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SAMMENDRAG:  

 

WSP har på oppdrag av Ringsaker kommune utarbeidet en konsekvensutredning for fremtidig skolestruktur i 

Nordre Ringsaker. WSP har kommet inn etter at kommunen selv hadde gjort mye utredningsarbeid, som en 

følge av innstilling i økonomiplan for 2020 som ønsket en utredning av skolestrukturen i Nordre Ringsaker 

utredet med sikte på å redusere antall skoler. Politiske behandlinger endte med utsettelsesvedtak og ønske 

om ytterligere utredninger. Etter en offentlig anbudskonkurranse falt dette valget på WSP. 

 

Arbeidet med konsekvensutredningen har pågått fra januar til mai 2021. Det har vært gjennomført en 

omfattende brukermedvirkning, både med innbyggere og interessenter som blir direkte og indirekte berørt av 

en strukturendring. Det har også vært gjennomført dialogmøter med politisk utvalg for oppvekst.  

 

Innspillene viser at det er et stort engasjement for skolene og lokalsamfunnene. Og mange har en sterk 

tilknytning til bygda si og til skolen. Dette skal man både ha respekt for og ta med som et viktig element inn i 

vurderingene. Det er det også gjort, da innspillene er sett i sammenhengen med kommunale og nasjonale 

strategier og i sammenheng med teori. Sammen med en kartlegging av dagens situasjon i Ringsaker er det 

etablert en helhetsvurdering av konsekvenser for en fremtidig skolestruktur i Ringsaker kommune.   

 

I tråd med forhåndsgitte rammer for konsekvensutredningen er 3 ulike strukturelle alternativer 

konsekvensutredet:  

 

Alternativ 0: Eksisterende skolestruktur 

 

Alternativ 1: Et alternativ der det legges ned 2-3 skoler 

   - Alternativ 1a - Et alternativ der det legges ned 2 skoler 

   - Alternativ 1b - Et alternativ der det legges ned 3 skoler 

 

Alternativ 2: Et alternativ der det legges ned 4 skoler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De forhåndsgitte rammene inneholdt 7 konsekvenser som skulle utredes. I løpet av 

arbeidsprosessen ble disse konsekvensene omgjort til 12 vurderingskriterier. Til sammen svarer 

vurderingskriteriene ut alle konsekvensene som var ønsket belyst. 

 

En samlet vurdering tilsier anbefaling om at Alternativ 2 legges til grunn for en videre utvikling av 

skolestrukturen i Nordre Ringsaker og at Messenlia skole er den skolen som bør beholdes. 

Anbefalingen legger til rette for en fremtidsrettet bygdesatsing med utgangspunkt i Mesnali og 

Næroset som bygdesentre i Nordre Ringsaker, men hvor skolen ligger i Mesnali. Lykkes en med en 

slik bygdesatsing vil dette komme alle lokalsamfunnene i Nordre Ringsaker til gode.  

 

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV GODKJENT AV 

0.1 06.05.2021  SH TO 
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1. OM PROSJEKTET 

 Bakgrunn for prosjektet 
Kommunestyret vedtok 18.12.2019 Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 (sak 19/144). Her ble det 

vedtatt at skolestrukturen i Nordre Ringsaker for skolene Fossen, Fagernes, Åsen, Lismarka og Mesnali skulle 

gjennomgås med sikte på færre skoler. 

På bakgrunn av dette jobbet kommunen videre med skolestrukturen (sak 20/3217), og innstilling til vedtak 

ble forelagt kommunestyret 21.10.2020. Kommunestyret i Ringsaker vedtok 21.10.2020 (KST-054/20) å 

utsette vedtak i saken om fremtidig skolestruktur i Nordre Ringsaker, etter at både innstillingen til ny 

skolestruktur og alternative vedtak falt under voteringen i kommunestyret. 

I vedtaket om utsettelse av saken ble det besluttet at det skal gjennomføres en ny konsekvensutredning og 

offentlig høring i saken. I desember 2020 ble WSP Norge AS engasjert som rådgiver for ny 

konsekvensutredning av skolestrukturen i Nordre Ringsaker. 

 Rammer for prosjektet 
Ut fra konkurransegrunnlaget for dette oppdraget er det gitt følgende rammer for dette oppdraget. 

1.2.1. Målsettinger for gjennomføring av oppdraget 

1. Som en del av utredningen er det lagt opp til at det skal gjennomføres dialog med representanter for 

ulike interessegrupper.  

2. I tillegg til utredning av konsekvenser er det lagt opp til at det gjøres vurderinger av fordeler og 

ulemper ved små og store skoler, basert på fakta og forskning.  

3. Etter at utredningen er lagt fram til politisk behandling, vil det legges opp til en høring. Det er lagt 

opp til at leverandør skal gi sine vurderinger av hvordan en slik høringsprosess bør gjennomføres. 

4. Det er viktig at formannskapet nå legger tydelige rammer for utredningen som skal gjennomføres, 

slik at det ikke i etterkant vurderes at ikke alle forhold er belyst.  

5. Utredning i løpet av våren 2021, og at det vil være mulig å legge opp til en ny politisk behandling 

senest juni 2021.  

6. Det vil da legges opp til en høring i etterkant før en kan sluttbehandle saken høsten 2021, men 

nærmere prosess vil avklares gjennom de vurderinger en får i utredningen. 

7. Det vil legges opp til en innledende dialog mellom leverandør og ordfører før leverandør går i gang 

med utredningen. 
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1.2.2. Temaer som skal utredes 

1. Konsekvenser for befolkningsutvikling 

2. Konsekvenser for verdiutvikling for boliger 

3. Konsekvenser for lokalsamfunnet i sin helhet og for muligheter for framtidig utvikling 

4. Sosiologiske konsekvenser 

5. Konsekvenser for barna – der både barnets beste vurderes og der psykososiale konsekvenser 

vurderes 

6. Konsekvenser for folkehelse 

7. Pedagogiske konsekvenser 

Dette er konsekvenser som det under den politiske behandlingen enten var uenigheter om eller ikke var 

tilstrekkelig belyst. Konsekvensene er opplistet i tilfeldig og uprioritert rekkefølge.  

1.2.3. Alternativer som skal konsekvensutredes 

I konkurransegrunnlaget er det utpekt hvilke alternativer som skal konsekvensutredes:  

• Nullalternativet: Eksisterende skolestruktur 

• Alternativ 1: Det legges ned 2-3 skoler 

• Alternativ 2: Det legges ned 4 skoler 

Det er totalt fem skoler som skal konsekvensutredes. Den forhåndsgitte rammen for hvilke alternativer som 

skal konsekvensutredes innebærer da ikke en vurdering av nedleggelse av alle skolene i Nordre. Det 

innebærer heller ikke en vurdering av å beholde fire skoler.  

 Geografisk avgrensning 
I denne utredningen menes Nordre Ringsaker som lokalsamfunnene og omlandet rundt skolene som inngår 

i utredningen; Messenlia, Lismarka, Åsen, Fagernes og Fossen. En ser også til skolene utenfor det avgrensede 

området som det eventuelt vil overføres elever til; Moelv barneskole og Brøttum barne- og ungdomsskole.  

Figur 1 viser utredningens geografiske avgrensning, samt plasseringen og størrelsen på skolene som inngår, 

inkludert Moelv og Brøttum. Én ring tilsvarer inntil 50 elever. Én ring indikerer dermed en skole med under 

50 elever, mens to ringer indikerer en elevmasse mellom 50 og 100. Av hensyn til kartets lesbarhet er ikke 

den nordligste delen av kommunen inkludert i kartet, selv om Nordre Ringsaker strekker seg videre nordover 

og det kan være elever ved skolene i dette området. 
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Figur 1 Geografisk avgrensning 

 Metode og prosess 
Med henvisning til mål for gjennomføring av utredningen fremvist i delkapittel 1.2 har det vært gjennomført 

en betydelig brukermedvirkningsprosess som en del av kunnskapsgrunnlaget for denne rapporten. 

Brukemedvirkningsprosessen beskrives ytterligere i kapittel 0. Innspillene i brukermedvirkningsprosessen er 

brukt både til å kartlegge dagens situasjon, men også til å belyse konsekvenser ved en endret struktur. 

I tillegg til brukermedvirkningsmøter har det vært gjennomført dokumentstudier av tidligere utredninger, av 

planer og strategier, kommunale, regionale og nasjonale. Disse har hovedsakelig blitt brukt til å skape et 

fremtidsbilde av Ringsaker, til å se hvilken retning som er staket ut, men også som et øyeblikksbilde. Dagens 

situasjon er beskrevet i kapittel 2. Strategier og planer for fremtiden i Ringsaker er gjengitt i kapittel 3. 

Sentrale lovverk for skolen er presentert i kapittel 4. Prosjektgruppa har hentet inn og anvendt teori og 

forskning for å belyse de ulike konsekvensene. Dette presenteres i kapittel 5 og 6. Mye av dette har blitt 

analysert og presentert som en del av brukermedvirkningsprosessen. Brukermedvirkningsprosessen er 

presentert i kapittel 7.  

Med bakgrunn i kartleggingen og kunnskapsinnhentingen i kapittel 2-7 er de ulike konsekvensene og 

alternativene beskrevet og analysert i kapittel 8 og 9. En sammenstilling og anbefaling er presentert i kapittel 

10. Kapittel 11 og 12 peker på veien videre mot en endelig beslutning av den fremtidige skolestrukturen i 

Ringsaker kommune.   
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2. RINGSAKER I DAG 

 Befolkning og bosetting i Ringsaker 
Ringsaker er med en befolkning oppunder 35.000 innbyggere den mest befolkningsrike kommunen i 

Innlandet fylke. Ringsakers geografi er variert og mangfoldig, fra landskapet rundt Mjøsa til Ringsakerfjellet. 

Totalt er kommunens areal på 1 280 km².  

I tillegg til å være den mest folkerike kommunen i innlandet, er kommunen landets største 

jordbrukskommune og landets største hyttekommune, målt i antall hytter. 

Kommunen har to tettsteder med bystatus. Dette er administrasjonssenteret Brumunddal med tilnærmet 

11.00 innbyggere og Moelv med 4.000 innbyggere.  I tillegg har kommunen en rekke mindre tettsteder, samt 

en betydelig andel spredt bosetting.  

Med omtrent halvparten av kommunens befolkning boende utenfor byene og tettstedene har Ringsaker et 

desentralisert bosettingsmønster.   

Den generelle befolkningsutviklingen i Ringsaker foregår i hovedsak ved at byer og tettsteder langs Mjøsa 

øker, mens bygdene har opplevd en befolkningsnedgang.  

 Næringsliv og arbeidsplasser i Ringsaker 
Kommunens næringsliv konkurrerer med næringslivet i nabokommuner om arbeidskraften. Totalt sett er det 

en netto utpendling fra Ringsaker (2017). Kommunen har flest innpendlere til, og flest utpendlere fra, Hamar 

kommune. Utpendlingen fra Ringsaker er også sterk til Lillehammer, Gjøvik, Stange, Oslo og «Andre steder». 

Det er netto innpendling til Ringsaker særlig fra Stange og Løten, men også fra «Andre steder». Utpendlingen 

til Oslo og Akershus er relativt lav, når vi sammenlikner med pendlingen internt i Mjøsregionen. 

 

Figur 2 Antall utpendlere fra, og innpendlere til, Ringsaker kommune 2017 

https://no.wikipedia.org/wiki/Brumunddal
https://no.wikipedia.org/wiki/Moelv
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Utviklingsmessig har Ringsaker hatt en vekst i sysselsettingen på 3,3 prosent i perioden 2008-2017. Den 

relative veksten har vært litt lavere enn nivået på landsbasis (3,9 %), men høyere enn Mjøsregionen (2,9%) 

og Innlandet for øvrig (-0,9%). Hele veksten har kommet innenfor tjenesteyting. Det har samtidig vært en 

stor nedgang i landbruk, industri og infrastruktur (Johansen m.fl. 2019).  

Når vi ser næringsspesialiseringen i en nasjonal kontekst er Ringsaker, som de fleste kommunene i landet 

dominert av tjenesteytende sektor. Ringsaker skiller seg imidlertid ut med sin spesialisering innenfor jord- og 

skogbruk, næringsmiddel-, trevare- og møbelindustrier, bygg/anlegg og detalj- og engroshandel. Ringsaker 

er, som nevnt i forrige delkapittel landets største jordbrukskommune og produksjon og sysselsetting er særlig 

knyttet til husdyrhold og planter/vekster. Hytteområdene gir ringvirkninger for bygg og anlegg, detaljhandel 

og annen service i kommunen.  

Ringsakers styrker og fortrinn er knyttet til næringsvariasjonen, bransje- og klyngespesialiseringer samt den 

sentrale plasseringen i Mjøsregionen. Noen nøkkeldata for Ringsakers hovednæringer er samlet i tabellen 

under. Den første tallkolonnen som viser næringsmessige styrker både absolutt (i kommunen) og relativt (til 

landet) viser at Ringsakers styrke er særlig innen landbruk, næringsmiddel- og trevare-industrier, handel samt 

spesialisert byggevirksomhet. Andre betydelige næringer som er vesentlige for jobbskaping og innovasjon i 

kommunen er kultur- og opplevelsesnæringene, teknologiindustri, deler av forretningsmessig tjenesteyting 

samt transport.  

 

Figur 3 Nøkkeldata for hovednæringene i Ringsaker. 

 Lokalsamfunn i Nordre Ringsaker 
I denne utredningen fokuseres det på lokalsamfunnene Lismarka, Mesnali Åsmarka og Næroset. I tillegg 

gjøres det vurderinger av nærmiljøet rundt Fossen skole som ligger i Moelv. Lokalsamfunnene i Nordre er 

forskjellige fra hverandre og har ulike kvaliteter.  Det er også flere fellestrekk. Som en del av utredningen har 

prosjektteamet gjort seg kjent med de ulike stedene, gjennom tidligere utredninger, kart og befaringer. En 

oppsummering av dette kan leses i vedlegg 2.   

2.3.1. Lokalsamfunnene 

Analysen av de ulike lokalsamfunnene som er gjort som en del av denne utredningen (vedlegg 2) viser at de 

ulike lokalsamfunnene er ulik i oppbygning og har ulike tilbud.  
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Både Næroset og Mesnali har en sentrumskjerne i 

dag med flere tilbud og møteplasser.  

Mesnali er et forholdsvis konsentrert bygdesenter 

med kirke, skole, barnehage, butikk og ulike 

servicefunksjoner og flere arbeidsplasser. Ut fra 

kommunens arealplan er Mesnali det 

lokalsamfunnet som har størst variasjon i tilbud og 

møteplasser. 

Det meste av boligbebyggelsen er i nærheten av 

sentrumskjernen. Dette gjenspeiles også i at 

Messenlia skole er den skolen med lavest andel 

skoleskyss.  

Mesnali er den nærmeste bygda til Sjusjøen. 

 

Næroset er et bygdesenter med blant annet 

dagligvarebutikk, barnehage, skole og 

forsamlingshus. Disse er plassert i en 

sentrumskjerne rundt vegkrysset i sørenden av 

Næra. Det er i tillegg til de mer formaliserte 

møteplassene etablert parker og båthavner. Figur 5 

er med på å illustrere møteplassene i 

sentrumskjernen i Næroset.  

Det er næringsaktivitet i Buvika, her er det også i 

kommunens arealplan tilrettelagt for etablering av 

flere næringsvirksomheter. Boligbebyggelsen er i 

tilknytning til sentrumskjernen.  

 

 

Næroset ligger sør i Nordre Ringsaker i nærheten av   Moelv. Det er omtrent 8 km fra barneskolen i   

Næroset til Moelv barne- og ungdomsskole.  

 

 

 

 

 

Figur 4 Visuell fremstilling av Mesnali med sentrumskjerne i dag 

Figur 5 Møteplasser i Næroset 
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Åsmarka er et bygdesenter med bebyggelse på 

hver side av en relativt trafikkert veg (fylkesveg 

216). Det er ikke en sentrumskjerne i Åsmarka 

i dag.  

Sentrumsfunksjoner som kirke og skole ligger 

langt fra hverandre. Skole og forsamlingshus 

ligger 2 km fra kirka og 4 km fra Åsmarkas 

største bedrift; Kvarberg AS. Det er ingen 

dagligvare eller annen handel. Nylig har det 

kommet et nytt serveringssted i bygda.  

Området er preget av landbruksareal. 

Bosettingsmønsteret er spredt. Det som 

eksisterer av tettbebyggelse følger lineært 

med veien (Fv 216).  

 

Figur 6 Illustrasjon over Åsmarka 

 

Lismarka er et spredtbygd bygdesenter 

etablert rundt vegkrysset Lismarkvegen x 

Sjusjøvegen. Det ligger et boligfelt med 

eneboliger langs med Lismarkvegen.  

Den tidligere dagligvaren er lagt ned. 

Lokalene er tatt i bruk til andre formål. I 

området rundt er det boligfelt med 

tomannsboliger. Det foreligger godkjente 

byggeområder som foreløpig ikke er 

tilrettelagt for utbygging. Det er lite 

etterspørsel etter tomter for utbygging.  

 

Det er utover skolen og den tidligere dagligvaren et forsamlingshus som er en viktig møteplass for bygda. 

Bygda er ellers preget av skog og landbruk og har gode natur-kvaliteter.  

Figur 7 Oversiktsbilde Lismarka 
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Fossen ligger utenfor Moelv sentrum og er preget av 

relativt kompakt boligbebyggelse. Skolen ligger inntil 

et stort friluftsområde på en høyde med stier og 

skiløyper.  

Området rundt Fossen skiller seg fra omlandet rundt 

de andre skolene ved å være i umiddelbar tilknytning 

til en by, ved å være plassert i utkanten av Moelv. 

Dette gjør at Fossen skole i stor grad må sees i lys av 

utviklingen av Moelv.   

 

 

 

2.3.2. Befolkningsutvikling i Nordre Ringsaker 

 

 

Figur 9 Befolkningsutviklingen i alle aldersgrupper per grunnkrets (kilde: SSB) 

I figuren ovenfor fremstilles befolkningsutviklingen i alle aldersgrupper per grunnkrets i naturlig tilknytning 

til de aktuelle skolene. Grafene i figuren er sammenfallende med den generelle trenden, der Fossen skole 

(som ligger i Moelv) har en vesentlig høyere befolkningsvekst enn bygdene som har en fallende eller flat 

utvikling. Ser en på elevtallet, befolkning i skolepliktig alder har utviklingen i bygdene vært enda mer fallende.   

Figur 8 Oversiktsbilde Fossen 
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Figur 10 Elevtallsutvikling for barneskolene i Nordre Ringsaker 2008-2019 (kilde: Ringsaker kommune). 

 

2.3.3. Befolkning i Nordre Ringsaker 

Aldersfordelingen i grunnkretsene som knyttes til de forskjellige skolene er noe forskjellig. Åsen og Lismarka 

har for tiden flest barn, mens grunnkretsene rundt Fagernes har flest over 50 år. 

 

Figur 11 Alderssammensetningen for lokalsamfunnene i Nordre Ringsaker 
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 Ringsakerskolen 
Ringsaker kommune har cirka 4000 elever i kommunale grunnskoler. Elevene er fordelt på 16 barneskoler, 

en kombinert barne- og ungdomsskole og fire ungdomsskoler. I denne utredningen inngår 5 barneskoler, 

Fossen, Fagernes, Åsen, Messenlia og Lismarka. 

2.4.1. Skoleanleggene 

De fem skoleanleggene er beskrevet med nøkkeltall i tabellen nedenfor. Skoleanleggene er befart, det er 

gjennomført studier av bygningstegninger og gjennomført møte med eiendomsdriftspersonellet. Kolonnen 

med vedlikeholdsbehov er planlagt vedlikehold 2020-2023 og gjenspeiler det akutte vedlikeholdsbehovet. 

Det foreligger ikke fullverdige tilstandsanalyser og skolenes reelle vedlikeholdsetterslep ved de fleste 

skolene vurderes som vesentlig større enn det som reflekteres i vedlikeholdsplanen. 

Tabell 1: Oversikt over skolenes kapasitet elevtall, oppfyllingsgrad, bygningsareal, byggeår (enkeltbygg er rehabiliterte eldre 
bygninger) og planlagt vedlikehold på kort sikt.  

 

 

2.4.2. Fossen skole 

Fossen skole ligger i Fossmarka i Moelv, med et flott nærmiljøanlegg. Skolen har elever fra 1.-4. trinn. Fossens 

elever begynner på Moelv skole på 5. trinn. Elevtallet på Fossen skole er pr. dags dato 43, fordelt på 1.- 4. 

trinn. Begge skolene er samlet under samme ledelse. 

Skolene jobber med Kultur for læring, digitalisering og det profesjonelle læringsfellesskap. Skolene har 

tidligere vært prosjektskoler for Utdanningsdirektoratets satsing på Helhetlig skoledag og 

Aktivitetsskolen/SFO, og dette er videreført i den daglige driften. Moelv og Fossen skoler er flerkulturelle 

skoler. 

Totalt har enheten Moelv og Fossen skoler cirka 75 ansatte. 

Romtype Antall Kommentarer 

Klasserom 4  
SFO 1 Fungerer også som klasserom 

Spesialrom:   

Mat og helse 0  
Naturfag 0  
Musikk 0  
Kroppsøving 0  
Bibliotek 1  

Dagens situasjon Kapasitet Elevtall (2020) Oppfyllingsgrad Bygningsareal (m2) Byggeår Vedlikeholdsbehov

Fossen 80                   43                                 54 % 677                               1978 4 630 000                  

Fagernes 90                   43                                 48 % 1 350                            2016

Åsen 90                   61                                 68 % 1 200                            1974 8 640 000                  

Messenlia 150                 39                                 26 % 1 800                            1999 1 200 000                  

Lismarka 80                   51                                 64 % 1 300                            1979 4 770 000                  

Brøttum B 245                 155                               63 %

Moelv B 500                 357                               71 %

Sum 1 235             749                               61 % 6 327                            19 240 000                
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Kunst og håndverk 0  
Arbeidsplasser:   

Adm. og ledelse 1 Beskrevet som kontor, 15m2 

Lærearbeidsplasser 5 To arbeidsrom på 15 m2 

 

Fossen mangler spesialrom for mat og helse, naturfag, musikk, kunst og håndverk. SFO-lokalene brukes også 

som klasserom. 

2.4.3. Fagernes skole 

Fagernes skole ligger på/i Næroset langs veien fra Moelv mot Sjusjøen. Skolen har for tiden 44 elever.  Skolen 

administreres sammen med Åsen skole og har felles skoleleder. Det er store lekeområder i tilknytning til 

skolen. Skoleområdet inneholder blant annet fotballbane, kurvballbane, lekeapparater, sandkasse i tillegg til 

skogsområder. Rundt skolen er det fine naturområder. Skolens visjon er «trygghet i læring og lek».  

Romtype Antall Kommentarer 

Klasserom 3 Et klasserom er også SFO-rom 

SFO 1 Fungerer også som klasserom 

Spesialrom:   

Mat og helse 1  
Naturfag 1  
Musikk 0  
Kroppsøving 1 Et lager på 11 m2 i tillegg 

Bibliotek 1  
Kunst og håndverk 2 Små rom på 19 m2 

Arbeidsplasser:   

Adm. og ledelse 2 Resepsjon med tilhørende kontor 

Lærearbeidsplasser 8 Et arbeidsrom på 52 m2 

 

Fagernes mangler spesialrom for musikk. SFO-lokalene brukes også som klasserom. 

2.4.4. Åsen skole 

Åsen skole ligger i landlige omgivelser i Åsmarka langs vegen fra Moelv mot Sjusjøen. Skolen har 60 elever og 

12 ansatte. Skolen administreres sammen med Fagernes skole. 

Skolen har store lekeområder i tilknytning til skolen, og et idrettsanlegg ligger like ved. Skoleområdet 

inneholder blant annet skateboard-ramper, ballbinge, akebakker og et stort klatrestativ. Rundt skolen er det 

rikholdige naturområder, der de blant annet disponerer to gapahuker. Skolens visjon er «trygghet i læring og 

lek».  

Romtype Antall Kommentarer 

Klasserom 7 Fra 25 - 70 m2. 

SFO 0  
Spesialrom:   

Mat og helse 1 Benyttes til barnehage 
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Naturfag 0  
Musikk 0  
Kroppsøving 1  
Bibliotek 1  
Kunst og håndverk 0 Benyttes til barnehage 

Arbeidsplasser:   

Adm. og ledelse 2  
Lærearbeidsplasser 5  

 

Åsen skole mangler spesialrom for naturfag, musikk og kunst og håndverk. Åsen skole har ingen 

elevgarderober, og bruker gangene til yttertøy.  Dette er uheldig med tanke på evakuering av bygget, renhold 

og inneklima. 

2.4.5. Messenlia skole 

I 1956 ble Messenlia skolebygg ferdig. Et nytt skolebygg ble reist i 1999, og det gamle bygget ble renovert i 

2000. Skolen har i dag 39 elever og 11 ansatte. Messenlia skole ligger nord i kommunen og har naturen som 

nærmeste nabo.  Skolens hovedsatsingsområde er økt læringsutbytte gjennom vurdering for læring. 

Romtype Antall Kommentarer 

Klasserom 7  
SFO 1  
Spesialrom:   

Mat og helse 0  
Naturfag 0  
Musikk 0  
Kroppsøving 1 I tillegg to apparatrom 

Bibliotek 1  
Kunst og håndverk 1  

Arbeidsplasser:   

Adm. og ledelse 2  
Lærearbeidsplasser 6  

 

Messenlia skole mangler spesialrom for mat og helse, naturfag og musikk.  

2.4.6. Lismarka skole 

Lismarka skole ligger helt nord i Ringsaker med naturen som nærmeste nabo. Skoleåret 2020-21 har skolen 

52 elever og 15 ansatte. Skolen er organisert i aldersblanda grupper. Skolens satsingsområder er kultur for 

læring, innføring av ny læreplan og digitalisering.  

Romtype Antall Kommentarer 

Klasserom 2  
SFO 2 Fungerer også som klasserom 

Spesialrom:   
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Mat og helse 1 Kun 13 m2 

Naturfag 0  
Musikk 0  
Kroppsøving 1  
Bibliotek 1  
Kunst og håndverk 1 Fungerer også som klasserom 

Arbeidsplasser:   

Adm. og ledelse 
8 

Ikke spesifisert på tegning hva som tilhører ledelse 
og hva som tilhører lærerne 

Lærearbeidsplasser   

 

Lismarka skole mangler spesialrom for naturfag og musikk, og har et mindre mat- og helserom. SFO-lokalene 

brukes også som klasserom. Lismarka har ingen elevgarderober, og bruker gangene til yttertøy.  Dette er 

uheldig med tanke på evakuering av bygget, renhold og inneklima. 

 Drifts- og lønnsutgifter 
Det er vanligvis tre kostnadsdrivere i skolen, det er driftsutgifter, lønninger og utgifter til læringsmateriell og 

utstyr/inventar på skolene. Driftsutgiftene ligger ikke på skolebudsjettet, de ligger på teknisk avdeling. Men 

det er likevel av betydning for situasjonen i skolen, det betyr en del hvor mye som brukes for å vedlikeholde 

og investere i skolebygningene. 

Ringsaker kommunes drifts- og lønnsutgifter i skolen sammenlignet med nasjonale tall, hentet fra 

Skoleporten.no:    

Tabell 2: Indikatorer og nøkkeltall driftsutgifter, skoleporten.udir.no 
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Tabellen viser at Ringsaker kommune bruker mer penger på drift og lønn per elev enn landsgjennomsnittet. 

