av mange faktorer og må 
utredes videre om dette blir bestemt.

Eksempler på utredninger:
- Vil det være fornuftig med en omorganisering 
av funksjonene. Bør noen av funksjonene; 
ungdomsskole-barneskole-plassering av lærere 
bytte plass?
- Hvor bør barneskolen ligge i forhold til 
uteområder/trygghet?
- Hvor er det mest strategisk å plassere lærerne?
- Hvordan kan man få mest mulig ut av 

eksisterende bygg?
- Hvordan skape gode overganger mellom 

barne- og ungdomstrinnet.
- Hvordan kan bygget være med å øke trivselen i 
sentrum?
- Er det flere sentrumsfunksjoner som kan 
plasseres i bygget? For eksempel 
hovedbibliotek?
- Er det muligheter til å bygge 
f.eks. serviceleiligheter på taket til et nybygg?

To muligheter er skissert.
Disse skissene er konseptuelle og gjengir ikke 
riktig areal.





Det bygges

NY BARNESKOLE 
Harpefoss og Midtbygda barneskoler legges ned.

Sør-Fron ungdomsskule fortsetter som kommunens 
ungdomsskole. 

Sør-Fron
ungdomsskole

8.-10.
klasse

Alternativ 5

NY barneskole
1.-7 .

klasse

Harpefoss
1.-7.

klasse

Midtbygda
1.-7.

klasse