Man har også større utgifter til inventar og utstyr per elev enn det man bruker i snitt i Norge. Dette er ikke 

uvanlig. Tall for 2019 fra Utdanningsdirektoratet viser at de 100 minste kommunene bruker om lag 60 prosent 

mer per elev enn de 10 største kommunene. Tidligere undersøkelser har vist at skolestørrelsen har mest å si 

for kommunens kostnader per elev. Lavt elevtall per trinn og små skoler fører til undervisning i små grupper, 

og dermed høyere utgifter per elev til lærerlønn. Også når utgifter til skyss holdes utenfor, har kommuner 

med små skoler høyere utgifter.  

 Skoleskyss 
Det er gjort en kartlegging av hvor mange av elevene som tilhører de ulike skolene som har vedtak om 

skoleskyss. Årsakene til at elever får innvilget vedtak om skoleskyss skyldes enten avstand mellom bosted og 

skole (2 km for førsteklasse og 4 km for øvrige trinn), eller farlig skolevei. Av tidligere utredninger gjort av 

kommunen kan en lese at det både ligger avstand og trafikksikkerhetsvurderinger til grunn for vedtak om 

skoleskyss. Årsakene til vedtak om skoleskyss for hver enkelt elev er ikke utredet. Skolene har varierende 

mengde elever med behov for skoleskyss. Per 2020/2021 ser bildet slik ut: 

• Fossen:  Ingen elever med skyss. 

• Fagernes:           26 elever med skyss  (hvorav 19 med kommunalt vedtak) 

• Åsen:                38 elever med skyss.  (hvorav 21 med kommunalt vedtak) 

• Lismarka:          28 elever med skyss.       (hvorav 21 med kommunalt vedtak) 

• Messenlia:       13 elever med skyss.      (hvorav 1 med kommunalt vedtak)  

• Brøttum B:      81 elever med skyss.   (hvorav 28 med kommunalt vedtak) 

• Moelv B:            86 elever med skyss.      (hvorav 11 med kommunalt vedtak) 

Bildet nedenfor viser antall elever per skole, fratrukket elever med skoleskyss.  

 
Figur 12: Elevtallet per skole som per definisjon kan gå til skolen (elevtallet fratrukket elever med skoleskyss). 
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 Oppsummering av situasjonsbeskrivelse 
Figur 13 viser en oppsummering av kapasitet og elevtall på de ulike skolene og andel elever som har vedtak 

om skyss. Pilene viser hvor stor andel av elevene som har skoleskyss i dag og tallene viser hvor mange 

elever som går på skolen av total elevkapasitet ved siste telling (oktober 2020). 

 
Figur 13: Oppsummering av dagens situasjon for de aktuelle skolene i Nordre Ringsaker.  
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KUNNSKAPSGRUNNLAG 
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3. RINGSAKER FREMOVER 
Kommuner er underlagt en rekke av lovene i det nasjonale lovverket. I denne utredningen har vi avgrenset 

gjennomgangen av lovverket til relevante lover som er relevante for skole. Disse presenteres i kapittel 4.  

I dette kapittelet oppsummerer vi planer og strategier innenfor befolkningsutvikling, stedsutvikling, 

næringsutvikling, oppvekst og opplæring. Avgrensningen er gjort i tråd med konsekvensene som skal belyses 

i denne rapporten. 

Kommunen utvikler og styrer etter en rekke planer. De overordnede planene i kommunen er 

kommuneplanen, som består av en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanen bygger på en planstrategi. 

Disse planene er det strategiske fundamentet for kommunens ønskede utvikling. Utover disse finnes det en 

rekke ulike planer og strategier, for ulike temaer og for ulike geografiske områder. Mange av disse er på 

kommunalt nivå, mens det finnes også planer og strategier på regionalt nivå og på nasjonalt nivå. Planene 

sier noe om nåsituasjonen i kommunen, men peker også på retningen og mulighetsrommet for en framtidig 

utvikling.  

 Overordnet strategi  
I kommuneplanens samfunnsdel har Ringsaker kommune vedtatt visjoner for kommunen1. Disse skal legges 

til grunn både administrativt og politisk i arbeidet med kommuneplanens arealdel, økonomiplanen, ved 

revisjon og utarbeidelse av kommuneplaner og temaplaner. 

Ringsaker kommune skal:  

• Tilrettelegge for et mangfold av attraktive boområder i hele Ringsaker 

• Være næringslivets favorittkommune  

• Tilby et godt utbygget service- og tjenestetilbud 

• Sikre gode oppvekstmiljø 

• Sikre et bredt og mangfoldig kulturtilbud 

• Bygge opp kunnskap, kompetanse og utdanningstilbud  

• Sikre bærekraftig utnytting av ressursene 

• Synliggjøre og utnytte det mangfold av muligheter som finnes i kommunen 

• Spille på lag med innbyggerne, private og offentlige aktører    

 Utvikling av lokalsamfunn 

3.2.1.  Befolkningsutvikling  

Ringsaker kommune jobber målrettet for å oppnå befolkningsvekst. Befolkningsvekst er helt vesentlig for 

kommunen, både for å skape attraktive og livskraftige lokalsamfunn, men også for å sikre kommunens andel 

av kommunesektorens frie inntekter.2 De viktigste vekstfaktorene er forankret i gjeldende kommuneplan, 

 
1 Kommuneplanens samfunnsdel 2006-2010 (2018) 

https://www.ringsaker.kommune.no/getfile.php/1734118.1897.csscswtpwv/Samfunnsdelen.pdf  

2 Planstrategi 2020-2024 

http://www1.ringsaker.kommune.no/innsyn6/wfdocument.ashx?journalpostid=2020039594&dokid=978224&versjon=1&variant=A

& 

https://www.ringsaker.kommune.no/getfile.php/1734118.1897.csscswtpwv/Samfunnsdelen.pdf
http://www1.ringsaker.kommune.no/innsyn6/wfdocument.ashx?journalpostid=2020039594&dokid=978224&versjon=1&variant=A&
http://www1.ringsaker.kommune.no/innsyn6/wfdocument.ashx?journalpostid=2020039594&dokid=978224&versjon=1&variant=A&
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delplaner og handlingsprogram med økonomiplan. Gjennom kommuneplanen er det etablert en ambisjon 

om en befolkningsvekst på ca. 200 personer i året, dvs. 0,6 %.  

I figuren nedenfor er det presentert tre befolkningsframskrivinger for Ringsaker fram mot 2040. De tre 

alternativene skiller seg fra hverandre når det gjelder forutsetninger om fødsler (Lav, Middels, Høy), om 

forventet levealder (Lav, Middels, Høy) og om innvandring (Lav, Middels, Høy). Forutsetningene om flytting 

er like i alle alternativer og basert på flytterater de siste ti årene. LLML illustrerer således at framskrivingene 

er basert på få fødsler, lav forventet levealder og lav innvandring. Tilsvarende er HHMH basert på mange 

fødsler, høy forventet levealder og høy innvandring. 

 

Figur 14 Befolkningsprognoser Ringsaker3 

I hovedalternativet (MMMM, middels nasjonal vekst) vil antall innbyggere vokse med omtrent 3.000. I 

lavalternativet (LLML, lav nasjonal vekst) vil antall innbyggere bli drøyt 1.000 flere i dag, mens i 

høyalternativet (HHMH, høy nasjonal vekst) vil antall innbyggere bli omtrent 5.300 flere enn i dag. 

Variasjonsbredden mellom det laveste og høyeste alternativet er altså drøyt 4.000 innbyggere. Siden alle tre 

alternativer må sies å være innenfor hva som kan forventes, skaper dette noen utfordringer for kommunens 

planlegging, både når det gjelder bolig og næring, og også skolestruktur.4 

Prognoser viser at andelen eldre vokser fra drøyt 17% til drøyt ca. 25% i perioden.  Dette skaper utfordringer 

for kommunen i form av potensielle utgiftsøkninger knyttet til eldreomsorg, både når det gjelder 

investeringer og drift.  

SSBs befolkningsframskrivinger er basert på et standard regionaldemografisk modellverktøy, der en 

fokuserer på å framskrive antall innbyggere i kommunene. Framskrivingene tar også høyde for regionale 

forskjeller i forutsetningene. De tar imidlertid ikke spesielt hensyn til utviklingen i lokale og regionale bolig- 

og arbeidsmarkeder, eller til spesielle hendelser lokalt/regionalt som kan påvirke framskrivningene, inkludert 

 
3 Kilden til prognosene er SSB. Grafen er hentet fra Samfunnsutviklingen i Ringsaker (NIBR-rapport 2019:5) 

4 Samfunnsutviklingen i Ringsaker (NIBR-rapport 2019:5) https://fagarkivet.oslomet.no/bitstream/handle/20.500.12199/1295/2019-

5.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

 

https://fagarkivet.oslomet.no/bitstream/handle/20.500.12199/1295/2019-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://fagarkivet.oslomet.no/bitstream/handle/20.500.12199/1295/2019-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

 Konsekvensutredning skolestruktur Ringsaker kommune Side 28 av 91 

lokal/regional politikk. På kommunalt nivå er det særlig tiltak som påvirker flytteatferd som ikke tas hensyn 

til. SSB selv er helt klar over at framtida er usikker og illustrerer dette med å lage 15 ulike 

befolkningsframskrivinger (vi har presentert tre av dem for Ringsakers del) for å illustrere denne 

usikkerheten. Det er imidlertid viktig å være klar over at alle framskrivingene er basert på forutsetninger 

knyttet til demografi, og at lokale og regionale forhold som påvirker folks atferd og lokaliseringsbeslutninger 

ikke er modellert. Johansen mfl. (2019) diskuterer dette opp mot mulig plassering av sykehus i Moelv. Hvilken 

effekt en lokalisering av sykehuset i Moelv vil få er usikker, da det blant annet påvirkes av i hvilken grad 

ansette ved sykehuset velger å bosette seg i Ringsaker eller om de pendler inn fra andre kommuner.  

3.2.2. Stedsutvikling og boligplanlegging 

Den klart største veksten i Ringsaker de senere årene har vært i Brumunddal. Moelv har med sin sentrale 

beliggenhet også potensial for betydelig vekst framover. En mulig etablering av sykehus ved Mjøsbrua vil 

kunne bety mye for framtidig vekst. Utvikling av byene Moelv og Brumunddal er ifølge planstrategien helt 

avgjørende for videre befolkningsvekst. I gjeldende kommuneplan er det et mål at Moelv og Brumunddal skal 

videreutvikles som attraktive tettsteder.  

Det er en målsetting om at både byer, tettsteder og bygdesentre i Ringsaker skal videreutvikles. Dette 

kommer frem av kommunale planer og følges opp av Innlandsstrategien som legger opp til «Levende 

lokalsamfunn med bærekraftige byer, tettsteder og bygder».5 For å nå målet om en fortsatt sterk 

befolkningsvekst vil kommunen bidra til at det kan bygges nye boliger, både gjennom fortetting og 

tilgjengelige tomter for eneboliger og annen småhusbebyggelse. Det er ønskelig å ha varierte og gode tomter 

i boligområder i hele kommunen. 

Utvikling skal prioriteres der det er forventet vekst og etterspørsel og der det er en konsentrasjon av boliger 

og tilbud i dag. Utover å satse på byutvikling i Brumunddal og Moelv skal en utnytte mulighetene som Mjøsa, 

fjellområdene og bygdene gir. Det bør fortsatt være tilgang til boligtomter i alle kommunens 

tettsteder/bygdesentre Lokalisering av nye boliger skal følge prinsippene for kompakt og miljøvennlig 

stedsutvikling. I gjeldende kommuneplan er boligområder lagt til Brumunddal og Moelv og til øvrige 

eksisterende små og store tettsteder for å styrke sentrene i lokalmiljøet, skape gode bomiljøer, redusere 

behovet for transport, og styrke grunnlaget for service og kulturtilbud.  

Ringsakers spredte bosettingsmønster, med tilhørende forventninger om befolkningsvekst og aldrende 

befolkning påvirker rammene for kommunens tjenestetilbud. I gjeldende kommuneplan er det er mål at 

tjenestetilbudet skal være likeverdig, tilgjengelig og effektivt organisert. Dette ønskes oppnådd blant annet 

gjennom å legge vekt på utvikling av innhold og kvalitet i tjenestene og tilrettelegge for et godt faglig nivå på 

de ansatte som utfører tjenesten. 

 Næringsutvikling 
Ringsaker ønsker å være en næringsvennlig kommune, og har som mål at næringslivet skal oppfatte 

kommunen som en attraktiv samarbeidspartner. En positiv næringsutvikling er en viktig bidragsyter til 

befolkningsvekst i kommunen, og kommunen satser derfor bredt opp mot næringslivet. Dette kommer 

tydelig frem i overordnede strategier for videre vekst og utvikling, både i gjeldende kommuneplan og i 

 
5 https://innlandetfylke.no/tjenester/plan-statistikk-og-folkehelse/innlandsstrategien/innlandsstrategien-2020-2024/1-innlandet-

eventyrlige-muligheter/  

https://innlandetfylke.no/tjenester/plan-statistikk-og-folkehelse/innlandsstrategien/innlandsstrategien-2020-2024/1-innlandet-eventyrlige-muligheter/
https://innlandetfylke.no/tjenester/plan-statistikk-og-folkehelse/innlandsstrategien/innlandsstrategien-2020-2024/1-innlandet-eventyrlige-muligheter/
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Planstrategi 200-2024. I likhet med botilbudet skal også reiseliv og næringsliv markedsføres, og en skal 

utnytte mulighetene som ligger i infrastruktur og beliggenhet. Det er viktig å være offensiv, handlekraftig og 

resultatorientert, og ikke minst gi næringslivet gode rammebetingelser. Det er ønskelig å få lokalisert flere 

arbeidsplassintensive næringer i gangavstand fra kollektivknutepunkt, slik at det er mulig å pendle både 

internt i regionen og fra andre byer og tettsteder uten å måtte bruke bil. Det er gode muligheter for det både 

i Brumunddal og Moelv.  

Ringsaker er en av Norges største landbrukskommuner og en stor industrikommune.  Det er viktig å jobbe 

for å beholde sysselsettingen i industrien og landbruket. Dette følges også opp i innlandsstrategien sitt mål 

om Bærekraftig ressursforvaltning som gir utvikling og nye arbeidsplasser. Innlandsstrategien er med sine 

mål og sin visjon et viktig strategigrunnlag for næringsutviklingen i kommunen. Strategiens visjon er:  

«Innlandet – eventyrlige muligheter. Et fylke med sterke røtter og store drømmer, med mål om å ha en 

ledende posisjon innen teknologi, industri, landbruk og reiseliv.» 

I tillegg til landbruk og industri er reiseliv knyttet til Mjøsa og fjellet en viktig del av næringslivet i Ringsaker. 

Dette knyttes også opp mot at Ringsaker er Norges største hyttekommune. Hovedtyngden av kommunens 

fritidsbebyggelse ligger i Ringsakerfjellet. Her ligger det fortsatt en betydelig utbyggingsreserve i gjeldende 

kommuneplan, både ved fortetting av eksisterende områder, samt enkelte nye områder i de mer 

lavereliggende fjell- og skogområdene.  

Ringsaker har noen geografiske fortrinn knyttet til sin sentrale beliggenhet i Mjøsregionen som er en godt 

integrert flerbyregion med et samlet folketall på nivå med en norsk storby. Ringsaker er samtidig svært 

sentralt plassert i et av landets største landbruksbaserte produksjonsområder og samtidig landets største 

hytte- og rekreasjonsområder. Næringsmessig har kommunen fortrinn med en ganske variert 

næringsstruktur og spesialiseringer innenfor landbruk, næringsmiddel- og trevareindustrier, 

byggevirksomhet og handel, samt deler av opplevelsesnæringene. Det er også innenfor og mellom disse 

næringene at mye av grunnlaget for sysselsetting og jobbskaping, entreprenørskap og innovasjon, i privat 

sektor vil ligge framover.  

 Oppvekst og opplæring 

3.4.1. Dagens situasjon 

Ringsaker kommune har et lavt utdanningsnivå sammenliknet med landssnittet. Ved inngangen til 2020 

hadde 34 % av befolkningen i Ringsaker utdanning fra høyskole eller universitet. Gjennomsnittet for 

Innlandet fylke var da 39 % mens gjennomsnittet for landet var 48 %. Det har vært en økning i andelen med 

høyere utdannelse i Ringsaker de senere årene, men landsgjennomsnittet har steget mer, slik at Ringsaker 

forholdsmessig har falt noe lenger bak. Folkehelseoversikten fra 2019 viser at det er en del 

skolefraværsproblematikk blant elever på ungdomsskole og videregående.  

Utfordringen er å gi barn og unge en trygg og god ballast slik at de klarer seg godt i voksen alder. Trivsel og 

positive opplevelser er sentralt. Utover barnehage, skole og SFO er ulike fritidstilbud sentrale arenaer for 

dette. Det er viktig at barn og unge får utviklet sine evner og gis mulighet til å utfolde seg, hvor det er trygghet, 

men likevel utfordringer nok. Ringsaker kommune skal bidra til at barn og unge som lever under forhold som 

kan skade deres psykiske og fysiske helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. 
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Arbeidet for å sikre et godt og inkluderende læringsmiljø har høy prioritet. 

Det systematiske arbeidet med økt læringsutbytte i barnehage og skole er nødvendig for å sikre at flere elever 

rustes til å fullføre videregående skole og motiveres til å ta høyere utdanning, og således skape en kultur for 

læring. Det omfattende arbeidet som er igangsatt for å bedre resultatene inkluderer tett oppfølging av 

skolene fra skoleeier, kompetanseheving for lærere, systematisk kartlegging og oppfølging av elevene, bruk 

av digitale verktøy og konkrete tiltak i klasserommet innenfor basisfagene norsk, matematikk og engelsk.  

3.4.2. Kommunens målsettinger 

Det skal være attraktivt for familier å bosette seg i kommunen. Barn og unge i Ringsaker skal ha gode levekår, 

utviklingsmuligheter og trygge oppvekstmiljø. Ringsaker kommune skal gi alle elever likeverdig og 

fremtidsrettet grunnskoleopplæring av høy kvalitet.  

Skole er et satsingsområde i Ringsaker. Hovedmål for Ringsakerskolen er fastsatt i kommunens 

handlingsprogram med økonomiplan 2019-2022. Skolene skal være likeverdige og framtidsrettede lærings- 

og oppvekstarenaer. Gjennom skolegangen skal elevene gis mulighet for personlig vekst og utvikling. Elevene 

som går ut av grunnskolen skal ha et best mulig utgangspunkt for videre utdanning. Det arbeides systematisk 

for å øke elevenes læringsutbytte. Dette arbeidet starter i barnehagen og tar utgangspunkt i statlige føringer, 

forskning om læringsutbytte og erfaringer fra utviklingsarbeid på skoler i og utenfor kommunen. Satsingen 

konsentrerer seg om økt læringsutbytte i fagene norsk, matematikk og engelsk. 

Videre er det i kommuneplanens samfunnsdel formulert følgende mål knyttet til opplæringen: 

• Ringsaker kommune skal gi alle elever likeverdig og framtidsrettet grunnskoleopplæring av høy 

kvalitet. 

• Skolene skal prioritere opplæring i grunnleggende ferdigheter; som å kunne uttrykke seg muntlig og 

skriftlig, kunne lese og regne og bruke digitale verktøy. 

• Resultatene skal være på høyde med eller bedre enn landsgjennomsnittet. 

• Elevene skal gis tilpasset opplæring. 

• Elever med spesielle behov skal om nødvendig gis kvalifisert spesialundervisning. 

 

Kommuneplanens samfunnsdel gir føringer om at det skal legges stor vekt på faglig utvikling av 

Ringsakerskolen og at opplæringen skal tilpasses den enkelte elevs ferdigheter og forutsetninger. For å nå 

hovedmålet for Ringsakerskolen er det iverksatt mange tiltak for å øke læringsutbyttet for alle elever.  

På bakgrunn av den faglige utviklingen gjennom de årene det er lagt fram tilstandsrapport til politisk 

behandling, har følgende faktorer gitt bidrag til et bedre læringsutbytte: 

• Styrking av undervisningstimetall i basisfagene. 

• Systematisk og tett oppfølging av elevene med vekt på tidlig innsats.  

• Forventninger fra skoleeier om et tydelig læringstrykk. 

• Tydelighet på felles mål hvor evidens- og forskningsbaserte tiltak er prioritert. 

• Samkjøring av utviklingsområder med utgangspunkt i skolebaserte erfaringer. 

• Tydelig pedagogisk ledelse ved skolene. 

• Organisasjonsutvikling og fagutvikling gjennom nettverk relatert til praksis. 

• Endring av pedagogisk praksis og vurderingspraksis. 

• Utstrakt samarbeid med ledende forsknings- og utdanningsmiljøer. 
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• Prioritert satsing på kompetanseheving i basisfagene. 

4. SENTRALE STYRINGSDOKUMENT OG FØRINGER FOR GRUNNSKOLEN 
Flere lover er sentrale i skoleverket.  

Skoleeier har ansvar for at skolen blir drevet etter gjeldende lover og forskrifter. Det viktigste regelverket for 

å ivareta skolen og skolemiljøet i driftsfasen, er særlig knyttet til seks lover og forskrifter: 

• Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen (Opplæringsloven), av 17. juli 1998.  

• Fagfornyelsen (LK20) 

• Lov om likestilling og forbud mot diskriminering, av 1. januar 2018 

• Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven), av 4. februar 1977 

• Folkehelseloven, av 1. januar 2012  

• Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv., av 1.1.1996, sist datert 1.7. 2014. 

 Opplæringsloven §9a 
Alle elever i skolepliktig alder har ifølge opplæringslovens § 9a-2, rett til et godt fysisk og psykososialt miljø 

som fremmer helse, trivsel og læring. Dette er blant annet spesifisert i opplæringslovens § 9a-3 og 4: om 

psykososialt miljø, nulltoleranse og systematisk arbeid: Skolen skal aktivt, kontinuerlig og systematisk arbeide 

for å fremme et godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet. 

Videre står det i § 9a-7, om det fysiske miljøet: Skolene skal planlegges, bygges, tilrettelegges og drives slik 

at det blir tatt hensyn til tryggheten, helsen, trivselen og læringen til elevene. 

 Opplæringsloven kapittel 9 og 10 – 9-1 og § 10-2, jf. § 10-1 
I opplæringsloven kapittel 9 og 10 er det blant annet § 9-1 og § 10-2, jf. §10-1 som stiller kvalifikasjonskrav 

til ledere for grunnskoler og videregående skoler. Kravene blir ytterligere spesifisert i forskriften for 

opplæringsloven kapittel 14. Formålet med disse forskriftene er å medvirke til at skolene blir forsvarlig ledet. 

Hver enkelt skole skal ha en rektor som er faglig, pedagogisk og administrativ leder. Det er likevel gjort unntak 

for grunnskoler for 1.-7. trinnet med 30 elever eller mindre.  Loven inneholder også en mulighet for 

dispensasjon, der departementet etter søknad fra skoleeier kan gjøre unntak fra rektorkravet og åpne for 

andre måter å organisere ledelsen på.  

Den som blir tilsatt som rektor, må oppfylle nærmere spesifiserte kompetansekrav. Det kreves tre års praksis 

fra undervisning eller fra administrativt arbeid i skolen eller annen utdanningsadministrasjon. Videre må 

rektor oppfylle de kompetansekrav som gjelder for å bli tilsatt i undervisningsstilling. 

 

Rektor på en skole med rektorkrav kan ikke samtidig være leder for en annen skole. Dette gjelder også når 

den andre skolen ikke er omfattet av rektorkravet i loven. Forbudet mot felles rektor for flere skoler er 

grunngitt med at rektor bør være mest mulig til stede på den skolen der det etter loven skal være rektor, slik 

at rektor er innforstått med utfordringene til skolen, og slik at ledelsen blir synlig og nærværende. 

 

Enkelte skoler (små barneskoler) er ikke omfattet av rektorkravet. Så lenge ledelsen ved slike skoler er 

forsvarlig, stiller loven kommunen fritt til å velge hvordan ledelsen skal organiseres, og eventuelt hvem som 
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skal tilsettes som leder ved skolen. Ledelsen kan også fordeles på flere personer. Det finnes ingen formelle 

kompetansekrav for ledelsen av slike skoler, og de kan også ha felles leder så langt kravet om det forsvarlige 

ellers blir oppfylt. 

 Fagfornyelsen (LK20)  
Gjeldende læreplan for grunnopplæringen trådte i kraft i høsten 2020.  De nye læreplanene blir innført 

trinnvis over en periode på tre år. 

• Skoleåret 2020–21 tok 1.–9. trinn og Vg1 i bruk nye læreplaner. 

• Skoleåret 2021–22 tar 10. trinn og Vg2 i bruk nye læreplaner. 

• Skoleåret 2022–23 tar Vg3 i bruk nye læreplaner.  

 

Ny overordnet del beskriver hvilke verdier og prinsipper grunnopplæringen skal bygge på. Fagfornyelsen 

innebærer et sterkere fokus på profesjonssamarbeid, dybdelæring og tverrfaglig tilnærming. Elevene skal 

oppleve undervisningen som relevant. Et samfunn og arbeidsliv i rask endring medfører behov for barn og 

unge som reflekterer, er kritiske, utforskende og kreative. 

Et overordnet mål i LK20 er at alle elever i norsk skole skal utvikle grunnleggende ferdigheter og kompetanser, 

slik at de aktivt kan delta i kunnskapssamfunnet. Prinsipper for opplæringen i Overordnet del, slår blant annet 

fast at skolen skal gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og sitt talent, individuelt og i samarbeid 

med andre, og at skolen skal fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter. 

 Universell utforming 
Ifølge Opplæringsloven har alle elever "rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira. Skolen skal 

innreiast slik at det blir teke omsyn til dei elevane ved skolen som har funksjonshemmingar" (Opplæringslova 

§ 9a-7). Universell utforming er en strategi for planlegging og utforming av produkter og omgivelser for å 

oppnå et inkluderende samfunn med full likestilling og deltakelse for alle. Prinsippet om universell utforming 

er lovfestet i «Lov om likestilling og forbud mot diskriminering», gjeldende fra 01.01.2018. Ifølge loven skal 

offentlig virksomhet og privat virksomhet som er rettet mot allmennheten, arbeide aktivt og målrettet for å 

fremme universell utforming innenfor virksomheten. Loven omfatter skolens plikter til å sikre universell 

utforming i tråd med loven. 

 Arbeidsmiljøloven 
De ansatte sine rettigheter er ivaretatt gjennom «Arbeidsmiljøloven». Arbeidstilsynet fører tilsyn med at 

loven etterfølges. Dette gjelder blant annet kontorarbeidsplasser for lærere, forholdene for 

administrasjonen, samt alle personalfasiliteter i anlegget. 

 Folkehelseloven 
Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven av 24. juni 2011 nr. 29) trådde i kraft 1. januar 2012. Formålet 

med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale 

helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige 

forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.  



 
 
 

 Konsekvensutredning skolestruktur Ringsaker kommune Side 33 av 91 

Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak og 

samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven skal legge til rette for et 

langsiktig og systematisk folkehelsearbeid, derfor skal «Helse i alt vi gjør» være et gjennomgående prinsipp 

for utforming av skoleanlegget inn- og utomhus. Særlig med tanke på skolens uteområde skal man 

planlegge for allsidig fysisk aktivitet for alle aldersgrupper. Det være seg arealer for lek og utfoldelse, eller 

tilrettelegging for sykkel- og gangstier, eller tiltak for å begrense motorisert trafikk. 

 Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager 
Forskriften trådte i kraft 1.1.1996 og blir ofte kalt for barnas arbeidsmiljølov.  Forskriften inneholder krav til 

det fysiske og sosiale miljøet, og stiller krav til blant annet ansvarsforhold, internkontroll, plikt til opplysning 

og informasjon, tilsyn, sanksjoner og klage. Formålet med forskriften er å bidra til at miljøet i barnehager og 

skoler fremmer helse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, samt forebygger sykdom og skade. 

Forskriften forutsetter at det enkelte skoleanlegg skal godkjennes. Dette gjelder også nye skoler. 

Forskriften er hjemlet i Folkehelseloven.  

 Kompetansekrav for undervisningspersonalet  
I 2017 ble kravet om at undervisningspersonalet må ha relevant kompetanse i de fagene der de skal 

undervise, forsterket. Kravet er konkretisert i §§ 14-2 og 14-3 i forskrift til opplæringsloven. For å undervise 

i norsk, samisk, norsk tegnspråk, matematikk eller engelsk på barnetrinnet kreves det at lærer har minst 30 

studiepoeng som er relevante for faget. 

For å undervise i norsk, samisk, norsk tegnspråk, matematikk eller engelsk på ungdomstrinnet kreves det at 

lærer har minst 60 studiepoeng som er relevante for faget. For å undervise i andre fag på ungdomstrinnet 

kreves det minst 30 studiepoeng som er relevante for faget. Dette gjelder imidlertid ikke for valgfagene, 

utdanningsvalg og arbeidslivsfag. 

Kommunen som skoleeier har fram til 1. august 2025 mulighet til å gi dispensasjon fra kravet for ansatte 

som har fullført allmennlærerutdanning og de som før 1. januar 2014 oppfylte kravene for ansettelse i 

undervisningsstilling. Konsekvensene av dette er at fra 2025 må alle skoler ha godkjent kompetanse i alle 

fag det skal undervises i.  

Fra høsten 2017 ble grunnskolelærerutdanningen en femårig masterutdanning. Den ene utdanningen retter 

seg mot 1.-7. trinn med vekt på begynneropplæring, mens den andre retter seg mot 5.-10. trinn. Studenter 

i grunnskolelærerutdanningen, GLU 1.-7. trinn, vil normalt ha tre til fire undervisningsfag. Alle studenter må 

ha minst 30 studiepoeng i norsk og matematikk. Studenter i GLU 5.-10. trinn vil normalt ha to til tre 

undervisningsfag, og studentene må ha minst 60 studiepoeng i norsk og matematikk I og II. 

Undervisningsfag III er normalt på 30 studiepoeng. 

Med dette kan man si at allmennlærerens tid er forbi. Studentene vil i framtiden uteksamineres med 

masterfordypning i enten begynneropplæring, et undervisningsfag eller i pedagogikk/spesialpedagogikk. 



 

 Konsekvensutredning skolestruktur Ringsaker kommune Side 34 av 91 

 Lærernormen 
Fra og med skoleåret 2019-20 ble normen for lærertetthet i ordinær undervisning (basert på gruppestørrelse 

2) innført. Det framgår av vedtaket i Stortinget at lærertetthetsnormen skal være på skolenivå. Lærernormen 

er en indikator som sier noe om antall elever per lærer i ordinær undervisning. Ressurser til 

spesialundervisning og undervisning i særskilt norsk regnes ikke med. Fra høsten 2019 er lærernormen 15 

elever på 1.-4. trinn, 20 elever på 5.-7. trinn og 8.-10. trinn. 

For skolene som er til vurdering i Ringsaker er status for lærernormen slik for skoleåret 2020/2021: 

 

Alle disse skolene oppfyller lærernormen med god margin. Dersom skolene hadde en høyere 

oppfyllingsgrad kunne lærerbehovet vært redusert med inntil 7,5 årsverk uten å avvike fra lærernormen. 

 Skolefritidsordningen (SFO) – ny rammeplan  
Forskning viser at det er store lokale variasjoner i SFO– tilbudet på landsbasis, og det er i disse dager 

høringsfrist for utkast til rammeplan for SFO.  Målet med rammeplanen er å få et mer likeverdig tilbud i hele 

landet.  

SFO skal legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter som er tilpasset barn i ulik alder og med forskjellig 

funksjonsnivå. SFO skal legge til rette for et innhold og å benytte arbeidsmåter som sikrer god samhandling i 

barnegruppene, mellom enkeltbarn og mellom voksne og barn. Barna skal ha gode vilkår for å medvirke. SFO 

skal ha et helsefremmende innhold og bidra til barnas psykiske helse gjennom å støtte deres opplevelser av 

livsglede, mestring og egenverd. Innholdet i SFO skal støtte opp under at alle barn har mulighet til å utvikle 

vennskap, et positivt selvbilde og en trygg identitet. SFO skal innrettes slik at alle barn får gode 

utviklingsvilkår, uavhengig av barnas forutsetninger og behov for tilrettelegging, og bidra til at alle barn er en 

del av et inkluderende fellesskap. Dette krever også et areal som både passer barnegruppens alder og 

forutsetninger. 

 Opplæringsloven § 15-8, samarbeid 
Skolene er pålagt å samarbeide med relevante kommunale tjenester om vurdering og oppfølging av barn og 

unge med helsemessige, personlige, sosiale eller emosjonelle vansker. PPT helsesykepleiere, 

barneverntjeneste, kommunepsykolog, psykisk helse og rus, legetjeneste og fysio- og ergoterapitjeneste er 

viktige samarbeidspartnere og kan bidra både på individ- og systemnivå med komplementær kompetanse til 

skolens egen. Stortingsmelding 6 (Meld. St. 6 (2019–2020) gir tydelige signaler på at samarbeidet mellom 

kommunale tjenester må bli bedre, kompetansen skal komme nærmere elevene og for å lykkes med tidlig 

innsats kan det være nødvendig å endre både arbeidsformer og strukturer. Regjeringen vil at alle barn og 

unge blir sett og får den hjelpen de trenger når de trenger den. Det innebærer at kompetansen bør være så 

Skole

Lærertetthet

1-4

Lærertetthet

5-7

Lærertetthet

Samlet

Fossen 11                       11                       

Fagernes 7                         11                       9                         

Åsen 14                       14                       14                       

Lismarka 12                       10                       11                       

Messenlia 11                       12                       12                       

Totalt 11                       12                       11                       
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nær barna som mulig. En vil bygge et lag rundt barna og elevene som blant annet inkluderer lærere, 

spesialpedagogiske ressurser, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) og helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten. Regjeringen vil også styrke samarbeidet mellom foreldre, barnehage, skole, 

skolefritidsordning (SFO) og andre offentlige tjenester. 

 Skoleskyss  
Retten til skoleskyss er hjemlet i opplæringsloven, § 7-1. For å ha rett til gratis skoleskyss, må elever i 1. klasse 

ha mer enn 2 km skolevei. Elever på 2. – 10. trinn har rett på skoleskyss dersom skoleveien er lenger enn 4 

km. Skoleveien skal måles fra inngangsdøren der eleven bor til inngangsdøren på skolen etter korteste 

farbare vei. Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei har rett til gratis skyss uten hensyn til 

veilengde. 

Reisetiden er definert som gangtid til transportmiddel, tid på transportmiddel, og ventetid før/etter 

skolestart/slutt. Skoleskyssen må organiseres slik at elevene får en akseptabel reisetid. I vurdering av 

akseptabel reisetid skal gangtid, og tid med transportmidlet sees i sammenheng. Det settes ingen øvre tid for 

reisetid. Det er særlig viktig for 6- åringene at skyssen blir organisert slik at den totale reisetiden blir så kort 

som mulig. Så vidt mulig skal skoleskyssen tilrettelegges slik at ventetiden blir minst mulig før skolestart og 

tilnærmet ingen ventetid ved skoleslutt. I den grad det blir ventetid, er kommunene ansvarlige for å 

organisere og finansiere tilsyn. Det kan påregnes lengre reisetiden ved f.eks. delt bopel, eller skyss utenom 

nærskolen. Skyssopplegget skal være innenfor opplæringslovens rammer. 

Funksjonsfriske barn har ikke rett til skyss til og fra skolefritidsordningen. Dette gjelder selv om barnet har 

rett til skyss til og fra skolen. Det framgår av Ot.prp.nr.60 (1997-1998) side 5 at: «Etter dagens regelverk har 

barna ikke rett til skyss til og fra skolefritidsordningen. Det er i dag opp til kommunen og fylkeskommunen 

om det blir lagt til rette for at barna som deltar på skolefritidstilbudet, gis tilbud innen 

skoleskyssordningen.».  

Det vil derfor være opp til kommune/fylkeskommune hvordan skyssopplegget organiseres. I praksis vil nok 

de fleste foreldre selv hente barna fra SFO på vei hjem fra jobb, inntil barna er selvstendige nok til å komme 

hjem litt før foreldrene. 

5. TEORETISK RAMMEVERK SKOLEUTVIKLING 
Vi vil her belyse noen sentrale forskningsfunn som angår skolestruktur. Intensjonen med dette er å danne et 

«felles bakteppe» basert på kunnskap, og ikke på myter eller antakelser når en skal behandle aktuelle 

spørsmål om fremtidig skolestruktur i Nordre Ringsaker.  

 Hva sier lovverket ved endring av skolestruktur? 
Hverken opplæringsloven eller annet regelverk har regler som legger føringer for innholdet ved endring av 

skolestruktur, altså når det vil være lovlig eller ulovlig å legge ned en skole. Avgjørelser om skolestruktur 

ligger i kjerneområdet av den kommunale handlefriheten, og slike avgjørelser må bygge på kommunestyrets 

økonomiske, politiske og samfunnsmessige prioriteringer, jf. Udir-2-2012.  
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Utdanningsdirektoratet kom 15.03.12 med et nytt rundskriv om saksbehandlingsregler for skolenedleggelse, 

for å bidra til en mer ensartet og korrekt regelverkshåndtering rundt dette. Avgjørelse om å legge ned en 

skole er ikke et enkeltvedtak, og reglene i Forvaltningsloven kapittel IV-VI om saksforberedelse, vedtak, klage 

og omgjøring gjelder derfor ikke. Det er likevel et krav om at saken skal være forsvarlig klarlagt før avgjørelse 

blir tatt. I en sak om skolenedleggelse betyr dette at kommunestyret skal ha rimelig kjennskap til 

synspunktene til dem som blir rammet av nedleggelsen før de gjør vedtak.  

Barnekonvensjonen er tatt inn i norsk rett ved menneskerettsloven i 2003 og forplikter kommunene til å 

legge vekt på barnets beste, også i saker om skolestruktur. Barnekonvensjonen går ved uenighet fremfor 

norsk lov, jf. menneskerettsloven § 3. Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle avgjørelser 

som gjelder barn. Hva som er til det beste for barn går ikke direkte frem av barnekonvensjonen. Det vil kunne 

være ulike hensyn og vurderinger knyttet til hva som er det beste for barn i ulike typer avgjørelser. Hensynet 

er heller ikke enerådende. Det er flere andre hensyn som også vil spille inn når det skal tas avgjørelser som 

gjelder barn, for eksempel økonomiske hensyn og hensynet til samfunnet samlet sett. 

 Skolestruktur i Norge - utviklingstrekk 
Utdanningsdirektoratet (Udir) gir årlig ut Utdanningsspeilet, som viser tall og analyser om grunnopplæringen 

i Norge. Her kan vi lese at det i skoleåret 2019-20 er 2799 grunnskoler i Norge. Gjennomsnittlig elevtall per 

skole er 227, noe som er en økning på 26 elever per skole de siste 10 årene. Tendensen nasjonalt går mot 

færre og større skoler. 195 skoler har flere enn 500 elever, en økning på 72 siste 10 årene. Antall skoler med 

færre enn 100 elever er i samme periode redusert fra 1028 til 792 skoler. 

Siden 2009-10 er det årlig lagt ned i gjennomsnitt 54 skoler og opprettet 27 skoler. Skolene som ble lagt ned 

i denne perioden, hadde i gjennomsnitt 69 elever det siste året de var i drift. I 12 % av tilfellene blir det 

etablert privatskole på samme sted det året en offentlig skole legges ned, mange av disse er Montessori-

skoler. 
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 Årsaker til skolenedleggelser 
Utdanningsdirektoratet oppgir lavt elevtall og økonomiske hensyn i kommunene som mulige årsaker til at 

skoler legges ned. Aasland og Søholt (2017) utdyper dette i sin artikkel: Rural Depopulation and the 

Governance of Education: Comparative Study of Latvia and Norway. 

Skolenedleggelser har lenge vært et omstridt tema i mange distriktskommuner, og nevner blant annet 

prosesser knyttet til urbanisering. Selv om Norge er blant de landene i Europa med høyest 

befolkningsvekst, har det vært en utflytting fra rurale til urbane områder. Dette har, ifølge forfatterne, ført 

til færre skolebarn og forgubbing i distrikts-Norge. Fra 2009 har mye av utflyttingen fra distriktskommuner 

blitt kompensert av innvandring fra andre land, noe som gir tilskudd av barn til skolene. På samme tid har 

det pågått en sentralisering i distriktene, og stadig flere innbyggere i distriktene bor nå i tettsteder.  

Aasland og Søholt (2007) forklarer også endringer i skolestruktur med flere krav til god utdanning som fører 

til økt ressursbehov i skolene, både når det gjelder lærerkompetanse og infrastruktur, og de mener dette 

kan være vanskelig å få til i kommuner med flere små skoler. 

 Sammenslåing av skoler 
Kunnskapssenter for utdanning, ved Universitetet i Stavanger, hevder at det finnes lite forskning som 

spesifikt omhandler sammenslåing av skoler, og norsk forskning på området er nærmest fraværende. 

Senteret anbefaler derfor flere studier av fenomenet. Det finnes likevel noe forskning, mest internasjonal, 

som kan være relevant for prosessen man nå vurderer. Vi vil her kort presentere noen funn. 

Man har ofte blikk for det sosiale i skolesammenslåinger; er opptatt av å bygge nye relasjoner og hindre 

mobbing. Det kan også være viktig å ha blikket på det faglige.  

I en studie fra Danmark fra 2016 så forskere på hva skolesammenslåinger har å si for faglig læring og 

elevresultater6. Med utgangspunkt i skolesammenslåinger i Danmark fra 2010 og 2011, målte de effekt av 

sammenslåing på læring. De studerte testresultater ett år før sammenslåingen og inntil fire år etter 

sammenslåingen. Funnene indikerer negative effekter på prestasjoner på kort sikt, og at dette er mest 

utpreget for elever som går på skolen som blir nedlagt. Det kan se ut til at konsekvensene er størst for de 

som har gått på små skoler og på en skole som har stengt. Den negative effekten ser ut til å svekkes over 

tid, noe som tyder på at det kan ha sammenheng med selve «forstyrrelsen» av sammenslåingen.  

I en annen studie7 fra 2010, har forskere sett på konsekvenser for elevresultater ved skolesammenslåing i 

Kina. De finner en variasjon, men det kan se ut til at de yngste elevene opplever et dropp, mens eldre 

elever tjener på det.  De skriver: 

… overall the primary school merger has not harmed the academic performance of students, as some have 

claimed. We do find, however, that the timing of mergers matter; when students are older (e.g., the fourth 

grade) their grades rise after merging. The grades of younger students, however, fall. 

 
6 Beuchert, L. V., M. K. Humlum, H. S. Nielsen og N. Smith (2018) The Short-term Effects of School Consolidation on Student 

Achievement: Evidence of Disruption? Economics of Education Review 65: 31-47. 

7 Liu, C., Zhang, L., Luo, Renfu, L., Rozelle, S. og Loyalka, P. (2010) The Effect of Primary School Mergers on Academic 

Performance of Students in Rural China  
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 Skolestørrelse 
Vurderingen av skolestørrelse, og hva som er definisjonen på «store» og «små» skoler, varierer sterkt fra 

land til land og region til region. 

Statistisk Sentralbyrå (SSB) kategoriserer norske grunnskoler etter tre størrelser: 

• Små skoler – mindre enn 100 elever 

• Mellomstore skoler – mellom 100 og 299 elever 

• Store skoler – mer enn 300 elever 

 

Denne inndelingen legges i det følgende til grunn for våre betegnelser små, mellomstore og store skoler. 

Når vi i det videre henviser til noen norske og internasjonale forskningsresultater som gjelder 

sammenhengen mellom størrelse og kvalitet, er det viktig å ha klart for seg at norsk forskning forholder seg 

til SSBs størrelseskategorisering, mens internasjonal forskning definerer små, mellomstore og store skoler 

med helt andre tall. Internasjonalt defineres skoler opp til 300 elever på barnetrinnet og 900 på 

videregående nivå som små skoler. 

 Sammenhenger mellom skolestørrelse og kvalitet 
Man har ofte blikk for det sosiale i skolesammenslåinger, og er opptatt av å bygge nye relasjoner og hindre 

mobbing. Det er også viktig å ha blikket på det faglige.  

Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 (LK20) består av en overordnet del, fag- og timefordelingen og 

læreplaner i fag. Overordnet del av læreplanverket utdyper verdigrunnlaget i opplæringslovens 

formålsparagraf og de overordnede prinsippene for grunnopplæringen. Den overordnede delen har status 

som forskrift sammen med resten av læreplanverket, og må leses i lys av opplæringsloven og annet relevant 

regelverk som gjelder for opplæringen i skolen. Overordnet del gir retning for opplæringen i fag, og alle fag 

bidrar til å realisere opplæringens brede formål. Læreplanene for fag beskriver fagenes innhold og mål. 

Grunnopplæringens virksomhet skal bygge på ett felles verdi- og kulturgrunnlag og prinsipper som bidrar til 

å fremme sosial og kulturell kompetanse hos elevene, motivasjon for læring, elevmedvirkning, tilpasset 

opplæring og like muligheter, samarbeid med hjemmene og samarbeid med lokalsamfunnet. Læreplanene i 

fag skal sikre elevene et godt faglig utbytte og gode faglige ferdigheter og kompetanser.  

Alle formålene i skolen kan sies å representere ulike mål på kvalitet i skolen. Ulike sider av kvalitet har vært 

vektlagt til ulike tider. De siste årene har særlig skolens bidrag til elevenes faglige utbytte stått i sentrum for 

den offentlige debatten. Nasjonale utdanningsmyndigheter vektlegger imidlertid alle formålene med skolen. 

Når vi skal undersøke sammenhengen mellom kvalitet og skolestørrelse, blir det derfor viktig å se på følgende 

kvalitetsdimensjoner: 

• Elevenes læringsutbytte 

• Elevenes sosiale kompetanse  

• Elevenes motivasjon for læring 

• Elevmedvirkning 

• Tilpasset opplæring og like muligheter 

• Samarbeid med hjemmene 

• Samarbeid med lokalsamfunnet 
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5.6.1. Elevenes læringsutbytte 

Det er vanskelig å finne forskning som sier noe entydig om sammenhengen mellom skolestørrelse og kvalitet. 

Det vi vet er at det å holde på lærere med høy kvalitet er viktig for skolekvaliteten. I Norge har mye av 

debatten gått mellom de to pedagogikkprofessorene Thomas Nordahl (Høgskolen i Innlandet) og Karl Jan 

Solstad (Nordlandsforskning). Nordahl blir gjerne tatt til inntekt for et syn som framhever fordelen ved større 

skoler, mens Solstads forskning ofte blir brukt av forkjempere for små skoler og desentralisert skolestruktur. 

Når de to professorene viser til hverandres forskning, er det gjerne med et kritisk blikk.  

En undersøkelse fra 2007 av professor Thomas Nordahl er ofte tatt til inntekt for at store skoler gir bedre 

læringsmiljø enn små. Han fant at elever på en ungdomsskole som kom fra fire små barneskoler i en 

kommune i Hedmark, skåret dårligere enn elever som kom fra større skoler, på faktorer som selvkontroll, 

selvhevdelse, sosial kompetanse, trivsel, motivasjon og atferdsutfordringer. Undersøkelsen har i etterkant 

blitt kritisert for å ha for lite datagrunnlag til å være generaliserbar; det er mulig at resultatene skyldes 

faktorer ved de konkrete skolene, ikke ved små skoler generelt, og at arbeidet ikke var forankret i relevant 

forskning (Solstad og Kvalsund, 2010).   

I et notat8 til Tokke kommune viser Nordahl til norsk og internasjonal forskning som omhandler 

sammenhenger mellom skolestørrelse og sosial utvikling og læring. Vi vil her oppsummere noen av funnene 

som det blir referert til i notatet:  

• Skoler med en viss størrelse (ca. 300-900 elever) har best effekt på elevenes læring. Forklaringen kan 

handle om at elever lærer av hverandre og det er viktig at det er en viss størrelse på, og variasjon i, 

elevfellesskapet. I tillegg kan det faglige miljøet mellom lærerne bli noe begrenset ved mindre skoler, 

hvilket ser ut til å redusere kvaliteten på og omfanget av samarbeid mellom lærere. 

• Hattie sine metaanalyser fra 2009 viser likevel at skolestørrelse ikke er av de faktorene som har særlig 

stor effekt på elevers læring.  

• Aldersblanding har ikke noen effekt på elevers faglige læringsutbytte. 

• Man kan argumentere for at antallet barn og unge som den enkelte er i sosial interaksjon med kan 

ha konsekvenser for sosial mestring og læring.  

• Det er liten grunn til å tro at mobbing forekommer i mindre grad på små skoler enn på store skoler. 

 

Solstad kritiserer i flere rapporter Nordahl sine henvisninger til internasjonal forskning, f.eks. i Solstad, K. T., 

Andrews, T., & Løvland, J. (2016)9. Han viser blant annet til at forskningen på skolestørrelse i Hattie sine 

metaanalyser bygger på undersøkelser fra amerikanske High Schools, noe som har liten overføringsverdi til 

den norske debatten om skolestørrelse og skolestruktur. Det er også verdt å merke seg at «store skoler» i 

internasjonal forskning er skoler på flere hundre elever (f.eks. over 600 elever i Hattie sin metaanalyse), mens 

det i norsk språkbruk gjerne er vanlig å omtale fådelte skoler med 50-60 elever som små. 

I motsetning til Nordahl, ser vi at Solstad i sine forskningssøk og forskning finner og vektlegger positive sider 

ved kvaliteten på små skoler. En kort oppsummering viser følgende: 

 
8 Nordahl, T, (2014) Tokke kommune – skolestruktur og elevenes sosiale utvikling og læring 

9 Solstad, K. T., Andrews, T., & Løvland, J. (2016). Spredt eller samla? Utredning av ungdomsskolestruktur i Vågan 

kommune (NF rapport nr. 3/2016) Bodø: Nordlandsforskning. 
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• Europeisk forskning viser ingen systematisk forskjell mellom små og store skoler når det gjelder 

læring i morsmål, matematikk og fremmedspråk. 

• Man finner ingen systematisk sammenheng mellom skolestørrelse og leseferdigheter. 

• Vilkårene for sosial læring kan være gunstige på små skoler, fordi elevene ved slike skoler har bredere 

sosial kontaktflate på tvers av alder og kjønn. 

• Elever ved fådelte skoler opplever stor grad av sosial likeverdighet, noe som kan være gunstig for 

intellektuell og sosial utvikling, som stimulerer evnen til å vise omsorg og ta ansvar, og som fremmer 

utviklingen av identitet og tilhørighet. 

• Elever ved små landsbygdskoler deltar mer i lokalt organisasjons- og fritidsliv og utvikler sterkere 

tilhørighet til skolen. 

 

Oppsummert synes det vanskelig å bruke skolestørrelse som argument for mer eller mindre faglig og sosial 

læring i debatter om skolestruktur.  

Forskningen kan som vi ser fastslå sammenhenger, men det er vanskelig å si noe helt konkret om årsaker. 

For eksempel kan det være slik at det på større skolene finnes lærere med spesifikk faglig fordypning i 

forskjellige fag, og at dette er med og bidrar til at de større skolene kan vise til bedre faglige resultater, men 

dette kan man ikke slå fast ut fra den forskningen som foreligger. Felles for disse studiene er at man ikke kan 

si noe om sammenhengene mellom skolestørrelse og kvalitet er kausale. Man vet ikke om forholdene som 

fører til disse sammenhengene kommer av størrelsen på skolene, eller om det finnes andre årsaker som kan 

forklare sammenhengene. 

I Kartlegging av prosjektet «Bedre læringsmiljø»10 refereres Hattie slik: «Videre er det utført en svært stor 

studie av professor John Hattie (2009) med tittelen «Visible learning». Hattie bygger på og oppsummerer 800 

metaanalyser basert på 52 000 studier med 83 millioner elever. Han understreker at betingelser knyttet til 

skolenivå og organisering har blitt tillagt overdreven betydning. Forhold som skolestørrelse, skolebygninger 

og økonomi betyr alene svært lite for elevenes læringsutbytte. Det som utgjør den avgjørende forskjellen, er 

læreren …» 

5.6.2. Elevenes sosiale kompetanse   

Det finnes ikke forskningsmessig belegg av betydning for å si at skolestørrelse har betydning for 

læringsmiljø og elevenes sosiale kompetanse.  

5.6.3. Elevmedvirkning  

Det finnes ikke forskningsmessig belegg for å si at skolestørrelse har betydning for mulighetene for 

elevmedvirkning i skolen. 

5.6.4. Tilpasset opplæring og like muligheter 

For å sikre at elever får et tilfredsstillende utbytte av opplæringen, skal de ha tilpasset opplæring.  Skolen 

har plikt til å gi en tilpasset opplæring for å sikre at elevene får god og forsvarlig opplæring ut fra den 

enkeltes evner og forutsetninger. Tilpasset opplæring skal sikre at den enkelte utvikler grunnleggende 

ferdigheter og når kompetansemålene i læreplanen. Det forutsetter at skolen tilrettelegger opplæringen 

 
10 Berg, B., Nordahl, T., Aasen, A.M, (2015) Kartlegging av prosjektet «Bedre læringsmiljø» 
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både på individ- og gruppenivå. Tilpasset opplæring innebærer at alle sider av læringsmiljøet skal ta hensyn 

til variasjoner hos elevene. 

Forskningen gir noe støtte for at mindre skoler kan være bedre for visse elevgrupper. Igjen er det viktig å 

huske på at «mindre skoler» i internasjonal forskning er atskillig større enn hva man i Norge definerer som 

mindre skoler. Det er lite eller ingen forskning på tilpasset opplæring og skolestørrelse, med unntak av 

forskning som ser på muligheten for å bruke lokalsamfunnet som læringsarena. Denne forskningen er 

særlig opptatt av den positive rollen de små bygdeskolene (ofte skoler med under 50 elever) kan spille i 

bygdesamfunn samt muligheten elevene får til sosial læring gjennom bruk av aldersblandede grupper i 

fådelte skoler. 

5.6.5. Samarbeid med hjemmene  

Det finnes ingen forskning eller tilgjengelige nasjonale data som sier noe om sammenhengen mellom 

skolestørrelse og samarbeid skole-hjem. 

5.6.6. Samarbeid med lokalsamfunnet  

Det finnes noe forskningsmessig belegg for å si at små bygdeskoler gir noe bedre muligheter for godt 

samspill mellom skole og lokalsamfunn og for å integrere lokalsamfunnet i skolens læringsaktiviteter. Den 

norske forskningen på dette området har imidlertid i stor grad omhandlet skoler under 50 elever. Ut fra 

dette konkluderes det med at andre faktorer i skolens rammebetingelser og skolens virksomhet har større 

betydning for kvaliteten i skolen enn størrelsen på skolene.   

 Rekruttering, attraktivitet og skolens kompetanser 
Et viktig aspekt ved skolens kvalitet er skolens kompetanser og attraktivitet. Skolens kompetanser henviser 

blant annet til hvor godt skolen fungerer som en lærende organisasjon og i hvilken grad den tilfredsstiller 

kompetansekravene til lærere. I denne sammenheng kan skolestørrelse være av betydning, fordi større 

skoler har flere ansatte, et større lederteam og dermed et større handlingsrom til å fylle opp lærernes 

stillinger og få timeplaner og krav til kompetanse til å gå opp.  

Skoleforskerne Karl Jan Solstad og Thomas Nordahl synes å være enige om lærerens betydning for kvalitet i 

skolen. Skolene trenger formelt kvalifiserte og gode lærere. Ifølge Solstad11 viser det seg gjennomgående å 

være vanskeligere for små skoler å skaffe kvalifiserte lærere i tider med lærermangel. Videre viser han til 

erfaringer fra Nordland, og hevder at skolestedets beliggenhet og kommunikasjoner kan være viktigere for 

rekruttering enn skolestørrelsen. Solstad viser også til kravene om fordypning i fagene norsk, engelsk og 

matematikk som kom i 2015, og påpeker at dette er forhold som reduserer fleksibiliteten i bruk av 

lærerkrefter og kan gjøre rekrutteringen av lærere vanskeligere på små skoler. Særlig vanskelig kan det 

være for små ungdomsskoler å tilby bredde i tilbudet om språkfag og valgfag for elevene.  

Skolens attraktivitet er blant annet undervisningstilbud, lærertetthet, profesjonsfelleskap og rekruttering. 

Utviklingsorienterte fagmiljøer er attraktive arbeidssteder. Lærerutdanningen er nå endret til femårig 

masterutdanning, og lærerne som utdannes fremover vil trolig ha mer fokus på faglig fordypning og 

fagmiljøer enn allmennlærerne som ble utdannet tidligere.  Dette vil derfor få enda større betydning for 

 
11 Solstad, K. T., Andrews, T., & Løvland, J. (2016). Spredt eller samla? Utredning av ungdomsskolestruktur i Vågan 

kommune (NF rapport nr. 3/2016) Bodø: Nordlandsforskning.  
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skolens kvalitet fremover. Personalets sammensetning i tilknytning til kjønnsfordeling og alders- 

sammensetning er også viktig for hvor attraktiv skolen er som arbeidssted for potensielle søkere. I tillegg 

kan en skole med jevnere kjønnsfordeling og med lærere i ulike aldre gi elevene et mangfold av 

rollemodeller å speile seg i. Dette er viktig for elevenes læring og trivsel.   

En skole som kan tilby gode pedagoger i begynneropplæring, i grunnleggende ferdigheter, i 

spesialpedagogikk eller for eksempel uteskole, vil oppleves som mer attraktiv enn skoler som ikke kan tilby 

dette. Dette er en viktig nyanse i vurderingen av skolens kvalitet.   

Med tanke på de nye kompetansekravene til lærere er det også lettere for mer attraktive skoler å fylle 

stillinger og fag. Det er grunn til å tro at skoler som oppleves som mer attraktive arbeidssteder lettere vil 

finne lærere som innfrir disse kravene. 

 Skolefaglig kvalitet og relevant forskning  
Det er mange faktorer som påvirker skolefaglig kvalitet, og debatter knyttet til skolekvalitet preges av 

personlige opplevelser, subjektive oppfatninger og hensyn til faktorer utenfor skolens mandat i samfunnet. 

Forskningen er likevel tydelig på en del aspekter knyttet til skolefaglig kvalitet. På nasjonale prøver i Norge 

gjør skoler med store trinn det bedre enn skoler med mindre trinn. Skolebidragsindikatorer som ser på hva 

skolen bidrar med i læringen uavhengig av elevenes bakgrunn (foreldres utdanning, økonomi, med mer) viser 

at de store skolene lykkes best også her. Videre viser erfaringer fra norske forhold at større skoler har et 

bedre utgangspunkt for å drive med systematisk kompetanseutvikling av pedagogisk personale, og gir 

skoleledelsen flere muligheter til å danne solide fagteam. Med nye kompetansekrav vil en større skole lettere 

kunne tilby fulle stillinger til pedagoger med fagfordypning. Dette er viktig for å kunne tilby elevene en best 

mulig opplæring. Store skoler vil oftest ha større lederteam, og relevant forskning konkluderer med at 

skoleledelsen er den viktigste faktoren for å jobbe med elevenes psykososiale skolemiljø og trivsel. Norsk 

forskning viser at små skoler (mindre enn 20 elever på trinnet) ofte lykkes bedre med å utnytte den ressursen 

lokalmiljøet kan være i læringen.  

Ny norsk forskning viser at spesialpedagogiske tilbud oftest har en negativ effekt på elevens læring når de 

blir tatt ut i små grupper, men at tilsvarende tilbud som gis integrert i det læringsfellesskapet eleven tilhører 

kan ha stor positiv effekt12. En må altså tilstrebe løsninger der det meste av opplæringen skjer inkludert i 

fellesskapet. For at det skal være formålstjenlig, må kvaliteten på den ordinære undervisningen være av høy 

kvalitet, slik at behovet for spesialundervisning blir mindre. Peder Haug kaller dette 

komplementaritetsprinsippet. 

 Fremtidsrettet skoleanlegg 
LK20 bygger på et sosiokulturelt læringssyn der læring foregår gjennom kommunikasjon og samhandling med 

noen som kan noe mer eller annet enn deg selv. Elevaktiv læring, praktisk arbeid, utforsking, kreativ 

problemløsning, tverrfaglighet og dybdelæring fremheves. Både for elever og de voksne i skolen blir evnen 

til å «lære å lære» viktig. Videre betones danningsperspektivet.  

 
12 https://www.udir.no/globalassets/upload/forskning/5/tilpasset_opplaring.pdf  

https://www.udir.no/globalassets/upload/forskning/5/tilpasset_opplaring.pdf
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Fysiske og organisatoriske tilrettelegginger for å styrke skolen som identitetsskapende og dannende 

institusjon blir av betydning. Det pedagogiske personalets profesjonsutvikling må skje i sosiale og faglige 

fellesskap. For utforming av framtidsrettede skoleanlegg betyr dette: 

• Utforming av generelle læringsarealer (primærrom, grupperom og fellesarealer) som byr på 

varierte og fleksible fysiske og digitale læringsmiljøer. Det må finnes rom og arealer for 

individuell fordypning og stille konsentrasjon, samhandling og felles oppgaveløsning, bruk av 

digitale og teknologiske verktøy, formidling eller deling i større og mindre grupper. 

Læringsaktiviteter må kunne inneholde kognitivt og teoretisk arbeid, praktisk utforskning og 

tverrfaglig oppgaveløsning. Elever og voksne skal kunne løse komplekse problemer gjennom 

kommunikasjon og samhandling.  

• Rom og arealer hvor elever kan løse oppgaver knyttet til utforsking, eksperimentering og 

produktskapning i realfag, teknologi, design ved hjelp av ulike materialer, varierte teknikker og 

med ulike verktøy. Konkret fordrer det en endring av de tradisjonelle kunst- og 

håndverksrommene og naturfagrommet, slik vi kjenner dem, mot en utforming av de 

spesialiserte læringsarealene som et verkstedsareal – atelier – bestående av soner og rom for 

arbeid med tre, tekstil, tegning og maling, keramikk, teknologi, innovasjon, digital læring, 

utforskning, naturfag og realfag i nær tilknytning til hverandre. Dette må videre være 

tilgjengelig for elever på alle trinn da ny læreplan vektlegger tverrfaglighet og praktisk arbeid 

for alle trinn. 

• Fysiske arenaer som gir elever mulighet til å bygge relasjoner og identitet er en viktig 

forutsetning for trivsel og tilhørighet i skolehverdagen. Det er videre en viktig forutsetning for 

livskvalitet og en fullverdig deltakelse i samfunnet som autonome og ansvarlige medborgere i 

et bærekraftig demokrati. For anleggets utforming betyr det at man har faglige, sosiale, 

kulturelle og idrettslige møteplasser og samhandlingsarenaer. Videre bør skolen stimulere til 

aktivitet og sambruk, også etter skoletid. Det kan også tilføre tilhørighet og engasjement til 

område, noe som igjen vil stimulere til at det er et sted en har lyst å høre til.  

• Profesjonsfaglig fellesskap er et grunnleggende prinsipp for skolens praksis, som er beskrevet i 

overordnet del. Skolen som samfunnsinstitusjon er forpliktet til å bygge på og praktisere 

verdiene og prinsippene for grunnopplæringen. Konkret betyr det at skolen har rom og arealer 

som understøtter profesjonalitet og kollektiv kapasitet gjennom å gi rammer for samhandling 

mellom alle aktører i skolen: Ledere som er tett på sine medarbeidere og elever, samt nærhet 

og tilgjengelighet mellom elever og voksne. Videre handler det om arenaer for kommunikasjon 

og samhandling med kollegaer, hjemmene og det øvrige støtteapparatet. 

 Utomhus 
Det finnes ikke normkrav til areal på uteområdet, men helsedirektoratet/NMBU (2019) foreslår et 

minstekrav gradert etter skolestørrelse. Se for øvrig publikasjonen "Uteområder i skoler og barnehager, 

NMBU på oppdrag for Helsedirektoratet 17/2153»: 

• Minimumsareal på små skoler (færre enn 100 elever): ca. 3000 m2). 
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• Minimumsareal på middels store skoler (mellom 100 og 500 elever): 30 m2 per elev13 

 

For hver elev over 500 kommer det et tillegg på 15 m². 

Skolens utearealer skal for det første tjene elevenes behov i hele skolehverdagen med hensyn til deres 

egenorganiserte aktivitet. Videre bør arealene også trekkes inn som en arena for det organiserte 

læringsarbeidet. Sist, men ikke minst, vil skolenes utearealer i fremtiden få enda større betydning enn i dag 

som nærmiljøanlegg. Det sistnevnte er like viktig enten skolen ligger i byen eller på bygda. Dette er en 

funksjon som vil få økt betydning i årene som kommer, når skoleanlegget blir aktivitets- og treffsted i en 

stadig tettere by- og tettstedsstruktur. En vesentlig forutsetning for å lykkes med å skape et godt anlegg er 

lokal forankring, inkludert forankring i nærmiljøet, og at man videreutvikler det potensialet som finnes på 

stedet. I et langstrakt land som Norge, med store forskjeller i natur og klima, vil det være direkte galt å stille 

generelle krav til innholdet. Det er viktigere å understreke behovet for lokale tilpasninger, og at stedets 

egne forutsetninger blir utnyttet og videreutviklet.  

Videre er den psykososiale siden ved uteområdet av stor betydning. Gode utearealer reduserer omfanget 

av vold, mobbing og uro blant elevene og stimulerer til trivsel, motivasjon og læring. Ifølge Olweus’ 

programpakke mot mobbing er en godt utrustet skolegård, med rom for positive aktiviteter, et sentralt 

element i arbeidet for å redusere mobbing. Dette støttes av erfaringer fra Sheffieldprosjektet i England 

(ECICSB 1998), som viser at mobbing reduseres kraftig når fellesarealene omformes til allsidige utearealer 

der elevene kan finne en arena de trives i og behersker. Erfaringene fra England viser også at konflikter 

mellom elevene kan oppstå i utearealet i løpet av pausene, og at disse konfliktene tas med inn i 

klasserommet og forstyrrer læringsarbeidet.  

Resept for et sunnere Norge vektlegger også betydningen av skolens uteområde og aktivitetsanlegg både 

for kvaliteten i kroppsøvingen og for lek og fysisk utfoldelse, St.meld. nr. 16 (2002-2003). Gjennom 

meldingen påpekes det at det fortsatt kan være behov for søkelys på skolenes uteområder og 

aktivitetsanlegg; også tilgjengeligheten til disse etter at skolehverdagen er over.  

Alle de fem skolene som berøres av utredningen disponerer et tilstrekkelig uteareal (beregnet ut fra 

maksimal kapasitet per skole): 

• Fossen skole: Over 100 000 m2 (anbefalt 3 000 m2) 

• Fagernes skole: Ca. 8 000 m2  (anbefalt 3 000 m2) 

• Åsen skole:  Over 20 000 m2  (anbefalt 3 000 m2) 

• Messenlia skole: Ca. 9 000 m2  (anbefalt 3 000 m2) 

• Lismarka skole: Ca. 20 000 m2  (anbefalt 3 000 m2) 

• Brøttum skole: Ca. 20 000 m2  (anbefalt 7 350 m2) 

• Moelv skole: Ca. 40 000 m2  (anbefalt 15 000 m2)  

 
13 http://www.skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no/uploads/Artikler_vedlegg/Uteareal/nmbu-skolerogbarnehager-spreads-web.pdf 

 

http://www.skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no/uploads/Artikler_vedlegg/Uteareal/nmbu-skolerogbarnehager-spreads-web.pdf
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6. TEORETISK RAMMEVERK FOR STEDSUTVIKLING 

 Sentralisering og urbanisering  
Sentralisering betyr at noe samles. Sentralisering kan innebære både en samling av tilbud og en samling av 

mennesker. Når en snakker om sentralisering i forbindelse med stedsutvikling snakker en gjerne om begge 

deler, da disse henger sammen. En sentralisering av mennesker fører til et behov for sentralisering av tilbud. 

Ofte ser en også at rekkefølgen går i retning av at en sentralisering av tilbud fører til en sentralisering av 

mennesker. Her spiller imidlertid flere forhold inn, som mellommenneskelige relasjoner, behov for spesifikke 

tjenester, mobilitetsutfordringer osv.  

Urbanisering er en noe mer konkret beskrivelse på sentralisering i lys av stedsutvikling, og er betegnelse på 

en prosess der befolkning, markeder og tjenester forflyttes fra landsbygd til byområder. Statistisk beskrives 

urbanisering som den andelen av befolkningen som bor i byer og tettsteder. I nordiske land er et urbanisert 

område et tettsted med minimum 200 personer. 

 Befolkning- og bosettingsmønster 
Urbanisering er ikke noe nytt fenomen. Urbanisering knyttes sterkt til industrialismens fremtreden og den 

sterkeste urbaniseringsperioden i norsk historie var på slutten av 1800-tallet. Urbaniseringen av Norge har 

altså pågått over lengre tid. Både ved at folk har flyttet til urbaniserte områder, men også ved at vi har fått 

flere urbaniserte områder. Per 1 januar 2020 hadde Norge rett under 1000 tettsteder. I flere av disse har det 

opplevdes som ettertraktet å få bystatus, da dette av mange anses som en driver for videre vekst.  

Befolkningsveksten i Norge gir imidlertid en begrensing i hvor mye vekst som kan oppstå. 

Befolkningsstatistikk viser at Norge sett under ett har et relativt beskjedent fødselsoverskudd og det er i like 

stor grad innvandring som fører til vekst.  

En annen potensiell demografisk utfordring utover vekst i befolkningen er befolkningssammensetningen. 

Stadig større andel blir eldre. Dette er en utvikling som er gjeldende i store deler av landet.  

På mindre tettsteder og i bygdene har denne demografiske utviklingen blitt forsterket ved at flere unge flytter 

til tettsteder med en større sentralitet, der det finnes flere arbeidsmarkeder og andre tilbud. Både aldring og 

sentralisering påvirker befolkningssammensetningen i distriktene og bygdene.  

Befolkningsvekst får ofte mest fokus fordi kommunens inntekter er sterkt knyttet til antall innbyggere. 

Muligheter for verdiskapningen i distriktene er imidlertid ikke bare knyttet til antall innbyggere, men også til 

befolkningssammensetningen. Dette påpekes også i Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i 

distriktene (NOU2020:15) som ble utarbeidet i 2020.  

Mens tettsteder som vokser ofte blir mer kompakte, er gjerne de mindre sentrale tettstedene preget av en 

fragmentert stedsutvikling og et mer spredt bosettingsmønster. Dette skaper avstandsutfordringer i 

forbindelse med både jobb, tjenesteorganisering og logistikken i hverdagslivet. Denne spredningen gir 

utfordringer uavhengig av om folketallet går noe opp eller ned.  

 

https://snl.no/befolkning
https://snl.no/marked
https://snl.no/by
https://snl.no/tettsted
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Sett i sammenheng med at en større andel av befolkningen blir eldre kan den spredte bosettingen være en 

utfordring. Et sentralt fokus er hvordan steder kan legge til rette for trivsel og livsmestring hele livet.  

Planleggere snakker gjerne om aldersvennlige steder. Ofte er dette med tanke på de eldre og at en større 

andel av befolkningen blir eldre, men erfaring og forskning, blant annet fra verdens helseorganisasjon (WHO) 

viser at det som er gode steder for eldre også er gode steder for andre aldersgrupper. Dette er ikke så 

vanskelig å forstå da noe av det som kjennetegner aldersvennlige steder er at de oppfattes trygge, er lette å 

orientere seg i og gir gode forutsetninger for å kunne ferdes til fots eller på sykkel.   

Stedsutviklingen og mål for en god stedsutvikling de seneste tiårene har gått i retning av at en utvikler mer 

kompakte steder. Mens mer fragmenterte steder i større grad var utviklet på bilens premisser der en dro fra 

sted til sted planlegges steder i dag ut fra at de skal være kompakte med en samling av varierte tilbud og 

møteplasser. Dette med hensyn til at steder skal være bærekraftige. Både økonomisk og miljømessig, men 

vel så mye sosialt.  

 

 

 

Figur 15 Illustrasjon på fragmentert stedsutvikling 

Figur 17 Illustrasjon på kompakt stedsutvikling 

Figur 16 Illustrasjon på fragmentert stedsutvikling 
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 Sosialt bærekraftige samfunn 
Sosialt bærekraftige samfunn handler om samfunn preget av tillit, trygghet, tilhørighet og tilgang til goder 

som arbeid, utdanning og gode nærmiljø. Sosial bærekraft handler om å fremme en samfunnsutvikling 

som1415: 

• Setter menneskelige behov i sentrum. 

• Gir sosial rettferdighet og like livssjanser for alle. 

• Legger til rette for at mennesker som bor i lokalsamfunnet, kan påvirke forhold i nærmiljøet og 

ellers i kommunen. 

• Legger til rette for deltakelse og samarbeid. 

 

Planlegging er et viktig virkemiddel både i folkehelsearbeidet og for å oppnå bærekraftige samfunn. I de 

nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging for 2019-2023 legger regjeringa vekt på at 

kommunene skal planlegge for å skape en bærekraftig samfunnsutvikling, sikre sosial rettferdighet og god 

folkehelse. Kommuneplanens samfunnsdel er et særlig viktig verktøy for å prioritere og samordne hva 

kommunen skal satse på, og hvor.  

Fire mål er viktige i planlegging av sosialt bærekraftige lokalsamfunn: 1) at innbyggerne har god tillit til 

samfunnet og hverandre, 2) har tilgang til arbeid, utdanning og gode nærmiljø, 3) at de opplever trygghet og 

4) at de føler at de hører til. 

 

1) Tillit 

Sammenlignet med andre land, er det i Norge høy grad av tillit til medmennesker og samfunn. Det gjelder for 

eksempel tillit til naboer, tillit til at kommunen tilbyr tjenester som vi trenger, at politikere har samfunnets 

interesser i tankene, og at velferdsstaten gir oss økonomisk trygghet dersom behovet er der. På lokalt nivå 

viser tillit seg på flere måter, blant annet hvordan vi forholder oss til hverandre. Andelen av befolkningen 

som stemmer ved valg, kan også være en indikator på tillit. 

2) Tilgang til arbeid, utdanning og gode nærmiljø 

Alle mennesker skal kunne bosette seg og leve et godt liv i kommunen. Det innebærer at innbyggerne blant 

annet har tilgang til en passende bolig til en pris de kan betale. God variasjon når det gjelder arbeidsplasser, 

 
14 Bergem, R. med flere (2019). Nærmiljø og lokalsamfunn for folkehelsa. Sluttrapport frå evaluering av prosjektet Kartlegging og 

utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse. Volda, Høgskulen i Volda. Rapport nr. 95/2019. 

15 Hofstad, H. med flere (2017). Folkehelse og sosial bærekraft. En sammenligning og diskusjon av begrepsinnhold, målsettinger og 

praktiske tilnærminger. NIBR-rapport 2017:15 
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tilgang til skole og barnehage, offentlig transport, sosiale møteplasser og kommunale tjenester er også 

avgjørende for gode liv. Dette er også viktig for utjevning av sosial ulikhet. 

At alle barn og unge kan ferdes trygt til og fra skolen og delta i fritidsaktiviteter, og at eldre kan leve aktive 

liv, er eksempler på mulige kvaliteter i et lokalsamfunn. Kompakt stedsutvikling er med på å legge til rette for 

dette. Tilgang til miljøkvaliteter som ren luft, støyfrie områder og rekreasjon er andre eksempler på kvaliteter.  

En sluttrapport fra evaluering av det såkalte Nærmiljøprosjektet har kartlagt nærmiljøfaktorer som er viktig 

for helse, trivsel og livskvalitet.16 Tabellen nedenfor viser faktorer som i større eller mindre grad gjelder alle 

grupper, uavhengig av alder, kjønn, status m.m., i alle fall slik det kommer frem i arbeidet med evalueringen 

av Nærmiljøprosjektet.  

 
Figur 18 Kategorisering av nærmiljøfaktorer som er viktige for trivsel, helse og livskvalitet 

 

3) Opplevd trygghet  

For innbyggerne i en kommune er det viktig at de grunnleggende behovene dekkes for å kunne oppleve 

trygghet og livsmestring. Å skape trygge samfunn handler også om å sikre innbyggerne en rettferdig fordeling 

og lik tilgang på goder og ressurser.  

Hva som skaper trygghet varierer. Av figur 17 ser en at gang- og sykkelveier bidrar til en opplevd trygghet.  

Nærhet til tjenester og funksjoner bidrar til tilgjengelighet og trygghet. Dette er i tråd med innspill som kom 

frem i brukermedvirkningsmøter i Ringsaker.  

4) Tilhørighet 

Tilhørighet handler om å ha tilknytning til andre mennesker eller steder.  

Mange kommuner jobber med tilhørighet og felleskap innenfor ulike sektorer; for eksempel gjennom 

utvikling av gode oppvekst- og bomiljøer, næringsutvikling, levende sentrum, flerbruk av kommunale bygg, 

sosiale møteplasser, og tilbud for innbyggere i og utenfor arbeidslivet. 

 
16 Bergem, R. med flere (2019). Nærmiljø og lokalsamfunn for folkehelsa. Sluttrapport frå evaluering av prosjektet 

Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse. Volda, Høgskulen i Volda. 

Rapport nr. 95/2019. 
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 Stedstilhørighet 

Tilhørighet til sted er et uttrykk for en relasjon som både er funksjonell og (ofte) emosjonell.17 Hvorfor er 

tilhørighet viktig? Tilhørighet og tilknytninger fremmes av flere forskere som grunnleggende for vår identitet 

og selvforståelse. Man forstår seg selv ut fra tilknytning til andre. Det handler også om inkludering, om å 

være en del av et fellesskap. Tilhørighet kan med det være med på å motvirke ensomhet. Utvikling av 

lokalsamfunn og folkehelse henger sammen.  

Funksjonell tilhørighet til et sted kan sies å bli formet av at stedet er arena for konkrete funksjoner i ens liv; 

det kan for eksempel være der arbeidsplassen ligger, der en får dekket praktiske behov for varer, tjenester, 

service, velferd, skole og barnehage.  

Emosjonell tilhørighet viser til emosjonelle og symbolske bånd eller relasjoner mellom mennesker og steder. 

Eksempler på dette kan være gode sosiale forhold til naboer, trygghet for barn og voksne, å bli sett og «være 

noen», bli anerkjent som ressurspersoner og ha et følelsesmessig forhold til naturen på stedet.  

Stedstilhørighet har en betydning for samfunnsengasjement, men engasjementet kommer gjerne først til 

uttrykk når sosialt nettverk også er til stede.18 Det vil si at det ikke er nok å like stedet. Lokale nettverk er 

nødvendig for å omsette følelser til handling. Sosial tilknytning til sted er ofte sterkere enn fysisk tilknytning. 
19 Det betyr at folk gjerne betyr mer enn sted. Slik sett er den funksjonelle tilknytningen noe underordnet 

den emosjonelle. Videre fokuseres det på hva som skal til for å etablere en sosial tilknytning til et sted. Dette 

påvirkes av ulike faktorer og tilbud.  

Formelle og uformelle møteplasser er uvurderlige tilbud for å etablere sosial tilknytning til et sted. Det er en 

forutsetning for å møte folk, som en senere kan knytte bånd til. Lokale møteplasser kan bidra til å skape 

nettverk i lokalsamfunnet, som igjen kan utløse sosialt engasjement. Dette kommer også frem av figur 17 der 

møteplass er en sosial faktor som bidrar til tilhørighet. Møteplasser bidrar først og fremst bidrar til emosjonell 

stedstilhørighet gjennom tilrettelegging for sosial kontakt.  

Skolen er en fysisk/funksjonell faktor i lokalsamfunnet, i form av å ha en tjenestefunksjon. Skolen har også 

en sosial funksjon i form av å være møteplass. I mange tilfeller er skolen et naturlig samlingspunkt i 

lokalsamfunnet: for både barn og voksne, organisert og uorganisert aktivitet, møtevirksomhet og 

kulturaktiviteter. Skolens betydning som sosial arena blir gjerne viktigere dess færre andre naturlige 

samlingspunkter det finnes i bygda.20 Den emosjonelle tilknytningen blir med det også sterkere. I lys av at 

den sosiale tilknytningen betyr mer enn den funksjonelle for tilhørigheten til et sted, er det grunnlag for å 

 
17 Williams, D.R. & Stewart, S.I (1998). Sense of place. An elusive concept that is finding a home in ecosystem 

management. Journal of Forestry. 

18 Lewicka, M. (2011). Place attachment: How far have we come in the last 40 years? Journal of Environmental 

Psychology, 31 

19 Hidalgo, M. C., & Hernandez, B. (2001). Place attachment: Conceptual and empirical questions. Journal of 

environmental psychology, 21, 273-281. 

20 Pettersen, L.T., Sollund, M, Solstad, K.J. og Øines, T. (2001) Skolestrukturen i Skaun. Sentralisert eller desentralisert? Bodø: 

Nordlandsforskning. NF-rapport 11/2001 
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hevde at det ved en skolestrukturendring er behov for å ivareta skolens sosiale funksjon i lokalsamfunn hvor 

skoler blir lagt ned. Slik kan en bidra til ivaretagelse av den sosiale bærekraften.  

Det er mange faktorer som spiller inn på stedstilhørighet. Generelt sett vil ulike faktorer være viktig for ulike 

personer. Botid er imidlertid noe som går igjen i mange studier som en faktor som påvirker 

stedstilhørigheten. Stedstilhørigheten øker gjerne parallelt med botid. Et interessant funn fra 

Bygdeforsknings lokalsamfunnsundersøkelse er at befolkningsendring har sammenheng med tilhørigheten i 

kommunen. Det er svakest tilhørighet i de kommunene som har hatt størst økning i folketallet. Det kan derfor 

tenkes at tilflyttere/de som står for befolkningsveksten drar tilhørighetssnittet ned. Det kan tolkes som at 

tilflyttere bruker tid på å danne de sosiale nettverkene, den sosiale tilknytningen til et sted. Alternativt kan 

en også tenke seg at de med aller sterkest stedstilhørighet blir værende i kommunen og bidrar til å forklare 

den høye stedstilhørighet i fraflyttingskommunene. Uansett tyder dette funnet på at de voksende 

kommunene har en utfordring med å inkludere de som kommer flyttende til kommunen, og sørge for at den 

samlede tilhørigheten blant befolkningen også blir høy. Kunnskap om hva som skaper tilhørighet er da ikke 

bare relevant for lokalsamfunn som opplever fraflytting, men også for kommuner og lokalsamfunn som 

opplever vekst.  

 Skolenedleggelse og utvikling av lokalsamfunn 
Med nedgang i elevtall og for å blant annet kunne levere gode tjenester tilpasset et økende antall eldre vil 

mange kommuner kunne finne det nødvendig å tilpasse skolestrukturen til færre elever. Nordlandsforskning 

har kartlagt nedleggelse av skoler mellom 1980 og 2015 i distriktskommuner. De to grunnene som oftest blir 

vist til fra kommunene er (1) lavt og minkende elevtall og (2) økonomi. På tredje plass og med økende 

betydning er kvalitet i tjenestene. Av grunner for å opprettholde en desentral skolestruktur fremheves særlig 

lang reisevei.21  

I mange debatter fremstilles skolenedleggelser som årsaken til bygdedød. Forskning viser imidlertid at 

skolenedleggelse ofte er det siste som blir avviklet i lokalsamfunnet og snarere er en konsekvens enn en 

årsak.  

En kvalitativ studie av hvordan det har gått med ulike lokalsamfunn i etterkant av skolenedleggelser i 

Danmark viser at det ikke er skolenedleggelsen som er hovedutfordringen for lokalsamfunnet, men mangelen 

på folk.22. Det holder dog ikke bare med folk. Det må ha oppstått sosiale nettverk blant innbyggerne og 

innbyggerne må ha en emosjonell tilhørighet til stedet og et felles engasjement. Dette er eksempel på 

betydningen av stedstilhørighet og lokale nettverk, og den sosiale tilknytningen til stedene er viktigere enn 

den fysiske. Lokale nettverk er nødvendig for å omsette følelser til handling.  

Studien fra Danmark avdekket at utfallene av en skolenedleggelse kunne deles inn i tre scenarioer. Det ene 

ble omtalt som «små øysamfunn» og er knyttet til Danmarks geografi som består av øyer, og er ikke 

overførbart til Ringsaker, og er derfor ikke gjengitt her. De to andre scenarioene har en mer generell 

overføringsverdi og ble omtalt som «døende lokalsamfunn» og «levende sosiale samfunn» 

 
21Solstad, K. J. (2016). «Nedlegging av skular – grunnar og konsekvensar» i Bedre Skole nr. 3 2016. Og Solstad, K. J. & Solstad, M. 

(2015). Meir skyss – mindre helse? Skulesentralisering i eit helseperspektiv. (NF-rapport nr: 7/2015). Nordlandsforskning. 

22 Egelund, Niels and Laustsen, Helen (2006) School Closure: What are the consequences for the local society?, Scandinavian 

Journal of Educational Research, 50:4, 429 – 439 
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De lokalsamfunnene som i studien ble omtalt som «døende lokalsamfunn» ble kjennetegnet ved at de var 

utenfor pendleravstand til nærmeste by, det var begrenset tilbud om kollektivtransport og det var spredt 

bosetting. Tilbud var lagt ned, inkludert den lokale matbutikken, og dette hadde skjedd i forkant av 

skolenedleggelse. Skolen var et av de siste tilbudene eller sentrumsfunksjonene som ble lagt ned. Bygninger 

har et vedlikeholdsetterslep og en betydelig andel av innbyggerne var eldre. Det var få sosiale møteplasser 

og arrangement. Det foregikk lite sosialt liv utenfor husene. Det lokale engasjementet var fraværende. 

De «levende sosiale samfunnene» derimot kjennetegnes av at de er plassert i nærheten av en større by, i 

tilknytning til et hovedveinett, med skilt som viser vei til stedet fra hovedveien. Det er et sentrum som har 

oppstått ut fra en tidligere landsby, gjerne i tilknytning til et vann. Sentrum består av en eller flere butikker. 

Husene er i god stand, barneleker i hagene vitner om liv. Det eksisterer møteplasser der det foregår 

aktiviteter. Bygningen der det tidligere var skole er i god stand, og huser nå andre aktiviteter, gjerne 

barnehage eller privatskole, men ofte også andre funksjoner som det var et behov for i lokalsamfunnet. Når 

en spør beboere om hvorfor de valgte å bli etter nedleggelsen av skolen er svarene ofte det samme. Det er 

gode muligheter for frisk luft og natur, det er mange jorder og store skogsområder. Livsrytmen er roligere 

enn i byene og husene er billigere.  

En ser av studien at en nedleggelse av skoler slår ut ulikt i ulike lokalsamfunn. Og at det ikke er 

skolenedleggelsen som er årsak alene til den såkalte bygdedøden. Dette støttes opp av flere 

forskningsrapporter, blant annet fra Finland23. Denne viser at det i enkelte områder er større fraflytting i 

områder der det blir lagt ned skoler enn i områder der det ikke blir det. Det viser seg samtidig at 

fraflyttingstrenden var til stede før skolenedleggelsen og at nedleggelsen kan være med på å forsterke, 

fremfor å forårsake en fraflytting.  

Ofte blir dermed skolenedleggelse snarere en konsekvens av sentraliseringen som har pågått siden 1960-

tallet, sett i sammenheng med synkende elevtall og økende behov for etablering av tjenester og tilbud knyttet 

til den aldrende befolkningen.   

 Utvikling av lokalsamfunn i distriktene i framtiden  
Spredt bosetting, befolkningsnedgang og aldring har en tendens til å opptre sammen.  

Muligheter for verdiskapningen i distriktene er ikke bare knyttet til antall innbyggere, men kan også knyttes 

til befolkningens alderssammensetning og bosettingsmønster. Dette påpekes også i Utredning om 

konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene (NOU2020:15) som ble utarbeidet i 202024. 

Næringsgrunnlaget spiller også inn. 

Nasjonal politikk og medfølgende forventninger til kommunene har i stor grad fokusert på økonomisk 

bærekraft og vært innrettet mot å stimulere til vekst. Det har derimot vært mindre oppmerksomhet om 

hvordan det kan planlegges for et mer bærekraftig samfunn som også inkluderer sosial bærekraft. Dette er 

 
23 Lehtonen, Olli (2021) Primary school closures and population development – is school vitality an investment in the attractiveness 

of the (rural) communities or not? Journal of Rural Studies 82 

 

24 NOU 2020:15 Det handler om Norge - Bærekraft i hele landet. Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene.  
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kanskje særlig tydelig i distriktene, der det har vært lite fokus på hvordan en kan sikre verdiskaping og gode 

tjenester i områder med spredt bosetting, med og for de menneskene som bor i distriktene. 

Utredningen fra 2020 har diskutert ulike scenarioer eller ambisjonsnivåer for distriktene og distriktspolitikken 

framover og hva slags innsats som kreves for å nå disse målene. Utvalget mener helt klart at ambisjonen for 

distriktspolitikken framover bør være å videreutvikle særpreg og forskjeller mellom storby og småsamfunn 

og småsamfunnene imellom. Dette innebærer at distriktene ikke skal bli noen kopi av storbyene, men at 

bostedsvalg heller blir et valg mellom ulike typer tilværelser. Det er det gode samfunnet som settes som 

målet for utviklingen, ikke vekst i seg selv. 

Utredningen konkluderer med at enkeltkommuner må ta ansvar for sin egen utvikling, basert på egne 

ressurser. Tradisjonelt har kommuner primært blitt forstått som en offentlig myndighet og tjenesteytende 

organisasjon, mens innbyggere og næringsliv har blitt sett på som brukere av kommunale tjenester. Mange 

av dagens samfunnsutfordringer er svært sammensatte og komplekse. «Samskapingskommunen» kan 

forstås som en kommune der politikere og ansatte i størst mulig grad finner løsninger sammen med dem 

løsningene handler om – enten det er enkeltpersoner, bygdelag, frivillige organisasjoner, næringsliv eller 

andre. Drammen er et eksempel på en kommune som har jobbet mye med samskaping og å sette innbyggere 

i sentrum, gjennom den såkalte Drammensmodellen. 25 Staten må i tillegg opprettholde og utvikle en politikk 

som støtter opp om gode liv også i distriktene. Dette krever økt oppmerksomhet og kunnskap om hvordan 

man utvikler gode løsninger på distriktenes premisser. Det vil kunne kreve utvikling og testing av nye 

virkemidler. Dette må ikke nødvendigvis handle om økte ressurser, men vel så mye om et bredt ordskifte.  

Dette skiftet må drøftes utover Ringsakers kommunegrenser. Det gir imidlertid interessante og relevante 

innspill som er relevante å ta med seg i vurderingen av utviklingen av Ringsaker i fremtiden. 

 

  

 
25 https://doga.no/kalender/smarte-og-baerekraftige-lokalsamfunn-samtale-1/  

https://doga.no/kalender/smarte-og-baerekraftige-lokalsamfunn-samtale-1/
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7. BRUKERMEDVIRKNING 

 Gjennomføring av brukermedvirkningsprosessen  
I tråd med de forhåndsgitte rammene har det blitt gjennomført en betydelig brukermedvirkningsprosess som 

en del av utredningen. Det har blitt gjennomført til sammen 14 brukermedvirkningsmøter med ulike 

brukergrupper (se vedlegg 1). De aller fleste av disse gruppene blir direkte berørt av en endring i skolestruktur 

i Nordre Ringsaker. Brukermøtene ble gjennomført i tidsrommet februar-april 2021. I tillegg til 

brukermedvirkningsmøter har det vært til sammen fem møter med det politiske utvalget for oppvekst i løpet 

av utredningen.  

Samtlige møter med brukerne har grunnet pågående pandemi vært gjennomført ved hjelp av digitale 

løsninger, i hovedsak Teams. WSP Norge AS har ved hjelp av det digitale verktøyet Padlet lagt til rette for at 

samtlige deltakere får mulighet til å bli hørt og komme med sine skriftlige innspill. For å sikre at alle som 

ønsket det fikk komme med innspill, var det også mulig å komme med innspill i etterkant av møtene.  

I tillegg ble det i forbindelse med folkemøtene lagt til rette for at innbyggere, som av ulike årsaker, ikke kunne 

delta digitalt på møtene fikk et alternativt tilbud. Det kan være ulike grunner til at en ikke kan delta digitalt i 

møtene, som for eksempel utfordringer med syn, hørsel eller digital kompetanse. Det var intet krav om å 

oppgi eventuell årsak. Tilbudet gikk konkret ut på at man kunne følge de digitale møtene fra lokaler på 

skolene i Nordre Ringsaker. Møtene med presentasjoner ville bli vist på skjerm og man kunne få nødvendig 

hjelp til å sende innspill via egen PC/mobil eller via kommunal PC. Det var på aktuelle møter påmelding i 

forkant for å kunne legge til rette i henhold til gjeldende smitteregler. 

WSP Norge AS la til rette for et høyt engasjement og løsninger som kunne håndtere tusenvis av deltakere.  

Det er totalt kommet inn cirka 6000 innspill jevnt fordelt mellom elever, fagmøter og møter med nærmiljø 

og befolkningen for øvrig. I tillegg er det kommet inn innspill via kommunens postmottak og i form av epost 

til utrederne i WSP. Disse er også gjennomgått som en del av brukermedvirkningen. 

 Innspill fra de ulike møtene 

7.2.1. Oppsummering av innspill 

Tilbakemeldingene i innspillene bekrefter at det er ulike meninger rundt hva som vil være den beste 

løsningen for fremtidig skolestruktur i Nordre Ringsaker. Det er et tydelig skille mellom hvilke verdier de ulike 

brukergruppene anser som de mest sentrale eller fremtredende for beslutningsgrunnlaget.  

Elevene, ungdomsrådet, FAU, representanter fra frivillige lag og foreninger, og flere av innspillene fra 

folkemøtene er primært opptatt av nærskolen og frykten for at bygdene skal dø ut. Flere påpeker at en fordel 

med dagens struktur er at bygdene vil bestå, og at nåværende struktur gir tilhørighet og trygghet. Friheten 

til selv å kunne bestemme hvilke «type» skole barna deres skal gå på er viktig for enkelte. Bekymring for lang 

skolevei var også et gjentagende tema i argumentasjonen for bevaring av nåværende struktur.  

Fagprofesjonene er tydelig på utfordringer med for mange og små miljøer med tanke på kompetansekrav, 

profesjonsfellesskap og skoleutvikling. De er bekymret for at for at barn og unge ikke får nødvendig tilbud, 
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hjelp og støtte til rett tid. De trekker også frem at det kan være sårbart for elevene med tanke 

vennerelasjoner i små miljøer.  

Argumenter som kom inn som talte for å legge ned skoler gikk hovedsakelig på mulighetene for større faglige 

og sosiale miljøer. Det ble videre argumenter med at et slikt grep ville gi ro og forutsigbarhet i strukturen i 

lang tid fremover. Det er et tydelig innspill at skoleeier må fatte en beslutning for å få ro og en forutsigbar 

fremtid for innbyggerne i Nordre Ringsaker. 

Pedagogene, representanter fra helse og fra drift og renhold, har hovedfokus på skolefaglige kvaliteter og 

hva som kjennetegner dette, og på rammer for daglig virke. Flere trekker frem fordeler ved færre og større 

enheter. Blant annet gir dette mindre behov for kjøring mellom skolene, og mer tilstedeværelse på skole for 

helsesykepleiere.  

Den overordnede tilbakemeldingen fra de ulike profesjonene er at mange små enheter kan gå ut over det 

skolefaglige tilbudet og kvalitet i tjenester. 

7.2.2. Elevene 

Elevene gir uttrykk for at de har det fint på skolene sine. De opplever det som trygt og at de har gode 

uteområder. Det oppleves som positivt at flere har gang- eller sykkelavstand til skolen. Elevene ser fordelene 

med muligheten for flere venner på en større skole, men de trekker også frem frykten for at det kan bli mer 

uro og at enkelte elever lettere kan falle utenfor rent sosialt. Det beskrives også en bekymring for at lærerne 

ikke like godt vil klare å følge opp elevene hvis de går på en større skole med flere elever. Elevene uttrykker 

at de er opptatt av at lærerne skal ha tid til hver enkelt elev, og dette har de når det er færre elever å forholde 

seg til på mindre skoler. Noen av elevene sier også at det virker skumlere på en større skole der de ikke 

kjenner alle, og at det fører til at de får færre venner.  

Noen av elevene trekker frem at de opplever at det er bedre læringsforutsetninger på mindre skoler, mens 

andre igjen ser potensialet til å lære enda mer på en større skole der det både er flere elever å samarbeide 

med og flere lærere som kan tilrettelegge for gode læringsopplevelser. 

Elevene trekker frem noen flere fordeler med å gå på en større skole, som blant annet større plass, større 

uteområde med flere lekeapparater, flere å leke med og at de får flere forskjellige lærere. 

7.2.3. Ungdomsrådet 

Ungdommene synes det er fint å være ung i Ringsaker, og trekker frem at de har attraktive tilbud, men at 

disse er plassert utenfor bygdene. Mjøsparken trekkes frem som et spesielt populært sted. Ungdommene gir 

uttrykk for at det utenom idrettstilbud og naturen er litt få tilbud og møteplasser i Nordre Ringsaker. Dette 

er særlig et behov på vinterstid. Ungdommene ønsker seg flere tilbud som ikke koster penger. Det er også 

ønskelig med bedre kollektivtilbud mellom bygdene og byene i Nordre Ringsaker.   

Ungdommene gir uttrykk for at de trivdes på barneskolen, både de som har gått på barneskole i Nordre og 

de som har gått på barneskole utenfor Nordre Ringsaker. Overgangen til ungdomsskolen opplevdes også å 

gå greit for alle ungdommene. Ungdomsrådet gir uttrykk for en frykt for at bygder dør ut dersom en legger 

ned skoler. 
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7.2.4. Pedagogene 

Pedagogene er særlig opptatt av skolefaglig kvalitet: Et trygt miljø, hvor hver enkelt elev føler seg sett og 

ivaretatt. God klasseledelse, riktig kompetanse og gode planer. Nok plass og godt samarbeid på tvers. En 

ledelse som er nærværende og engasjert. Stabilitet og samarbeid med lokalmiljøet.  

Mange er fornøyde med strukturen slik den er i dag og er fornøyde med arbeidsmiljøet. Mange trekker frem 

at miljøet er preget av samarbeid, at en spiller hverandre gode. Lærerne anser kollegaene sine som faglig 

sterke.  

Det fremheves at det kan være et behov for et større fagmiljø for å bli en attraktiv arbeidsplass og for å 

imøtekomme krav til kompetanse i alle fag. En sårbarhet som blir trukket frem er at det kan være vanskelig 

for elever å finne venner, og at det er en utfordring å dekke vikarbehov ved fravær i personalet.  

Det gis uttrykk for at dagens skolestruktur er kostbar å opprettholde og at en fordel med færre enheter er at 

det blir flere ressurser til de som blir igjen. Det blir videre flere elever og ansatte å spille på. 

Reiseavstand og arealkapasitet nevnes som en ulempe ved endring av dagens skolestruktur.  

7.2.5. Ansatte i SFO 

Ansatte på SFO sier det er viktig med tilstrekkelig bemanning og et kvalifisert personale. Det uttrykkes at det 

er behov for tydelige og konkrete planer, nok plass og engasjerte voksne. Flere trekker frem at det er sårbart 

med få voksne på jobb. Man står alene om ansvar for kvaliteten på tilbudet og ivaretakelsen av barna. Det 

kan for eksempel være krevende å håndtere enkeltelever ved ulykker, skader eller akutt sykdom og samtidig 

ha ansvar for gruppen som helhet, dersom man er få eller kun en voksen. Videre gis det uttrykk for at det 

kan bli ensformig, og at man kan føle seg ensom på arbeidsplassen. Det formidles at enheter med få elever 

kan gjøre det vanskelig for barn å finne venner. Andre SFO-ansatte trekker frem ulemper med lengre skolevei 

ved sammenslåing, og at det trygge og nære kan forsvinne. Enkelte SFO-ansatte stiller også spørsmål ved 

hvorvidt man vil se alle i et stort miljø. 

Det uttrykkes bekymring for å miste SFO-tilbudet dersom det blir for få elever til å kunne opprettholde SFO 

tilbud på alle enhetene. Det er også uttrykt ønske om at Nordre Ringsaker kan bli en stor bygd, der barn med 

spesielle behov lettere kan finne venner og det vil bli mindre sårbart personalmessig. 

7.2.6. IKT-personell 

Alle skolene i kommunen har minst én IKT-kontakt i dag. Dette er ofte lærere ved de enkelte skolene, som 

har tett kontakt med IKT-avdelingen. Det blir trukket frem at det med denne ordningen er kort vei i 

muligheten til å få rask hjelp og veiledning både når det gjelder tekniske, administrative og pedagogiske 

spørsmål. Det er god dialog mellom IKT-kontaktene og lederen i digitalt veilederkorps, som ble etablert 

høsten 2019. 

En ulempe ved dagens struktur som blir trukket fram, er faren for at en del kompetanse blir personavhengig, 

og ikke en del av system og organisasjon. I og med at det i dag er små skoler med få ansatte, blir miljøet for 

erfarings- og kompetansedeling lite og sårbart. Det blir også trukket fram at profesjonsfellesskapet fikk 

endrete betingelser under korona, og at ved å benytte Teams kunne en enklere samle lærere på tvers av 

skolene. I tillegg sies det at det er viktig at skolenes infrastruktur utvikles i takt med endrede behov for å 

kunne gjennomføre ønsket undervisning. 
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Et av innspillene sier at selv om mange lærere i dag har grunnleggende digital kompetanse, er det likevel 

svært langt igjen til at de ser muligheter, og i forlengelsen av det kan inspirere elever til å bli dyktige og 

inspirerte brukere av digitale verktøy.  

7.2.7. Skolehelsetjenesten og PPT 

Skolehelsetjenesten gir tilbakemelding om at dagens struktur og organisering gir en lite effektiv ressursbruk. 

De formidler at det går mye tid til kjøring mellom skolene, og at det er vanskelig å få nok tilstedeværelse på 

de respektive skolene til systematisk arbeid med organisasjonsutvikling i henhold til intensjoner, lover og 

forskrifter. Etterspørselen av tjenesten er større enn skolehelsetjenesten kan imøtekomme. 

Manglende kompetanse blant personale i de mindre enhetene tas opp flere ganger. Den mangelfulle og 

tilfeldige kompetansen i personalgruppene kan føre til at elevers behov ikke avdekkes tidlig og helhetlig nok.  

Flere peker dessuten på at grupper med få elever gir lite mangfold. Det psykososiale miljøet på skolen blir 

begrensende for elevene.  

Skolehelsetjenesten trekker også frem betydningen av det profesjonsfaglige fellesskapet. De ønsker flere å 

samarbeide med, og de ønsker å utvikle en lærende organisasjon. Det hevdes at mindre enheter kan virke 

hemmende på utvikling, fordi fastlåste sannheter får råde og gruppetenking kan gi lav toleranse for uenighet 

og høy terskel for å bryte med dårlig praksis.  

Det gis uttrykk for en tro på en struktur som styrker sosial bærekraft og som bidrar til å utjevne sosiale 

ulikheter, og ensomhet. 

Det hevdes at opprettholdelse av dagens struktur kan innebære "seigpining". Strukturspørsmålet får ingen 

endelig avklaring og blir liggende som en trussel, som er usunn for fagmiljø og for elever, ved en pågående 

usikkerhet og liten vilje til å investere i en god utvikling. 

Det understrekes samtidig at det er uheldig for barn å bruke mye tid av dagen til å sitte stille på en skolebuss.  

7.2.8. Foreldreutvalget (FAU) 

Det kommer fram at flere har opplevd den langvarige debatten rundt skolestruktur som utmattende, 

langdryg og med mye usikkerhet, fortvilelse og frustrasjon knyttet til en uforutsigbar fremtid. FAU er opptatt 

av at barnas beste er viktig for utfallet av utredningen og skoleeiers beslutning og sier videre at dersom 

skolen, foreldrene og elevene ønsker å opprettholde skolen må det veie tungt i vurderingen. 

Nærskoleprinsippet, trygt og godt skolemiljø, valgfrihet og levende bygder er også fremtredende argument 

som taler for opprettholdelse av dagens skolestruktur.  

Enkelte gir uttrykk for at de ønsker endring i skolestrukturen og at de tror at det vil være mer ressurser på 

større skoler. Det blir også tatt til orde for en alternativ organisering som følge av bekymring for at 

fagkompetanse søker seg til større skoler. Det påpekes at noen av byggene trenger oppgradering, og at det 

ikke er penger til det.  Større miljø for barna, og muligheter for å finne lekekamerater og mer likesinnede. 

Større sjanser for barn å finne seg venner. Større fagmiljøer som fører til bedre undervisning for elevene. 

Andre ser det som en ulempe med lang skolevei, lengre dager og manglende valgfrihet. De frykter at limet i 

bygdene blir borte, bygdene splittes og at bygdemiljøet forsvinner. Aktivitet i bygda blir borte og venner 

skilles. Det hevdes at det kan gi konsekvenser for helse og det sosiale.  
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Tilbakemeldingene i innspillene bekrefter at det er ulike meninger rundt fremtidig skolestruktur i Nordre 

Ringsaker, men at mange er redde for konsekvensene for bygda dersom skolen legges ned. 

7.2.9. Representanter fra frivilligheten, lag og foreninger 

Innspill fra Innspill fra lag og foreninger viser at det er stort lokalt engasjement i de ulike bygdene. 

Innspillene viser også at flere er fornøyde med strukturen slik den er i dag. De påpeker at det er mye prat om 

innsparing, men at ingen snakker om å beholde og utvikle verdier som ikke kan måles i kroner og ører. 

Det kom innspill på at det er flere tilbud i Nordre Ringsaker i dag. Flere av disse har også høy oppslutning. 

Flere nevner behov for flerbrukshall i Nordre Ringsaker. Det kommer frem at tilbud i all hovedsak er etablert 

av frivilligheten og at mer og bedre samarbeid med kommunen er et savn. De skriver at det er vanskelig å 

utvikle bygdene når man må bruke kreftene sine på å forsvare dem med nebb og klør.  

Flere innspill uttrykker bekymring for at enkelte lag i bygdene der en skole blir lagt ned vil bli tømt for 

medlemmer til fordel for idrettslag i lokalsamfunn der det er skole. Dette innebærer en større terskel for å 

delta i lag og foreninger og mer kjøring for foreldre.  

7.2.10. Representanter fra næringslivet 

Næringslivet trekker frem sitt behov for bygdene.  I møtet kom det frem et behov for en bygd i nærheten av 

Ringsakerfjellet. Det gir mulighet til en mer stabil arbeidskraft. Samtidig så er arbeid i fjellet ikke en typisk 9-

16-jobb, men er mer en livsstil, der en er kan være litt til og fra på jobb, samt at en må rykke ut raskt på kort 

varsel. Om dette skal kunne kombineres med et familieliv, så er det en fordel å ha en bygd i nærheten, både 

for at det ikke skal bli en lang reisevei til og fra jobb, men også slik at det kan være muligheter for å dra 

hjemom og hjelpe til med familielogistikken for så å dra opp til jobb på fjellet igjen. I møtet kom det også 

frem at de fleste av hyttefolket kommer fra Viken og at de dermed kommer sørfra, via Moelv, Næroset, 

Åsmarka og Mesnali. Dette gir muligheter for næring rettet mot hyttefolket her.  

Det kom også innspill fra landbruksnæringen om at de ofte har hatt arbeidshjelp fra ungdom i bygda fordi de 

kjenner dem fra barnsben. Det er slik de rekrutterer til landbruket. 

 

Det ble også gitt uttrykk for behovet for en beslutning om skolestrukturen som gir forutsigbare rammer for 

næringslivet.  

Det gjøres oppmerksom på at det ikke var noen representanter fra næringslivet fra Lismarka, Åsmarka og 

Moelv i særmøtet for næringslivet. Det kom imidlertid innspill fra næringslivet på ulike møter som er 

hensyntatt i analysen.  

7.2.11. Representanter for eiendomsdrift 

Møtet med drift og renhold ble gjennomført litt annerledes enn øvrige møter, da en her gikk gjennom skole 

for skole og samlet inn informasjon om byggenes tilstand, uteområder, varelevering og driftskostnader. 

Innspillene fra disse møtene er brukt til å kartlegge dagens situasjon. I møtet kom det frem at flere av skolene 

har driftsmessige utfordringer og et vedlikeholdsbehov. Renhold trekker frem fordelen med driftsforhold på 

store skoler eller skoler som er samlokalisert med barnehager, da de kan fylle opp en fulltidsstilling.  
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7.2.12. Folkemøtene 

I likhet med øvrige møter kommer det frem inn argumenter for og imot dagens situasjon og for og imot 

ulike alternativer.   

Mange gir uttrykk for tilfredshet med det skoletilbudet barna deres får. De opplever at elevene blir sett, hørt 

og tatt godt vare på. Flere opplever det frustrerende at bygder som i så stor grad er levende bygder med 

masse aktivitet, opparbeidede møteplasser, utvikling og gode miljøer ikke blir verdsatt. En skriver at: «Vi som 

bor på bygda med våre truede skoler må hele tiden forsvare vår eksistens.» Andre skriver at de: ønsker et 

større sosialt og faglig miljø. Enkelte ønsker å fritt kunne velge mellom en stor eller liten skole for sitt barn. I 

folkemøtene som i de andre møtene er det trukket frem økt behov for skoleskyss ved endret skolestruktur, 

og hva lengre reisevei betyr for både folkehelse, miljø, økonomi, men også lengre skoledager. 

 

Det kom også inn innspill og forventninger til prosess. I materialet kommer det tydelig frem en «slitasje» eller 

«tretthet» over en langvarig, og for noen, en svært krevende sak. Det har vært, og er, mange emosjoner i 

spill og behovet for en avklaring tas opp av flere. Det uttrykkes videre at fokus må være på barnas beste, 

kvalitet på skolen og at lærere er viktigere enn å beholde alt kun for å opprettholde tradisjoner  
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ANALYSE 
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8. KONSEKVENSER OG VURDERINGSKRITERIER 

 Operasjonalisering av konsekvenser 
Alternativene for skolestruktur skal konsekvensutredes ut fra følgende tema  (kapittel Feil! Fant ikke r

eferansekilden.): 

• Konsekvenser for befolkningsutvikling 

• Konsekvenser for verdiutvikling for boliger 

• Konsekvenser for lokalsamfunnet i sin helhet og for muligheter for framtidig utvikling 

• Sosiologiske konsekvenser 

• Konsekvenser for barna – der både barnets beste vurderes og der psykososiale konsekvenser 

vurderes 

• Konsekvenser for folkehelse 

• Pedagogiske konsekvenser 

Konsekvensene er operasjonalisert i valide og reliable vurderingskriterier. Det vil si kriterier som er målbare 

og som måler det de gir seg ut for å måle. Slik var det mulig å separere og konkretisere vurderingene, også 

de som kunne belyses av flere av de forhåndsgitte konsekvensene. Vurderingskriteriene gjenspeiler temaene 

som ble belyst i brukermedvirkningsmøtene og understøtter at det er skole og lokalsamfunn som er 

hovedkategoriene i denne utredningen.  Det ble utarbeidet 12 vurderingskriterier som til sammen svarer ut 

de 7 konsekvensene: 

1. Fysiske læringsareal som fremmer elevenes læringsutbytte  

2. Rekruttering av lovpålagt kompetanse og profesjonsfaglige fellesskap. 

3. Samarbeid med førstelinjetjenesten (PPT, skolehelsetjenesten, BTV m.fl.) 

4. Godt fysisk innemiljø som ivaretar krav til folkehelse og trivsel 

5. Godt fysisk utemiljø som ivaretar krav til folkehelse og trivsel 

6. Godt psykososialt læringsmiljø som ivaretar læringsmotivasjon og trivsel  

7. Sosial bærekraft 

8. Lokalsamfunn som er preget av en kompakt stedsutvikling i dag, eller som har et potensial for en 

kompakt og aldersvennlig stedsutvikling i fremtiden 

9. Lokalsamfunn som har en gunstig plassering med tanke på plassering av arbeidsplasser i regionen og 

forventede plasseringer i fremtiden  

10. Lokalsamfunn hvor det er forventet en befolkningsvekst 

11. Lokalsamfunn hvor det er forventet en boligprisutvikling 

12. Alternativet krever minst mulig grad av bygningsmessige utbedringer 

 

Noen av konsekvensene svares ut i flere av vurderingskriteriene, og noen konsekvenser har fått flere 

vurderingskriterier. På et overordnet nivå er konsekvensene ivaretatt slik:  

Vurderingskriteriene 1-5 svarer ut pedagogiske konsekvenser. Kriteriene 4 og 5 svarer konsekvenser for 

folkehelse. Kriteriene 6 og 7 svarer ut sosiologiske og psykososiale konsekvenser. Konsekvenser for 

lokalsamfunnet i sin helhet og muligheter for framtidig utvikling er ivaretatt i kriteriene 8 og 9. Konsekvenser 

for befolkningsutvikling er vurdert gjennom kriterium 10 og konsekvenser for verdiutvikling av boliger i 

kriterium 11. I tillegg har prosjektgruppen lagt til et vurderingskriterium som ser på konsekvenser i form av 
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behov for bygningsmessige utbedringer, kriterium 12. Samtlige vurderingskriterier kan legges til grunn for 

barnas beste-vurderinger.  

Pedagogiske vurderinger har fått flest vurderingskriterier. Prosjektgruppa mener dette er i tråd med at en 

skolestruktur skal særlig vurderes ut fra kvaliteten på skolene og skolenes forutsetninger for å gi alle barn i 

kommunen et så godt tilbud som mulig med tanke på gode forutsetninger for læring, trygg oppvekst og god 

folkehelse.  

 Utdyping av kriterier og analyser 

8.2.1. Fysiske læringsmiljøer som fremmer elevenes læringsutbytte  

Ringsaker kommune skal gi alle elever likeverdig og fremtidsrettet grunnskoleopplæring av høy kvalitet. 

Kommuneplanens samfunnsdel gir føringer om at det skal legges stor vekt på faglig utvikling av 

Ringsakerskolen og at opplæringen skal tilpasses den enkelte elevs ferdigheter og forutsetninger, kapittel 

3.4.2. Kriteriet innebærer videre at en har relevante rom og funksjoner (kapittel 5.9) for å kunne realisere 

statens mål og intensjoner for opplæringen (kapittel 4.3). 

Skolen skal gjøre det mulig for hver enkelt elev å utvikle seg faglig og sosialt ut fra egne evner og 

forutsetninger. God sammenheng mellom pedagogisk plattform, undervisningsformer og det fysiske 

læringsmiljøet er av stor betydning for læringsutbyttet. Det fysiske læringsmiljøet må støtte en 

læringssentrert tilnærming fremfor en undervisningssentrert tilnærming.  Vi trenger læringsareal som støtter 

opp om pedagogikken. Et overordnet mål i LK 20 er at skolen skal fremme tilpasset opplæring og varierte 

arbeidsmåter. Dette betinger at skolebyggene er tilrettelagt for og støtter opp om læringsarbeidet på en slik 

måte at det muliggjør varierte læringsformer. Vi trenger læringsarealer som gir rom for utforsking, samarbeid 

og kommunikasjon. Læringsarealer hvor det kan foregå parallelle læringsaktiviteter med ansvarlig voksen i 

umiddelbar nærhet for veiledning og annen støtte i læringsarbeidet. Dette betyr også at det er behov for 

rom og arealer av ulike størrelser og til ulike formål. Det kan være snakk om «en til mange undervisning», 

samarbeid i mindre grupper, presentasjoner av ulike slag, en til en undervisning, utforskning og utprøving av 

ideer, tverrfaglige prosjekter med mer. Det handler også om tilgang på spesialrom, som for eksempel 

skolekjøkken, kunst & håndverksavdeling (tegneforming, tekstil, sløyd, keramikk og malingsfasiliteter), 

bibliotek, musikkavdeling, kroppsøving, svømmehall etc. 

Et overordnet mål er også at alle barn og unge skal ivaretas innenfor fellesskapet. At barn og unges behov 

kan legges til rette for, og ivaretas, innenfor det ordinære opplæringstilbudet.  Skoleanleggets forutsetninger 

for å ivareta dette vil være av stor betydning for i hvilken grad en klarer å imøtekomme 

inkluderingsprinsippet. Graden av måloppnåelse på dette området kan få både menneskelige og økonomiske 

konsekvenser.  

Samfunnet og arbeidslivet er i stadig utvikling hvor ny teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer skal 

håndteres. Opplæringen må ha relevans til dagens situasjon, og det skal være bedre sammenheng mellom 

fagene. Foruten de fysiske rammebetingelsene i form av rom og funksjoner vil inventar og annet verktøy som 

støtter opp om læringsarbeidet være sentrale for muligheten til variasjon, tilpasset opplæring og for å kunne 

praktisere opplæring i tråd med ny fagplan. Vi vet blant annet at digital kompetanse er en sentral og 

grunnleggende ferdighet i møte med dagens og fremtidens samfunns, arbeidsliv og privatlivet for øvrig.  
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Skoleanleggene i Nordre Ringsaker kan i hovedsak karakteriseres som tradisjonelle klasseromsskoler, 

innrettet etter tradisjonelle undervisningsformer, tilrettelagt for en-til-mange-formidling etterfulgt av arbeid 

individuelt eller i grupper. I hovedsak er klasserommene adskilt av korridorer og trafikkareal. En utvikling av 

byggenes fysiske læringsmiljø mot en mer fremtidsrettet utforming vil fordre en bygningsmessig ombygging 

og investering i inventar og utstyr som gir en større variasjon i det fysiske læringsmiljøet og som byr på ulike 

arenaer for elevaktiv læring, praktisk arbeid og bruk av teknologiske og digitale verktøy.  

Tverrfaglighet, dybdelæring, utforsking og skapende læringsaktiviteter styrkes i LK20. Det innebærer at for 

alle trinn blir de praktiske og kreative spesialrommene mer aktuelle enn tidligere. Flere av skolene vil ha 

behov for investeringer i rom for naturfag, musikk, teknologi, skolekjøkken, kunst og håndverk. Kort 

oppsummert er det behov for følgende oppgraderinger av spesialrom: 

• Åsen skole trenger spesialrom for naturfag, musikk og kunst og håndverk. 

• Messenlia skole trenger spesialrom for mat og helse, naturfag og musikk.  

• Lismarka skole trenger spesialrom for naturfag og musikk. Skolen har et mindre skolekjøkken som 

bør utvides.   

• Fagernes skole trenger spesialrom for musikk og bibliotek.  

 

For nærmere oversikt vises til kapittel 2.4. 

Enkelte steder er det mangel på personalarbeidsplasser. Videre har noen skoler en uheldig sambruk. På 

Lismarka er sløydrom brukt som ordinært klasserom og i Lismarka og i Fagernes er SFO-rommet også et 

klasserom. Med nye krav til SFO krever også denne virksomheten tilrettelagte arealer (kapittel 4.10).  

Videre er det noen utfordringer med garderobeforholdene på Lismarka. De har ikke elevgarderober og bruker 

gangen som garderobe, som blant annet kan være uheldig med tanke på brann og rømning. Situasjonen er 

heller ikke optimal for renhold og renholdspersonalet.  

8.2.2. Rekruttering av lovpålagt kompetanse og profesjonsfaglige fellesskap 

Et viktig aspekt ved skolens kvalitet er skolens kompetanser og attraktivitet. Krav til formell kompetanse for 

å undervise i grunnskolen er stadig forsterket og nye lover og forskrifter indikerer at allmennlærerens tid er 

forbi. Fra 2025 vil det være et ufravikelig krav at en lærer på barnetrinnet har minimum 30 studiepoeng for 

å undervise i norsk, samisk, tegnspråk, engelsk, og matematikk. På ungdomstrinnet vil det være krav om 60 

relevante studiepoeng i tilsvarende fag (kapittel 4.8). Dette blir åpenbart krevende å innfri for mindre 

enheter, da de har et begrenset antall pedagoger i staben. Det er her viktig å påpeke at skoleeiers mulighet 

for dispensasjon fra kravet faller bort fra og med høsten 2025. Samlet sett kan Nordre Ringsaker ivareta de 

formelle kravene for fagene, men det vil være krevende rent logistisk, og ikke minst kostbart hvis eventuelle 

faglærere må «pendle» mellom skoler for å ivareta behovet om kvalifisert undervisning for elevene på de 

ulike skolene. Mest sannsynlig vil det heller ikke være i tråd med arbeidsmiljøloven (kapittel 0) 

I teorien vil det si at med dagens struktur, eller med for små enheter, vil en trolig ikke klare å tilfredsstille 

lovens krav til kompetanse for undervisningspersonalet i de ulike fagene. 

Parallelt med økte kompetansekrav, er det tydelige føringer for det profesjonsfaglige fellesskapet (kapittel 

4.3).  En praksis hvor fagpersonene sammen utvikler den pedagogiske praksisen ved skolen. Det er den 

samarbeidende profesjonaliteten som skaper en kultur der lærernes og øvrige ansattes vurderinger og 

beslutninger ikke er individuelle og autonome. De skal tvert imot være forankret i en kollektiv vurdering, 
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gjennom felles arbeid – og et kollektivt ansvar for de beslutninger som tas. Mantraet blir hvordan skolen går 

fra en «jeg-kultur» til en «vi-kultur». En slik samarbeidskultur og felles utvikling fordrer at det er tilstrekkelig 

med pedagoger på arbeidsplassen, slik at det blir realistisk å innfri intensjonene i rammeverket for skolen. I 

denne sammenheng er skolestørrelse av betydning, fordi større skoler har flere ansatte, et større lederteam 

og dermed får de et større handlingsrom til å fylle opp lærernes stillinger og få timeplaner og krav til 

kompetanse til å gå opp. Lederteamet har en nøkkelrolle for å legge til rette for et profesjonsfaglig fellesskap. 

Det profesjonelle samarbeidet ved skolene forutsetter god ledelse som er tett på sine ansatte. Flere av 

skolene har i dag delt ledelse hvilket innebærer at leder ikke er fysisk tilstede hver dag. 

Skoleforskerne Karl Jan Solstad og Thomas Nordahl er omforent om lærerens betydning for kvalitet i skolen 

og at skolene trenger formelt kvalifiserte og gode lærere. Vår vurdering er at det vil være svært usikkert 

hvorvidt Nordre Ringsaker vil ha forutsetninger for å bemanne de mindre skolene med tilstrekkelig 

kvalifiserte lærere. 

Samlet sett vil skolens attraktivitet blant annet avhenge av undervisningstilbudet, lærertettheten, 

profesjonsfellesskapet og mulighet for rekruttering. I tillegg er personalets sammensetning med tanke på 

kjønnsfordeling og alderssammensetning av betydning for hvor attraktiv skolen er som arbeidssted for 

potensielle søkere. Det er grunn til å tro at skoler som oppleves som mer attraktive arbeidssteder lettere vil 

finne lærere som innfrir aktuelle krav. Rekruttering av lovpålagt kompetanse, profesjonsfaglig fellesskap og 

attraktivitet er ulike dimensjoner som er gjensidig avhengig av hverandre. Innspillene fra brukermøtene 

generelt og møtet med pedagogisk personale gjenspeiler dette (kapittel 7.2.1 og Feil! Fant ikke r

eferansekilden.) 

Med ny rammeplan for SFO styrkes forventningen om et profesjonsfaglig fellesskap også for ansatte i SFO 

(kapittel 4.10). Det skal legges til rette for at hele personalet reflekterer over faglige og etiske spørsmål i 

tilknytning til rammeplanens verdier og innhold, og hvordan de kan være gode rollemodeller for barna. SFO 

må jobbe ut fra at barn er ulike, og at barnets beste har avgjørende betydning for innholdet og 

arbeidsmåtene. Eier og alle som arbeider i SFO, skal sammen bidra til å oppfylle målene i rammeplanen med 

utgangpunkt i sine erfaringer og sin kompetanse. Eier skal legge til rette for at SFO har muligheter til å 

planlegge og evaluere virksomheten, drive kompetanseheving og reflektere over innhold og arbeidsmåter. 

Et godt samarbeid mellom SFOs eier og leder er en forutsetning for forsvarlig innholdsmessig og administrativ 

ledelse. Lederen har en viktig rolle i å veilede og legge til rette for at personalet utvikler en felles forståelse 

for oppdraget som er gitt i rammeplanen. I de mindre enhetene er rektor i tillegg til å være leder for to skolers 

personale også leder for to SFO-enheter. En slik organisering kan være en utfordring med tanke på at SFO 

skal være et fellesskap og en lærende organisasjon, som jevnlig vurderer og videreutvikler sin praksis. 

Tilbakemeldingene fra SFO-ansatte understøtter dette (kapittel 7.2.5). 

For større skoler er det et lovkrav at rektor skal ha formell lederutdanning og tilstedeværelse (kapittel 4.2). 

Det er ikke lov å være rektor på flere større skoler. Enkelte skoler (små barneskoler) er imidlertid ikke 

omfattet av rektorkravet. Det gjelder ingen formelle kompetansekrav for ledelsen av slike skoler, og ledelsen 

kan fordeles på flere personer. Unntaket sikrer rekruttering til lederfunksjonen, hvilket kan synes positivt, 

men for den skolefaglige kvaliteten kan dette slå uheldig ut. 
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8.2.3. Samarbeid med førstelinjetjenesten (PPT, skolehelsetjenesten, BTV m.fl.) 

Det statlige rammeverket som beskriver og stiller krav til samarbeid og tjenester med førstelinjetjenesten er 

tydelig på målsetningen om tidlig intervensjon samt fokus på systemrettet arbeid (kapittel 4.11). Regjeringen 

ønsker å bygge «laget» rundt eleven, hvor samarbeid der de ulike fagprofesjonene komplementerer 

hverandre er praksis. Det betyr at man har en klar ambisjon om å fange opp barn og unge som trenger bistand 

på et tidlig tidspunkt.  Dette angår lærevansker, fysiske eller psykiske helseutfordringer, så vel som behov for 

oppfølging av familier eller annet. I tillegg er det en tydelig målsetning og intensjon om at for eksempel 

Pedagogisk-psykologisk-tjeneste (PPT) skal arbeide mer systemrettet. Det betyr redusert fokus og arbeid med 

sakkyndige tilrådinger om spesialundervisning etter § 5.1 og mer fokus på klassen eller skolen som system. 

Hvordan en kan legge til rette for at de fleste elevene skal inkluderes i fellesskapet. Et typisk eksempel på 

systemarbeid kan være kompetanseheving på klasseledelse. Økt kompetanse på klasseledelse vil igjen føre 

til at en klarer å legge til rett og ivareta flere innenfor fellesskapet, noe som igjen vil kunne redusere behovet 

for spesialundervisning.  

Dagens organisering av skolehelsetjenesten kan hemme et konstruktivt og hensiktsmessig samarbeid med 

den enkelte enhet i tråd med lovverk og intensjoner.  Innspill om manglende kapasitet til å utføre oppgavene 

en er satt til å gjøre var fremtredende. Innspill fra helsetjenesten tyder på at dette blant annet handler om 

tidsressurs, da det brukes mye tid på logistikk, kjøring mellom de ulike enhetene (kapittel 7.2.7).  I tillegg 

handler det om at det er utfordrende å bygge opp tilstrekkelig kompetanse på hver enkelt skole. En av 

respondentene uttrykte det slik: «Det er ikke personalressurser i hjelpetjenestene til å utøve systemrettet 

samarbeid med så mange skoler.  Svært mange barneskoler gjør at det også vanskelig å ha fast 

samarbeidsforum på hver enkelt skole.» En annen sa det slik «Det er utfordrende å bidra til å bygge gode 

støttesystemer for læring i mange og små fagmiljøer.» (kapittel 7.2.7)  

Regjeringen har blant annet fremhevet følgende mål for det tverrfaglige samarbeidet: Barn og unge som 

trenger hjelp, blir oppdaget tidlig og får hjelp uavhengig av om utfordringene gjelder lærevansker, psykisk 

eller fysisk helse, familiesituasjon eller annet. Innspill fra støttetjenesten i brukermøtene gir uttrykk for 

bekymring for at barn og unge går under radaren og at mangelen på nødvendig kompetanse i personalet gjør 

at barn med hjelpebehov ikke blir fanget opp og dermed uteblir nødvendig intervensjon, hjelp og støtte på 

et tidlig tidspunkt. Dette vet vi kan få kortvarige og/eller langsiktige konsekvenser for den eller dem det måtte 

gjelde. I så måte er dette et brudd på lovverket.  

Utfra regjeringen sine ambisjoner og målsettinger er dagens organisering med en rekke mindre skoler i 

Nordre Ringsaker ikke hensiktsmessig. Det at fagmiljøene selv uttrykker sin bekymring for dette i 

brukermøtene verifiserer dette. (kapittel 7.2.7) 

8.2.4. Fysisk innemiljø som ivaretar krav til folkehelse og trivsel 

Opplæringsloven §9- A blir ofte omtalt som elevene sin arbeidsmiljølov (kapittel 4.1). Den skal blant annet 

sikre at de fysiske kvalitetene er tilfredsstillende. Med fysisk innemiljø mener vi alt en kan ta, se og føle på 

rundt oss. Det fysiske innemiljøet består av mange forhold, som læringsarenaer, energi og miljøforhold, 

inneklima, renhold, temperatur, lyd- og lysforhold med mer.  

Vi har fått en rekke tilbakemeldinger fra elevene ved de respektive skolene. Det viser seg at det er svært 

individuelt fra skole til skole og fra elev til elev hva om oppleves som «godt» når det gjelder fysisk og 

innemiljø. Elevene er i hovedsak tilfreds med det fysiske læringsmiljøet. Enkelte gir imidlertid uttrykk for at 
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det er for kaldt om vinteren og varmt om sommeren, at det kunne vært mer lys og at luften kan bli litt 

innestengt, samt ønske om bedre vann (kapittel 7.2.3). 

Et godt fysisk innemiljø som ivaretar krav til folkehelse og trivsel innebærer også et trivselsfremmende miljø, 

hvor blant annet ingredienser som materialvalg, møbler, inventar og farger er av betydning for hvordan 

miljøet oppleves. Andre trivsels- og miljøskapende tiltak er møteplasser, formelle så vel som uformelle. Et 

sted hvor det er godt å være, en møteplass hvor elever møter elever og voksne. (kapittel 0 og 4.6) 

Loven skal også se til at det er tilstrekkelig avsatt areal, rom og funksjoner. Mangler med tanke på 

undervisningsrom er beskrevet i kapittel 8.2.1. Her kan nevnes utfordringer ved enkelte av skolenes 

garderobe- og toalettforhold. Funksjonelle garderobefasiliteter er av betydning for opplevelse av trivsel, og 

for å kunne skille mellom ren og skitten sone slik at en unngår skit og fukt innover i bygget. Manglende skille 

kan gi et dårligere inneklima og påvirker forholdene for drift og renhold. Det er videre avgjørende at elevene 

opplever trygge rammer når de skal på toalettet. Toalettbesøk må være komfortabelt og oppleves som 

skjermet og privat. En skal ikke trenge å være bekymret for at andre skal se over kanten, lirke opp døren, 

kjenne lukt eller lyd. I tillegg vil det være av betydning at det er tilstrekkelig i antall toaletter, i umiddelbar 

nærhet og med en «varm» atmosfære.  At elevene opplever fasilitetene som trygge og gode er viktig for at 

de skal ivareta sine primærbehov. Utsetter elevene sine primærbehov til de kommer hjem, vil det gå på 

bekostning av evnen til å konsentrere seg. 

Hva gjelder universell opplæring er loven klar. Ifølge Opplæringsloven har alle elever "rett til ein arbeidsplass 

som er tilpassa behova deira. Skolen skal innreiast slik at det blir teke omsyn til dei elevane ved skolen som 

har funksjonshemmingar." (Kapittel 4.4). Et viktig prinsipp i loven er likeverdige løsninger. Det skal ikke være 

slik at elever eller voksne med nedsatt funksjonsevne må ta omveier for å komme til ønsket sted eller vil 

trenge unødig assistanse for å mestre hverdagen i et bygg. Det skal ikke være bygningsmessige mangler som 

gjør at en elev ikke kan følge resten av elevflokken i deres bevegelsesmønstre og aktiviteter i skolen. 

Plassering av heiser, nivåforskjeller, trapper, smale dører, tunge dører, manglende merking og lysforhold, 

dårlige akustiske forhold osv. osv. er gjennomgående utfordringer som kan sette begrensninger for et 

likeverdig skoletilbud. Det er en rekke forhold som må utbedres for at alle skolene i Nordre Ringsaker 

tilfredsstiller kravet til universell utforming. 

Andre forhold som er av betydning for inneklima, trivsel og folkehelse er vedlikehold. Det kan være 

hyppigheten og omfanget av renhold og at eventuelle skader og annet forfall raskt blir ordnet opp i og 

vedlikeholdt. Drift- og renholdstjenesten melder om vedlikeholdsetterslep og utfordringer med garderobe- 

og toalettforhold (Kapittel 7.2.11). 

En samlet analyse tilsier at dersom alle krav til universell utforming og et godt fysisk innemiljø skal 

tilfredsstilles, så innebærer det en rekke kostbare tiltak på flere enheter.  

8.2.5. Fysisk utemiljø som ivaretar krav til folkehelse og trivsel 

Det finnes ingen normkrav til størrelser på uteområdet. Det gis imidlertid anbefalinger om minstekrav som 

også omhandler skoler med under 100 elever, kapittel 5.10.  

Et variert og tilrettelagt uteareal ved skolen kan ha flere positive effekter, kapittel 4.6 og 5.10: 

• Det gir et variert opplæringsmiljø 

• Det gir muligheter for allsidige bevegelsesaktiviteter 
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• Det gir muligheter for sosial læring gjennom samhandling 

• Det utgjør et attraktivt møtested for lokalbefolkningen 

• Det kan bidra til å redusere vold, mobbing og uro blant elevene 

• Det virker stimulerende på trivsel, motivasjon og læring 

 

I løpet av hele grunnskolen utgjør friminutt-tid ca. 2000 timer, det er mer enn et årsverk. Rett og plikt til 

utdanning gjelder alle barn, og «friminutt» er en viktig arena for å forebygge sosialt betingede ulikheter i 

helse. En godt utrustet skolegård, med rom for positive aktiviteter, er også et sentralt element i arbeidet for 

å redusere mobbing og sikre elevene et godt skolemiljø, kapittel 4.1. Ikke minst har uteområdet en viktig 

nærmiljøfunksjon. Det sistnevnte er like viktig enten skolen ligger i byen eller på bygda. Dette er en funksjon 

som vil få økt betydning i årene som kommer, når skoleanlegget blir aktivitets- og treffsted i en stadig tettere 

by- og tettstedsstruktur, kapittel 5.10.   

Hva gjelder godt fysisk uteområdet kan vi definere Nordre Ringsaker i en særstilling. Skolene ligger i 

naturskjønne, landlige omgivelser med naturen som nærmeste nabo, og alt hva den måtte by på av 

muligheter. Tilbakemeldingene i brukermøtene er entydige i sin positive beskrivelse av uteområdene og 

betydningene disse har for utvikling av bygdene, kapittel 7.2. Her møtes barn og voksne til organiserte og 

uorganiserte aktiviteter og arrangementer. Dersom skoler legges ned uten at det søkes å finne løsninger for 

videreføring av uteområdene som nærmiljøanlegg vil det være svært negativt for bygdene. 

8.2.6. Psykososialt læringsmiljø som ivaretar læringsmotivasjon og trivsel  

Opplæringsloven kapittel 9 A regulerer retten til et trygt og godt psykososialt og fysisk skolemiljø, kapittel 

4.1. Det betyr at vi må ta hensyn til både det psykososiale perspektivet, så vel som de fysiske 

rammebetingelsene. Vi må ha et læringsmiljø som tar hensyn til elevenes relasjoner, motivasjon og følelser. 

Det psykososiale læringsmiljøet består av en rekke faktorer knyttet til skolearbeidet, skoleklassen og skolen. 

Skolens psykososiale miljø handler om hvordan ansatte og elever oppfører seg overfor hverandre på skolen. 

De mellommenneskelige forholdene på skolen, det sosiale miljøet og hvordan elevene og personalet 

opplever dette. Det psykososiale miljøet handler også om hvordan elevene opplever læringssituasjonen. Det 

innbefatter samspill mellom lærere og elever og samspill mellom elever. Reglene om elevenes skolemiljø 

gjelder også for skolefritidsordninger, kapittel 4.10. 

Skoleforskerne Karl Jan Solstad og Thomas Nordahl synes å være enige om lærerens betydning for kvalitet i 

skolen. Skolene trenger formelt kvalifiserte og gode lærere. Her menes formelt kvalifiserte i form av å 

oppfylle vedtatte kompetansekrav for å undervise på de ulike skoleslagene. Men vel så viktig er personlig 

egnethet og den mellommenneskelige dimensjonen, ofte omtalt som den autoritative lærer.  Læreren som 

klarer å kombinere varme og omsorg for elevene med å ha kontroll i klasserommet. Som en elev så fint svarte 

på følgende spørsmål: Hva liker best med skolen din, inne? 

«De voksne liker jeg best med det som er inne på skolen.» 

Vi vet også at vennskap, opplevelsen av å høre til, bli sett og anerkjent er avgjørende for et barns psykiske 

helse. Barn og unge trenger venner og gode forbilder i sosialiseringsprosessen, og for en sunn psykisk helse. 

De ulike mennesketypene på innsiden av skolen gjenspeiler de ulike mennesketypene på utsiden av skolen. 

Forskjellen er at på «utsiden» har man i stor grad frihet til å velge hvem man ønsker å være sammen med, 

derimot «på godt og vondt» er en «innenfor» prisgitt dem en går på skole med, kommer i klasse med, hvilke 

lærer en får osv.  Det vil da være mer sårbart på mindre skoler enn på større skoler å finne den eller de 
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nødvendige gode relasjonene. Her, et utvalg av innspillene fra møtene, som gir uttrykk for betydningen av 

vennskap, kapittel 7.1: 

• «For små skoler kan bidra til at det er vanskeligere for noen barn å finne plassen sin "innafor". Flere 

barn gir rom for flere til å finne sin "greie".» 

• "Jeg liker å gå på en liten skole men for de som ikke har så mange vener er det større utvalg på 

større steder» 

• «Det psykososiale miljøet på skolen blir lite for elevene. Mindre mangfold.» 

 

De SFO ansatte sier blant annet, kapittel 7.2.5:  

• «Få unger i hver klasse og få lekekamerater på SFO. Vanskelig å finne venner.»  

• «Med alt for små SFO-er kan det bli et FOR lite miljø - både for barn og voksne.»  

• «Barna som faller litt utenfor barnegruppa på en liten SFO, kan få flere barn og voksne å 

«spille» på ved større skoler/SFO.»  

• «Større skoler/SFO gjør det lettere å finne venner med samme interesser. 

• «Bli ei stor bygd i Nordre Ringsaker. Med godt samarbeid kunne få gjennom ønsker vi måtte ha 

til kommunen. Større miljø, mer faglig kunnskap blant de ansatte. Ikke like sårbart i forhold til 

sykdom blant ansatte. Barn med spesielle behov kan lettere finne venner.» 

 

Mindre enheter kan bidra til bedre oversikt og en opplevelse av at «alle kjenner alle». Dersom man finner 

seg til rette og får mulighet til å etablere gode relasjoner til medelever og voksne kan små skoler oppleves 

trygge og trivselsskapende. Sårbarheten ved mindre miljøer knyttes til utenforskap og ensomhet dersom man 

mot formodning faller utenfor «gruppen» da det ikke er andre grupper å søke til. De mindre skolene i 

Ringsaker kan stå i fare for å bli for «fattige» i sitt mangfold av elever i ulik alder, kjønn, fagnivå, interesser 

og preferanser. Det samme vil kunne gjelde voksenmiljøet i skolene.  

8.2.7. Lokalsamfunn som er preget av en kompakt stedsutvikling i dag, eller som har et potensial 

for en kompakt og aldersvennlig stedsutvikling i fremtiden 

Dette kriteriet knyttes til konsekvenser for lokalsamfunnet i sin helhet og for muligheter for framtidig 

utvikling. Det vurderer de ulike lokalsamfunnenes oppbygning i dag og potensiale for fremtiden i lys av mål 

om kompakt stedsutvikling og at utvikling skal prioriteres der det er en konsentrasjon av boliger og tilbud i 

dag.  

De ulike lokalsamfunnene er ulik i oppbygning og har ulike tilbud. Lismarka og Åsmarka har et mer spredt 

bosettingsmønster enn Mesnali, Næroset og Fossen.  

Både Næroset og Mesnali har en sentrumskjerne i dag med flere tilbud og møteplasser. Mesnali er et 

forholdsvis konsentrert bygdesenter med kirke, skole, barnehage, butikk og ulike servicefunksjoner og flere 

arbeidsplasser. Mesnali har muligheter for fortetning av boliger og næring i sentrumsområdet og etablering 

av flere ulike møteplasser.  

 

Det som Næroset har oppnådd med den lokale kafeen og landhandelen i tilknytning til dagligvaren er et godt 

eksempel på smart spesialisering og plassering. Her har en utnyttet lokale fortrinn og selger lokale produkter. 
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Plasseringen i nærheten av butikken gir synergieffekter. Kafeen og landhandelen er besøkt både av lokale 

innbyggere i og omkring Næroset, men også av mennesker utenfor dette, blant annet mennesker som er på 

gjennomreise i Ringsaker, blant annet på vei til Sjusjøen og resten av Ringsakerfjellet.  

Området rundt Fossen skiller seg fra omlandet rundt de andre skolene ved å være i umiddelbar tilknytning til 

en by, ved å være plassert i utkanten av Moelv. Dette gjør at Fossen skole i stor grad må sees i lys av 

utviklingen av Moelv. Det vil ikke være i tråd med strategien om kompakt stedsutvikling å etablere flest mulig 

tilbud på Fossen. Nærmiljøet har noe potensiale til fortetting av boliger, eventuelt næring/tjenesteyting. 

Plassering av andre tilbud er eller bør sees i lys av tilbud i Moelv.  

Basert på kommunale strategier om at en skal satse på kompakt stedsutvikling og at utvikling skal prioriteres 

der det er en konsentrasjon av boliger og tilbud i dag bør kommunen prioritere videre utvikling i Mesnali og 

Næroset.  

8.2.8. Lokalsamfunn som har en gunstig plassering med tanke på plassering av arbeidsplasser i 

regionen og forventede plasseringer i fremtiden  

Dette kriteriet ser på mulighetene for en fremtidig utvikling av lokalsamfunnene ut fra deres plassering.  

Satsing på lokalsamfunn må å sees i lys av at strategier for næringsutviklingen i kommunen samt strategien 

om å prioritere utvikling der det er forventet vekst og etterspørsel.  

Moelv, er den Ringsakerbyen og den største opphopningen av arbeidsplassen som er nærmest Nordre 

Ringsaker. Moelv er plassert rett sør for Nordre/inngår som søndre del av Nordre Ringsaker.  

Lillehammer by ligger nord for kommunegrensa, og er en viktig arbeidsplass for mange av innbyggerne i 

Ringsaker, ikke minst for innbyggerne i Nordre Ringsaker. Statistikk presentert i NIBR-rapporten 

«Samfunnsutviklingen i Ringsaker» (Johansen mfl. 2019) viser at for Ringsaker som helhet er det større 

utpendling til Hamar enn til Lillehammer. Det er ikke utredet om dette er representativt for innbyggerne i 

Nordre Ringsaker.  

I tillegg til pendling til arbeidsplasser sørover og nordvest i og utenfor kommunegrensa har Ringsakerfjellet 

og spesielt Sjusjøen som et betydelig antall arbeidsplasser i dag. Her er det er potensiale til å bli flere. Dette 

kommer frem blant annet i kommunens arealplan der det er satt av flere områder for næring. I tillegg er det 

satt av områder til mer fritidsbebyggelse som også innebærer et behov for flere og større tilbud. I Johansen 

m.fl. 2019 pekes handel- og opplevelsesnæringen som viktige næringsmuligheter for Ringsaker. Dette vil 

naturlig plasseres i byene og på Ringsakerfjellet. Konsentrasjonen av arbeidsplasser i Ringsaker vil derfor 

være sør for nordre Ringsaker, i byene Moelv og Brumunddal og nordvest, på Ringsakerfjellet.  

Fossen er en del av Moelv i dag og har derfor en gunstig plassering med tanke på arbeidsplasser i Moelv. 

Næroset er deretter nærmest Moelv. Det er ikke stor avstand og lang kjøretid mellom Moelv og Åsmarka, 

men Åsmarka ligger ikke like godt til rette for kompakt stedsutvikling som Næroset.  

Lismarka ligger i nær tilknytning til Lillehammer og også nærme Sjusjøen. Det ligger imidlertid ikke langs en 

potensiell næringsåre fra sør, fylkesveien som går gjennom Næroset, Åsmarka, Mesnali på vei til 

Ringsakerfjellet. Mesnali er bygda nærmest Sjusjøen og Ringsakerfjellet. 

Plasseringen til Mesnali i forhold til Ringsakerfjellet trekkes frem som mer gunstig enn de øvrige, da fjellet og 

bygda kan dra fordeler av hverandre, for eksempel ved at hyttefolket og turister handler i Mesnali, men 
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overnatter i Sjusjøen. Samtidig kan Mesnali tilby bosetting til arbeidskraften til Sjusjøen og Ringsakerfjellet. 

Dersom en satser på en kompakt stedsutvikling i Mesnali vil det også gi fordeler til Lismarka ved at de får 

flere tilbud nært sitt lokalsamfunn. 

Synergieffektene mellom Næroset og Moelv er ikke like stor. Moelv er ikke avhengig av utvikling i Næroset 

for videre utvikling. Næroset kan imidlertid dra fordel av nærheten til Moelv. Det bør i så fall legges til rette 

for en god funksjonell tilknytning blant annet med tanke på kollektivtransport. Fossen er en del av Moelv.   

Lismarka, Mesnali, Fossen og Næroset er de lokalsamfunnene som ligger nærmest store arbeidsplasser i dag 

og der det er forventet størst økning i fremtiden. Mesnali og Næroset er de lokalsamfunnene som bør satses 

på i lys av strategien om at det skal satses på utvikling der det er forventet vekst. 

8.2.9. Sosial bærekraft 

En av respondentene uttrykte det slik:  

«Jeg tror ikke jeg vil mene så mye om framtidig skolestruktur. … Derimot har jeg 

tro på en struktur som styrker sosial bærekraft og blir et bidrag i å utjevne sosiale 

ulikheter, og ensomhet.» 

Innspill fra interessent  

I denne utredningen har vi kartlagt steders oppbygning, plassering og tilbud. Vi har med det kartlagt bygdenes 

grunnlag for tilhørighet, både funksjonelt og emosjonelt.  

Nedenfor kommer det frem at selv om de mer formelle møteplassene kan være få, så er natur og mer rom 

for enkelte et motiv for å bo på bygda. Dette er også trukket frem i forskningen som en av de mest 

fremtredende motivene til at folk blir boende i bygdene etter skolenedleggelse, og er et eksempel på en 

emosjonell tilknytning til sted. Kartleggingen av Nærmiljøprosjektet trakk også frem grøntområder som en 

faktor som var viktig for sosial kontakt.  

 

«I Åsmarka er møtestedene skolen, samfunnshuset, private hjem og alle de 

fantastiske uteområdene våre. Vi bor her fordi vi elsker å ha natur og rom rundt 

oss. Vet ikke hvor mange ganger vi har møttes i akebakken rett bortenfor skolen 

i vinter.» 

Innspill fra interessent  

Tilgang til skole er en del av den sosiale bærekraften. Vi oppfatter det slik at så lenge minst en skole 

opprettholdes vil innbyggere i Nordre Ringsaker fortsatt ha god tilgang på skole. En skal imidlertid ta følelsene 

knyttet til skolenedleggelse på alvor, av respekt for medmennesker. Her kommer særlig behov for trygghet 

og oppfattelse av trygghet inn. Kartleggingen av nærmiljøprosjektet viser at tilgang til skole påvirker 

trygghetsfølelsen hos mennesker. Og her legger vi til grunn at uvissheten rundt hvilken skole som skal bestå 

og ikke også er med på å påvirke de berørtes trygghetsfølelse. Dette kom frem i 

brukermedvirkningsprosessen. En avgjørelse kan, om ikke umiddelbart skape trygghet, gi et grunnlag for det. 

Det handler om å sette menneskers behov i sentrum. Det handler også om tillit.  
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Basert på forskning er den funksjonelle tilknytningen lettere å erstatte på en ny skole enn den emosjonelle 

tilknytningen. For å ivareta den sosiale bærekraften bør skolens funksjon som møteplass ivaretas i alle 

lokalsamfunn, også der hvor skolen blir lagt ned.  

Det har vært flest innspill på den emosjonelle tilknytningen til skolene i Åsmarka og Lismarka. Dette kan 

skyldes flere ting. Både at de har vært representert av flere, at de kjenner på en større frykt for nedleggelsen, 

eller at skolene har en sterkere symbolsk verdi i Åsmarka og Lismarka. 

Vi har kartlagt aktiviteter som skolen leies ut til på jevnlig basis og fått innspill fra brukermedvirkningen på 

hva skolens fasiliteter betyr for deres frivillige arrangementer. Særlig gjennom innspill fra frivilligheten, fra 

lokale foreninger, fra representanter fra idrett og kulturliv har vi fått innspill på lokal tilhørighet i de ulike 

lokalmiljøene. Av disse møtene kommer det frem at frivillig engasjement er høyt i flere av bygdene. Dette 

kan indikere at innbyggerne i de ulike lokalsamfunnene har en tilhørighet til stedet.  Dette vitner også 

engasjementet som har vært i forkant og underveis i denne utredningsprosessen om. Engasjementet kan 

også i seg selv bidra til økt tilhørighet. Dersom debattklima blir slik at det ikke er lov å uttrykke forskjellige 

meninger kan det imidlertid bidra negativt for det lokale engasjementet.  

Det lokale engasjementet har vært til stede for alle bygdene i denne utredningen og innhentede innspill viser 

at frivillig engasjement er til stede i alle lokalsamfunnene. I lys av strategien om kompakt stedsutvikling har 

vi kartlagt møteplasser og tilbud i de ulike lokalsamfunnene i dag. Vi har innhentet informasjon om 

frivilligheten. Vi har derimot ikke tilstrekkelig grunnlag til å si at den lokale tilhørigheten er større et sted enn 

et annet i dag og at enkelte lokalsamfunn i lys av det er bedre rustet til å «overleve» en nedleggelse av skole. 

Dette krever en vurdering av flere faktorer utenfor rammene i denne utredningen.  

Legger en imidlertid studien fra Danmark om lokalsamfunnenes utvikling etter skolenedleggelse til grunn vil 

lokalsamfunn med et variert tilbud og en sentral plassering ha best forutsetninger for å overleve en 

skolenedleggelse. I Ringsaker er det Næroset, og til dels Fossen.  

8.2.10. Lokalsamfunn og befolkningsvekst 

Den generelle befolkningsutviklingen i Ringsaker er som først presentert i kapittel 2, relativt stabil befolkning 

i sum, hvor befolkningen i byer og større tettsteder øker, mens bygdene opplever en befolkningsnedgang. 

Utviklingen er sammenfallende med den generelle trenden, der Fossen skole (som ligger i Moelv) har en 

vesentlig høyere befolkningsvekst enn bygdene som har en fallende eller flat utvikling. For elevtallet i skolene 

har utviklingen i bygdene vært enda mer fallende.  

Innlandsstrategien (Regional planstrategi for Innlandet 2020-2024) legger, som nevnt i kapittel 3, opp til 

«Levende lokalsamfunn med bærekraftige byer, tettsteder og bygder». Gitt den historiske og fremskrevne 

befolkningsutviklingen vil dette regnestykket vanskelig gå opp dersom bygdene fortsetter den negative 

trenden.  

I den grad utviklingen kan endres kan det være relevant å se til de to andre langsiktige utviklingsmålene i 

Innlandsstrategien: 

• Bærekraftig ressursforvaltning som gir utvikling og nye arbeidsplasser 

• At aktører i fylket vårt får større nasjonal betydning og synlighet 
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Utvikling og nye arbeidsplasser kan i Ringsaker nordre Ringsaker relateres til handels- og 

opplevelsesindustrien, primært knyttet til Sjusjøen og de øvrige hytteområdene med tilhørende 

servicetjenester, samt innovativ utvikling i landbruket. En kraftfull satsing i bygd(er) som anses å ha 

potensiale som serviceknutepunkt for denne næringen vil være en naturlig løsning som vil kunne gi ny vekst 

og levedyktighet. En slik satsing vil imidlertid gi større mulighet for suksess dersom satsingen konsentreres 

til færrest mulige bygder. Samtidig vil det ikke være slik at en kraftsamling i én bygd utelukker ringvirkninger 

i tilgrensende bygder, siden det likevel kan bli attraktivt å bo relativt nært en bygd med et bredere 

tjenestetilbud.  

Skolestrukturen vil være en naturlig, og kanskje også sentral, del av en slik satsing – både for befolkningen 

på bygda, opplevelsesindustrien og hyttebrukerne. 

Statistisk sentralbyrå (SSB) utvikler langsiktige prognoser på kommunenivå. Videre nedbrytning av disse 

prognosene per grunnkrets eller annen relevant inndeling må utføres av kommunene selv. I dagens situasjon 

i Ringsaker er det mye usikkerhet knyttet til en slik prognostisering. Det er tilstrekkelig med planlagte 

utbyggingsområder for boliger i bygdene, men tilflyttingen følger ikke proporsjonalt med utbyggings-

mulighetene. Covid-19 har dessuten medført ytterligere usikkerhet om fremtidige muligheter og trusler, 

eksempelvis høyere arbeidsledighetstall, men større bruk av «hyttekontor». Det er usikkert om denne 

trenden vil vedvare også etter pandemien, men det er naturlig å anta at det vil bli noe større fleksibilitet til å 

arbeide fra hyttene sine i fremtiden. Noen vil kanskje også velge å bosette seg mer desentralt. Det er i 

offentligheten et fokus på desentralisering og levende bygder i dag, men det er for tidlig å se om dette fører 

til en trend som skaper vekst i distriktene.  

For tiden gir lave innvandringstall en demper på den generelle befolkningsveksten i Norge. Det grønne skiftet 

gir også en dreining i industriens innretning. CO2-produserende virksomheter vil måtte endre sin virksomhet, 

eller avvikle. Nye «grønne» næringer kommer til, som batterifabrikker, vindkraft, hydrogenproduksjon, 

karbonfangst etc. Kanskje vil også treindustrien finne sine muligheter innenfor dette bildet, men det er 

vanskelig å peke på noen konkrete konsekvenser som medfører økt vekst i ringsakerbygdene relatert til 

denne industrien. 

Aldersfordelingen i grunnkretsene som knyttes til de forskjellige skolene er noe forskjellig. Åsen og Lismarka 

har for tiden flest barn, mens grunnkretsene rundt Fagernes har flest over 50 år. Det er ikke utarbeidet 

prognoser for elevtallsutviklingen. Men det generelle bildet er at fødselstallene går ned.  

Befolkningsvekst og befolkningssammensetning gir noen utfordringer for kommunen. Særlig i lys av den 

nasjonale vekstpolitikken. I den grad skole skal beholdes i lokalsamfunn hvor det forventes generelle 

befolkningsvekst er det Næroset, Fossen og Mesnali.  

8.2.11. Boligprisutvikling 

Vurderingen av konsekvenser for boligverdiutvikling er todelt. En vurdering vil være å se på om 

skolenedleggelser i bygder i Ringsaker historisk sett har medført lavere prisutvikling enn prisutviklingen i 

gjenværende bygder. Dernest vil det være en vurdering av hvilke bygder i Nordre Ringsaker som vil ha størst 

potensiale for fremtidig boligprisutvikling. 

Som grunnlag for den historiske sammenligningen er det kartlagt 2068 omsatte boliger som er tinglyst i 

perioden 2000-2020 innenfor 2-4 km omkrets fra aktuell skole (avhengig av nærhet til nærmeste nærliggende 
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skole for at tallene skal være representative for den aktuelle skolenedleggelse). For hver skolenedleggelse 

inngår følgende antall omsatte boliger: 

• 2005 

o Brumund 205 tinglyste boligsalg 

o Mauset   110 tinglyste boligsalg 

• 2008  

o Dæhli   62 tinglyste boligsalg 

o Helgøya  205 tinglyste boligsalg 

o Årengen 186 tinglyste boligsalg 

• 2009  

o Jølstad   228 tinglyste boligsalg 

o Solheim  93 tinglyste boligsalg 

 

• I drift 

o Brøttum 279 tinglyste boligsalg 

o Fagernes 214 tinglyste boligsalg 

o Lismarka 164 tinglyste boligsalg 

o Messenlia 178 tinglyste boligsalg 

o Åsen   144 tinglyste boligsalg 

 

 

Figur 19: Boligprisutvikling for boliger i nærområdet til bygdeskoler som er i drift og som er avviklet (etter avviklingsår – kilde: Bisnode). 

 

Som det fremkommer av figuren over har ikke nedlegging av skoler hatt nevneverdig innvirkning på 

boligprisene rundt den nedlagte skolen. Noe større utslag (begge veier) i pris de første par årene etter 

avviklingstidspunktet kan observeres før prisene igjen legger seg tett ved øvrig prisutvikling i bygdene. Den 

samlede effekten av prisutviklingen i bygder med avviklede skoler versus bygder med skoler i drift er fremstilt 

i tabellen nedenfor. Ser man på tiåret 2005-2015, hvor en rekke skolenedleggelser skjedde i første halvdel av 

denne perioden, var prisutviklingen faktisk større i bygder med avviklede skoler i forhold til i bygder med 

skoler (216 % mot 176 %). De siste par årene har utviklingen imidlertid slått motsatt vei (282 % mot 237 %). 
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Oppsummert har vi ikke funnet belegg for å si at skolenedleggelser har vesentlig innvirkning på 

prisutviklingen i bygdene i Ringsaker. 

 

Figur 20: Sammenligning av arealprisutvikling mellom bygder som har fått sin skole nedlagt og bygder som fremdeles har bygdeskolen 

i drift i Ringsaker kommune - perioden 2000-2020 (kilde: Bisnode). 

 

Fremtidig boligprisutvikling vil til en viss grad kunne leses ut av historisk utvikling, men også fremtidig 

utvikling i bygden vil kunne bidra til verdiutviklingen. I tabellen nedfor fremstilles den historiske 

prisutviklingen på boligprisene i Nordre Ringsaker. Av grafen fremkommer ikke noe entydig bilde, men 

boområdene rundt Lismarka ser ut til over tid ha tatt ut noe høyere priser enn de øvrige bygdene. 

 

Figur 21: Historisk boligprisutvikling for områdene rundt hver av bygdeskolene i Nordre Ringsaker, sammenlignet med boområder 

rundt tidligere nedlagte skoler i Ringsaker (kilde: Bisnode). 
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Gjennomsnitt av tinglyst kvadratmeterpris for boliger siste tiår (2010-2020) i bygdene i Nordre Ringsaker 

fremkommer slik: 

• Lismarka 13 558 kr 

• Messenlia 11 506 kr 

• Åsen   10 968 kr 

• Fagernes 9 752 kr 

 

Prisnivået for boliger ser ut til å ligge høyest i bygdene nærmest Lillehammer. Likevel ser det ut til at alle 

bygdene godt og vel har holdt tritt med boligprisutviklingen i tiårsperioden. Historiske tall gir dermed ingen 

holdepunkter for at noen av bygdene skal ha større historiske forutsetninger for fremtidig prisutvikling enn 

andre. 

8.2.12. Behov for bygningsmessige utbedringer 

Det er flere faktorer som påvirker behovet for bygningsmessige utbedringer i de forskjellige alternativene. 

Disse kan grupperes i følgende tiltak: 

• Vedlikeholdsetterslep: Skolene har forskjellig grad av akkumulert vedlikeholdsetterslep som bør 

forutsettes nullstilt for de skolene som videreføres i fremtidig skolestruktur, eller i det minste at de 

viktigste tiltakene utbedres. Det foreligger ikke komplette tilstandsanalyser for skolene. 

Utredningen har derfor basert seg på vedlikeholdsavsetningen for 2020-2023, samt 

eiendomsavdelingenes egne vurderinger om bygningsteknisk status. 

• Funksjonelle mangler: Skolene har forskjellige utgangspunkt med hensyn til nødvendige funksjoner 

for fremtidig pedagogisk virksomhet. Det kan derfor være aktuelt å oppgradere eller etablere 

funksjoner i skolene for at skoletilbudet i kommunen skal være likeverdig. Aktuelle tiltak kan være 

omdisponering av rom, ombygging eller tilbygg.  

• Kapasitetsunderskudd: Avhengig av alternativ løsning vil det genrelt kunne være aktuelt å øke den 

generelle elevkapasiteten dersom skoler skal avvikles, eventuelt henvise elever til andre skoler enn 

den de primært ønsker seg til. 
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Tabell 3: Planlagt vedlikehold 2020-2023 og generell beskrivelse av vedlikeholdsetterslepet ved den enkelte skole: 

Skole Vedlikehold 2020-23 Andre behov (ikke kostnadsberegnet) 

Fossen 4 630 000 

Inneklimautfordringer. Ventilasjonsanlegg må skiftes og skolen 

er moden for full rehabilitering. Vanskelig renhold. 

Brannvarslingsanlegg bør byttes. 

Fagernes  Lekkasjer inn i bygget grunnet utett flatt tak. Enkel standard. 

Uheldig løsning for levering av barn med bil. 

Åsen 8 640 000 

Enkle ventilasjonsanlegg. Administrasjonen har kun naturlig 

trekk gjennom bygningen. Store asbestutfordringer. Taket tåler 

ikke normal snølast. Elektriske tavler og alle vinduer må skiftes. 

Setningsskader bør utbedres. Løsning for levering av barn med 

bil kunne vært bedre. Asfalt bør utbedres.  

Messenlia 1 200 000 
Behov for ny forstøtningsmur. Mye areal å holde i orden i 

forhold til elevtallet.  

Lismarka 4 770 000 

Mangler gode elevgarderober (ugunstig for rømningsvei, 

renhold og inneklima). Behov for generell oppgradering. 

Mangler moderne brannvarslingsanlegg. Vanskelig renhold. 

Ugunstig med støv fra sløyd i klasserom. Upraktisk med 

utetoaletter. Uheldig løsning for levering av barn med bil. 

Sum 19 240 000  
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9. VURDERING AV ALTERNATIVER 
Alternativene er utviklet med bakgrunn i foregående analyse og føringer i mandatet: 

• Alternativ 0: Eksisterende skolestruktur 

• Alternativ 1: Et alternativ der det legges ned 2-3 skoler 

• Alternativ 2: Et alternativ der det legges ned 4 skoler 

 

Med utgangspunkt i geografiske, næringsmessige og stedsmessige forutsetninger er det naturlig å ta 

utgangspunkt i følgende geografiske områder (med tilhørende skoler under utredning) når alternativene skal 

utvikles: 

• Sjusjøen og omegn: Messenlia, Lismarka og Åsen 

• Næroset: Fagernes 

• Moelv: Fossen  

 

Gjennomgangen så lang har avdekket at Mesnali og Næroset er de lokalsamfunnene som er preget av 

kompakt stedsutvikling i dag, og som har de beste forutsetningene for dette i fremtiden. De ligger også nær 

fremtidige arbeidsplasser, henholdsvis Sjusjøen og Moelv.  

Åsen ligger «midt i». Det er dermed den bygden som ligger et stykke unna områder der det er forventet 

vekst. Åsmarka er ikke preget av en kompakt stedsutvikling i dag og det ligger heller ikke til rette for en 

kompakt utvikling i fremtiden.  Åsen er også den skolen som har størst rehabiliteringsbehov. Lismarka ligger 

nærmest Lillehammer, men, har likevel ikke de samme forutsetningene for vekst som Mesnali og Næroset. 

Her er det, i likhet med i Åsmarka, heller ikke andre handels- og servicetilbud å bygge videre vekst på. 

Dersom en skole av de tre skolene lengst nord skal beholdes vil det være åpenbart av foreløpig drøfting at 

det må bli Messenlia skole. Den støtter opp om næringslivets behov på Sjusjøen, har kapasitet nok til å 

romme alle elevene i Nordre Ringsaker, lavt vedlikeholdsetterslep og ligger på et sted med 

utviklingspotensial. Den ligger også nærmest hytteområdene med opplevelsesnæringer som åpenbart kan gi 

betydelig vekst i Mesnali i årene som kommer. Messenlia må derfor inngå i alle alternativer. Det er også 

vurdert slik at satsing i Lismarka og Åsmarka vil gå på bekostning av tilbud i Mesnali. Skole i Åsmarka og/eller 

Lismarka vil også gi et mindre elevgrunnlag til Messenlia skole. Konsekvensen av dette blir da at Lismarka og 

Åsen skoler kun blir aktuelle i 0-alternativet. 

I tillegg kan det argumenteres med at Fagernes skole bidrar positivt i lokalsamfunnsutviklingen til Næroset. 

Det er heller ikke like mange negative argumenter knyttet til opprettholdelse av Fagernes som det er knyttet 

til å beholde Åsen og Lismarka skoler. 

Fossen skole ligger i et tettsted med stort vekstpotensial, spesielt dersom sykehussaken ender med 

Innlandssykehus i Moelv. Det er imidlertid mange argumenter som peker mot avvikling: 

Rehabiliteringsbehov, skolestørrelse/fagmiljø, psykososialt læringsmiljø, skolebytte i barneskolen, og 

økonomi. Reiseveien blir heller ikke spesielt lang til Moelv skole. Skolen tas dermed kun med i noen av 

alternativene for videre vurdering.  
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På bakgrunn av oppsummeringen ovenfor vil følgende alternativer bli vurdert og evaluert videre: 

• Alternativ 0: 

o Fossen, Fagernes, Åsen, Messenlia og Lismarka skoler beholdes 

• Alternativ 1a: 

o Fossen, Fagernes og Messenlia skoler beholdes 

• Alternativ 1b: 

o Fagernes og Messenlia skoler beholdes 

• Alternativ 2: 

o Messenlia skole beholdes 

 Alternativ 0 – Eksisterende skolestruktur 

 

 

 

9.1.1. Beskrivelse av alternativet 

Alle skoler beholdes. Alternativet inneholder opprettholdelse av dagens situasjon. Dette alternativet er 

dermed beskrevet i kapittel 2. 

Dagens situasjon Kapasitet Elevtall (2020) Oppfyllingsgrad Bygningsareal (m2) Vedlikeholdsbehov

Fossen 80                               43                               54 % 677                             4 630 000                  

Fagernes 90                               43                               48 % 1 350                          

Åsen 90                               61                               68 % 1 200                          8 640 000                  

Messenlia 150                             39                               26 % 1 800                          1 200 000                  

Lismarka 80                               51                               64 % 1 300                          4 770 000                  

Brøttum B 245                             155                             63 %

Moelv B 500                             357                             71 %

Sum 1 235                          749                             61 % 6 327                          19 240 000                
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9.1.2. Analyse av alternativet 

Alle skolene i Nordre Ringsaker har i dag ledig kapasitet.  

Bygningsteknisk er det skolene Messenlia og Fagernes som har minst behov for oppgraderinger. Fossen, Åsen 

og Lismarka har alle behov for moderat til omfattende rehabilitering.  

Alternativet gir lav oppfyllingsgrad i skolene hver for seg og totalt. Dette medfører større behov for penger 

til bygningsteknisk drift og vedlikehold enn nødvendig. Det årlige drift- og vedlikeholdsbehovet for de fem 

skolene antas i dette alternativet å ligge på over seks millioner kroner (inkludert andel drift og vedlikehold i 

leieavtalen på Fagernes). I tillegg til dette kommer et vedlikeholdsetterslep på rundt 20 millioner kroner eller 

mer (det foreligger ikke fullstendige tilstandsanalyser for skolene – tallene baseres derfor på 

vedlikeholdsavsetningen for 2020-2023 og antas å være vesentlig høyere. 

Skoleskyss blir omtrent som i dag, hvor 272 elever får skoleskyss. Det tilsvarer 36 % av elevmassen i Nordre 

Ringsaker. 

Alternativet innebærer ikke at en prioriterer utvikling i de lokalsamfunnene det er forventet vekst. 

Alternativet stimulerer og støtter ikke opp om kraftsamling og vekst i nye næringer. Kompakt stedsutvikling 

legges ikke til grunn. Det blir vanskelig å vite hvor en skal prioritere etablering av tilbud. Alternativet 

sementerer en spredt servicestruktur i bygdene. Ut fra kriteriene om vekst og om utvikling av lokalsamfunn 

anbefales derfor ikke alternativ 0.  

Med bakgrunn i begrenset befolkningsvekst, synkende elevtall og en økning i antall og andel eldre er det 

utfordrende for Ringsaker kommune og finne midler til alle lovpålagte tjenester. Dersom det er flere 

lokalsamfunn og flere skoler blir utfordringen forsterket. Det blir utfordrende for kommunen å vite, ikke bare 

hvilke lokalsamfunn, men også hvilke skoler de skal satse på.  

Ringsaker kommune skal gi alle elever likeverdig og fremtidsrettet grunnskoleopplæring av høy kvalitet. 

Kommuneplanens samfunnsdel gir føringer om at det skal legges stor vekt på faglig utvikling av 

Ringsakerskolen og at opplæringen skal tilpasses den enkelte elevs ferdigheter og forutsetninger.   

Ny læreplan (LK20) forutsetter nye arbeidsformer hvor elevaktive læringsformer som å utforske, skape, løse 

praktiske oppgaver, samarbeide, undersøke og reflektere er sentrale. De eldre skolene i Ringsaker er bygd i 

samsvar med en tradisjonell, formidlende klasseromsstruktur, og byr ikke på et mangfold av fysiske 

læringsmiljøer. Det vil være kostbart å legge til rette for varierte og fleksible generelle læringsarealer som 

understøtter en rekke ulike læringsaktiviteter i alle enhetene. Flere skoler mangler dessuten relevante 

spesialrom som støtter opp om kravene i LK20 til tverrfaglighet og dybdelæring, praktisk arbeid og bruk av 

teknologiske og digitale verktøy i læringsarbeidet. Unntaket her er Fagernes som har de fleste spesialrom. 

Det vil være vanskelig å imøtekomme gjeldende og grunnleggende krav til kompetanse for å undervise i 

fagene engelsk, norsk, samisk og matematikk ved opprettholdelse av dagens struktur.  Det er gitt tydelig 

signal fra staten om ytterligere innstramminger av mulighet for å søke dispensasjon fra kompetansekravene 

fra 2025. 

Det vil være utfordrende å imøtekomme det grunnleggende prinsippet i overordnet del om profesjonsfaglig 

fellesskap og skoleutvikling. Små enheter (les; mindre enn 100 elever) med få ansatte vil ha sårbare 

profesjonsfaglige fellesskap og trolig også være mindre attraktivt for potensielle søkere i fremtidige stillinger. 
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Herav både undervisningsstillinger og lederstillinger. Hva gjelder profesjonsfaglig fellesskap for SFO-ansatte, 

så vil de være ekstra utsatt etter innføring av ny rammeplan.  

Det er videre en utfordring for helse- og støttetjenesten å yte gode nok tjenester i henhold til lovverket, da 

det er mange små enheter som skal følges opp i nåværende struktur, og det er et begrenset antall personer 

som kan ivareta nødvendig kompetanse i et komplekst fagfelt som stadig stiller større krav til tverrfaglig 

samarbeid.  

Opprettholdelse av dagens skolestruktur innebærer at en rekke utfordringer knyttet til det fysiske 

innemiljøet og manglende universell utforming videreføres i skolene. Alternativt må kommunen investere i 

vedlikehold og oppgradering. 

Når det gjelder skolenes uteområder er skolene i Nordre Ringsaker i en særstilling. Skolene ligger i 

naturskjønne, landlige omgivelser med naturen som nærmeste nabo, og alt hva den måtte by på av 

muligheter. Tilbakemeldingene i brukermøtene er entydige i sin positive beskrivelse av uteområdene og 

betydningene disse har for utvikling av bygdene. Her møtes barn og voksne til organiserte og uorganiserte 

aktiviteter og arrangementer. Dersom skoler legges ned uten at det søkes å finne løsninger for videreføring 

av uteområdene som nærmiljøanlegg vil det være svært negativt for bygdene. 

I de små enheter vil det psykososiale miljøet for elevene gi et mindre mangfold, noe som kan gi utfordringer 

for vennerelasjoner. Å finne venner med samme interesseområde og som en ellers opplever tilknytning til er 

av stor betydning for trygg identitet og danning. Ved flere av skolene er det trinn som kun har tre elever i 

samme årskull (Lismarka, Fagernes). Ved Messenlia er det sågar ett trinn med kun en elev. 

Skolen som samfunnsinstitusjon er forpliktet til å bygge på og praktisere verdiene og prinsippene for 

grunnopplæringen. Skoleeiere, skoleledere og lærere har ut fra sine ulike roller et felles ansvar for å legge til 

rette for god utvikling i skolen. De må sammen sørge for at skolens praksis er i samsvar med hele 

læreplanverket. Med tanke på elevgrunnlaget og elevtallsutvikling i de kommende årene vil det være 

nødvendig med vesentlige endringer for å imøtekomme pålegg fra staten. 

Alternativet med opprettholdelse av dagens struktur kan derfor ikke anbefales utfra pedagogiske eller 

skolefaglige vurderinger.  
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 Alternativ 1 – Et alternativ der det legges ned 2-3 skoler 

9.2.1. Beskrivelse av alternativet 1a legge ned 2 skoler 

 

 

9.2.2. Analyse av alternativet 1a 

Alternativet gir høyere oppfyllingsgrad i skolene Fagernes, Messenlia og Brøttum, samt for Nordre Ringsaker 

totalt. Dette medfører redusert behov for penger til bygningsteknisk drift og vedlikehold. Det årlige drift- og 

vedlikeholdsbehovet for de tre gjenværende bygdeskolene antas i dette alternativet å ligge på rundt fire 

millioner kroner. I tillegg til dette kommer et vedlikeholdsetterslep på rundt 20 millioner kroner eller mer 

(det foreligger ikke fullstendige tilstandsanalyser for skolene – tallene baseres derfor på 

vedlikeholdsavsetningen for 2020-2023 og antas å være vesentlig høyere. Alternativet kan medføre behov 

for å henvise elever i vestre del av Åsmarka som ønsker å gå på Fagernes skole til Messenlia skole (eventuelt 

behov for utvidelse av Fagernes skole). 

Det vil i dette alternativet bli omtrent 46 flere elever med behov for skoleskyss, som tilsvarer en økning på 

ca. 17 % i forhold til dagens situasjon. 

Alternativet støtter opp om kraftsamling av servicefunksjoner og vekst i nye næringer relatert til 

opplevelsesnæringen i Sjusjøen og industrien tilknyttet Næroset. At Fossen skole beholdes antas ikke å 

innvirke vesentlig på stedsutviklingen i Moelv som helhet, men det må avsettes betydelige midler for 

Alternativ 1a Kapasitet Elevtall (2020) Oppfyllingsgrad Bygningsareal (m2) Vedlikeholdsbehov

Fossen 80                               43                               54 % 677                             4 630 000                  

Fagernes 90                               89                               99 % 1 350                          

Åsen

Messenlia 150                             80                               53 % 1 800                          1 200 000                  

Lismarka

Brøttum B 245                             181                             74 %

Moelv B 500                             357                             71 %

Sum 1 065                          749                             70 % 3 827                          5 830 000                  
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opprustning eller fornyelse av skolen. Dette bør ses i sammenheng med fremtidsbildet i Moelv og i lys av 

utfallet i sykehussaken. 

Den pedagogiske vurderingen under alternativ 1a vil i hovedsak basere seg på de samme vurderingene som 

i alternativ 0.  

WSP har også her sett på aktuelle alternativ i lys av om løsningen kan innfri skolens målsetninger og 

intensjoner i tråd med gjeldende lover, regler og forskrifter. I et pedagogisk perspektiv handler det ikke om 

hvilke av skolene som per i dag leverer gode eller dårlige resultater, men hovedfokus har vært hva som må 

til for å sikre gode og bærekraftige skolefaglige kvaliteter, hvor en har tilstrekkelig tilgang på kompetanse i 

personalgruppen, som samlet sett kan dekke de ulike rollene og funksjonene i en kompleks organisasjon.  

Selv om to skoler legges ned blir den enkelte enhet fortsatt for liten, og antallet små skoler for stort til at det 

letter på utfordringen knyttet til oppfyllelse av læreres kompetansekrav, tilstedeværende og sterkt 

lederteam. Skolene vil trolig streve med attraktivitet og høy turnover da nyutdannede lærere vil forvente, og 

ha behov for, faglige og sosiale profesjonsfellesskap av en viss størrelse. 

Et redusert antall skoler vil skape noe bedre forutsetninger for et hensiktsmessig samarbeid med PPT og 

skolehelsetjenesten, men ressursene og det profesjonsfaglige fellesskapet vil ikke kunne utnyttes optimalt i 

dette alternativet. Tjenestene må fordele sin tid mellom flere enheter og fortsette å bruke deler av tiden til 

transport mellom enheter og koordinering mellom ressurspersoner. 

Færre skoler med et større elevgrunnlag vil legge noe bedre til rette for, eller skape bedre forutsetninger 

med tanke på vennerelasjoner. Dette vil også gjelde for SFO-tilbudet. Men alternativet gir fortsatt 

utfordringer med tanke på mangfold i elev- og voksenmiljøet med tanke på felles interesseområde, kjønn, 

personlighet og preferanser. 

Dette alternativet gir mulighet til å konsentrere de økonomiske ressursene til utvikling av fremtidsrettede 

fysiske læringsmiljøer, universell utforming og øvrige utfordringer med innemiljøet, noe mer enn i 0-

alternativet. 

Spørsmålet er om enhetene vil være store nok til å ivareta oppdraget skoleeier er satt til å forvalte på en 

forsvarlig, likeverdig og bærekraftig måte. Utfra en pedagogisk vurdering vil dette alternativet skape noe 

bedre mulighet til å ivareta samfunnsmandatet sett i lys av alternativ 0. Men utfra et skolefaglig perspektiv 

kan dette alternativet ikke anbefales. 

I Åsmarka og Lismarka er det også få møteplasser utenom skolen. De mister med det en møteplass med stor 

symbolsk verdi. Dette alternativet er imidlertid i tråd med målene om at det skal satses på kompakt 

stedsutvikling og at utvikling skal prioriteres der en kan forvente vekst. Om en lykkes med lokal 

samfunnsutvikling i Mesnali vil det komme alle innbyggere i Nord til gode, også for innbyggerne i Lismarka 

og Åsmarka. 
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9.2.3. Beskrivelse av alternativet 1b – legge ned 3 skoler 

 

 

 

9.2.4. Analyse av alternativet 1b 

Alternativet gir høyere oppfyllingsgrad i skolene Moelv, Fagernes, Messenlia og Brøttum, samt for Nordre 

Ringsaker totalt. Dette medfører redusert behov for penger til bygningsteknisk drift og vedlikehold. Det årlige 

drift- og vedlikeholdsbehovet for de to gjenværende bygdeskolene antas i dette alternativet å ligge på rundt 

tre millioner kroner, i tillegg til et vedlikeholdsetterslep på en million kroner eller mer. Alternativet kan 

medføre behov for å henvise elever i vestre del av Åsmarka som ønsker å gå på Fagernes skole til Messenlia 

skole (eventuelt behov for utvidelse av Fagernes skole). 

Det vil i dette alternativet bli omtrent 50 flere elever med behov for skoleskyss, som tilsvarer en økning på 

ca. 18 % i forhold til dagens situasjon. 

Alternativet støtter opp om kraftsamling av servicefunksjoner og vekst i nye næringer relatert til 

opplevelsesnæringen i Sjusjøen og industrien tilknyttet Næroset. At Fossen skole avvikles gir muligheter for 

en helhetlig utvikling på denne tomten. Dette bør ses i sammenheng med fremtidsbildet i Moelv og i lys av 

utfallet i sykehussaken. Kanskje bør det på mellomlang sikt utredes mulighet for å etablere en fullverdig 

barneskole på denne tomten når befolkningsveksten i Moelv skyter fart etter en eventuell sykehusetablering. 

Alternativ 1b Kapasitet Elevtall (2020) Oppfyllingsgrad Bygningsareal (m2) Vedlikeholdsbehov

Fossen

Fagernes 90                               89                               99 % 1 350                          

Åsen

Messenlia 150                             80                               53 % 1 800                          1 200 000                  

Lismarka

Brøttum B 245                             181                             74 %

Moelv B 500                             400                             80 %

Sum 985                             749                             76 % 3 150                          1 200 000                  
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Den pedagogiske vurderingen under alternativ 1b vil i hovedsak basere seg på de samme vurderingene som 

i alternativ 0.  

WSP har også her sett på aktuelle alternativ i lys av om løsningen kan innfri skolens målsetninger og 

intensjoner i tråd med gjeldende lover, regler og forskrifter. I et pedagogisk perspektiv handler det ikke om 

hvilke av skolene som per i dag leverer gode eller dårlige resultater, men hovedfokus har vært hva som må 

til for å sikre gode og bærekraftige skolefaglige kvaliteter, hvor en har tilstrekkelig tilgang på kompetanse i 

personalgruppen, som samlet sett kan dekke de ulike rollene og funksjonene i en kompleks organisasjon.  

Alternativ 1B gir bedre grunnlag for styrking av fagmiljøer og profesjonsfelleskap enn alternativ 0 og 1A, men 

enhetene er fortsatt under 100 elever, hvilket kategoriseres som en liten skole, og antallet gjenstående 

enheter fordrer fortsatt fordeling og spredning av pedagogisk kompetanse og økonomiske ressurser til 

utforming av framtidsrettede skolebygg som understøtter elevaktiv, praktisk, tverrfaglig og tilpasset 

opplæring.  

Et redusert antall skoler vil skape bedre forutsetninger for et hensiktsmessig samarbeid med PPT og 

skolehelsetjenesten, men ressursene og det profesjonsfaglige fellesskapet vil heller ikke i dette alternativet 

kunne utnyttes optimalt i Nordre Ringsaker.  

Alternativ 1B gir bedre betingelser for å utvikle et rikere mangfold i elev- og voksenmiljøet for skole og SFO, 

hvilket gir bedre forutsetninger med tanke på vennerelasjoner og opplevelse av trivsel og tilhørighet i 

gruppen. Men enhetenes størrelse er fortsatt små med tanke på å by på alternative relasjoner ved mobbing 

og trakassering eller utenforskap. 

Spørsmålet er om enhetene vil være store nok til å ivareta oppdraget skoleeier er satt til å forvalte på en 

forsvarlig, likeverdig og bærekraftig måte. Ringsaker kommune skal gi alle elever likeverdig og fremtidsrettet 

grunnskoleopplæring av høy kvalitet, kapittel 3.4.2. Utfra en pedagogisk vurdering vil heller ikke dette 

alternativet skape optimale mulighet for å ivareta samfunnsmandatet sett i lys av alternativ. Alternativ 1b 

mer gunstig enn 1a i et skolefaglig perspektiv. 

Nedleggelse av Fossen skole antas å ha liten påvirkning på stedsutviklingen i Moelv. Nærmiljøet i Fossen 

mister imidlertid en møteplass. Og et bidrag til tilhørigheten til nærmiljøet. I lys av satsingen på kompakt 

stedsutvikling er skole i Fossen vurdert til å ha liten betydning. Det er heller ikke noe grunnlag for å satse på 

en stor variasjon i tilbudene med tanke på nærheten til Moelv sentrum. Kompakt boligbygging, evt. næring 

og tjenesteyting kan det være potensial for. Om det er skole på Fossen eller ikke antas også å ha liten 

påvirkning på Næroset som lokalsamfunn. For Fagernes skole har det også en liten påvirkning, da disse 

elevene i lys av nærskoleprinsippet vil tilhøre Moelv.  

Næroset er i dag et bygdesenter preget av kompakt stedsutvikling. Potensialet for videre utvikling er også til 

stede. Nærheten til Moelv med tilbud til barn og unge, arbeidsplasser og fritidstilbud til eldre, sammen med 

kvaliteter som Næroset har i dag, gjør at det ligger til rette for en lokalsamfunnsutvikling i Næroset fremover 

også. 

Plasseringen til Moelv bør gjøres om til et fortrinn og ikke en ulempe for Næroset. En strategi kan være å se 

på muligheter for å utbedre kollektivtilbudet mellom Næroset og Moelv. Dette er i tråd med en mer 

miljøvennlig stedsutvikling, men det gir også barn og unge i Næroset en lettere tilgang til Moelv. Det må 
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samtidig jobbes for å beholde og utvikle møteplasser og kommunen bør tilrettelegge for boligbygging 

konsentrert rundt sentrumskjernen.  

Mesnali er et område med forventet vekst både i boliger og arbeidsplasser. Det er en konsentrasjon av boliger 

og tilbud i dag. Det er færre sosiale møteplasser i Mesnali sentrum i dag enn i Næroset, og det er potensiale 

for kompakt og miljøvennlig utvikling fremover.  

Samtidig anses en skole i tilknytning til arbeidsplasser i Ringsakerfjellet viktig for den langsiktige utviklingen. 

Mesnali er også et lokalsamfunn som ligger lengre unna byene i Ringsaker, og lenger unna Lillehammer enn 

det Lismarka gjør. De kan dermed ikke dra på vekselvirkninger fra byene slik som flere av de andre 

lokalsamfunnene kan. I lys av kommunens mål om en kompakt og mer miljøvennlig stedsutvikling bør det 

satses på lokalsamfunnsutvikling i Mesnali.   

Alternativet støtter opp om en særskilt kraftsamling av servicefunksjoner og vekst i nye næringer relatert til 

reise- og opplevelsesnæringen i Sjusjøen. At Fossen skole avvikles gir muligheter for en helhetlig utvikling på 

denne tomten. Dette bør ses i sammenheng med fremtidsbildet i Moelv og i lys av utfallet i sykehussaken. 

Kanskje bør det på mellomlang sikt utredes mulighet for å etablere en fullverdig barneskole på denne tomten 

når befolkningsveksten i Moelv skyter fart etter en eventuell sykehusetablering.  

I dette alternativet beholdes Næroset og Mesnali som er de to lokalsamfunnene som er mest preget av en 

kompakt stedsutvikling i dag, og hvor det er potensiale for mer utvikling og vekst i fremtiden. Det legges også 

til grunn en oppfatning om at Mesnali og Næroset ut fra deres forskjellige egenart og plassering i Ringsaker 

og i forhold til hverandre, ikke vil utkonkurrere hverandre. Ut fra kriteriene om lokalsamfunnsutvikling kan 

dette alternativet derfor anbefales.  
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 Alternativ 2 – Et alternativ der det legges ned 4 skoler 

 

 

9.3.1. Beskrivelse av alternativet 

I dette alternativet har vi lagt til grunn at Messenlia beholdes. Lismarka-barna tilfaller Brøttum og Messenlia 

etter nærskoleprinsippet. Samme prinsipp ligger til grunn for at enkelte av barna som i dag tilhører Åsen da 

vil tilhøre Messenlia. Fagernes og Fossen vil i sin helhet tilfalle Moelv.  

Andel skoleskyss til Brøttum vil ha en mindre økning. Dette skyldes at mange av Lismarkaelevene har 

skoleskyss i dag. Skoleskyssen av elever til Messenlia vil øke som følge av at de får et utvidet inntaksområde. 

Flere av disse elevene vil ha skoleskyss uavhengig av valg av skole grunnet spredt bosetting.  

9.3.2. Analyse av alternativet 

Alternativet gir høyest oppfyllingsgrad for Messenlia skole, samt for Nordre Ringsaker totalt. Dette medfører 

redusert behov for penger til bygningsteknisk drift og vedlikehold. Det årlige drift- og vedlikeholdsbehovet 

for Messenlia, som den eneste gjenværende bygdeskolen, antas i dette alternativet å ligge på rundt to 

millioner kroner, i tillegg til et vedlikeholdsetterslep på en million kroner eller mer. 

Det vil i dette alternativet bli omtrent 67 flere elever med behov for skoleskyss, som tilsvarer en økning på 

ca. 25 % i forhold til dagens situasjon. 

Alternativ 2 Kapasitet Elevtall (2020) Oppfyllingsgrad Bygningsareal (m2) Vedlikeholdsbehov

Fossen

Fagernes

Åsen

Messenlia 150                             126                             84 % 1 800                          1 200 000                  

Lismarka

Brøttum B 245                             181                             74 %

Moelv B 500                             443                             89 %

Sum 895                             749                             84 % 1 800                          1 200 000                  
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I et pedagogisk perspektiv er dette den beste løsningen av de gitte alternativene.  

Ny læreplan (LK20) forutsetter nye arbeidsformer hvor elevaktive læringsformer som å utforske, skape, løse 

praktiske oppgaver, samarbeide, undersøke og reflektere er sentrale. Dette fordrer en variasjon og 

fleksibilitet i det fysiske læringsmiljøer utover tradisjonelle klasserom. Ved å samle ressursene rundt færre 

enheter kan man legge til rette for mer framtidsrettede generelle læringsarealer som understøtter en rekke 

ulike læringsaktiviteter. Videre kan spesialrom oppgraderes eller etableres, hvilket støtter opp om kravene i 

LK20 til tverrfaglighet og dybdelæring, praktisk arbeid og bruk av teknologiske og digitale verktøy i 

læringsarbeidet.  

Større fagmiljøer gir bedre forutsetninger for å innfri kompetansekravene som blir ufravikelige i 2025 for 

pedagogene. Med fast tilstedeværende ledelse og større profesjonsfellesskap styrkes de gjenværende 

enhetene med tanke på attraktivitet og lav turnover. Hva gjelder profesjonsfaglig fellesskap for SFO-ansatte, 

så vil flere SFO-ansatte i den enkelte skole være bedre rustet til å innføre kravene i ny rammeplan.  

Helse og -støttetjenesten får mer tid på den enkelte skole, og kan i større grad yte gode tjenester i henhold 

til lovverket. I et komplekst fagfelt som stadig stiller større krav til tverrfaglig samarbeid blir det nå enklere å 

samle den tverrfaglige kompetansen.  

Alternativet gir bedre økonomisk handlingsrom til å løse utfordringer knyttet til det fysiske innemiljøet og 

manglende universell utforming.  

Når det gjelder skolenes uteområder er skolene i Nordre Ringsaker i en særstilling. Skolene ligger i 

naturskjønne, landlige omgivelser med naturen som nærmeste nabo, og alt hva den måtte by på av 

muligheter. Tilbakemeldingene i brukermøtene er entydige i sin positive beskrivelse av uteområdene og 

betydningene disse har for utvikling av bygdene. Her møtes barn og voksne til organiserte og uorganiserte 

aktiviteter og arrangementer. Dersom dette alternativet velges kan det oppleves svært negativt for bygdene 

med mindre det søkes å finne løsninger for videreføring av uteområdene som nærmiljøanlegg slik at 

aktiviteter kan opprettholdes. 

Større enheter gir et rikere mangfold i elev- og voksengruppen med tanke på alder, kjønn, interesser, 

personlighet og preferanser. Det styrker det psykososiale miljøet ved at det er enklere å identifisere seg og 

utvikle flere nære relasjoner.  

Med tanke på elevgrunnlaget og elevtallsutvikling i de kommende årene vil det være nødvendig med 

vesentlige endringer for å imøtekomme pålegg fra staten. Skolen som samfunnsinstitusjon er forpliktet til å 

bygge på og praktisere verdiene og prinsippene for grunnopplæringen. Politikere, skoleeiere, skoleledere og 

lærere har ut fra sine ulike roller et felles ansvar for å legge til rette for god utvikling i skolen. De må sammen 

sørge for at skolens praksis er i samsvar med hele læreplanverket.  

I dette alternativet legges skolen i Fagernes ned. I lys av forståelsen av at Mesnali og Næroset i liten grad 

konkurrerer med hverandre når det kommer til attraktivitet er ikke dette alternativet bedre enn alternativ 

1b når det kommer til lokalsamfunnsutvikling. En satsing på lokalsamfunnet i Mesnali vil ikke påvirkes av en 

satsing i Næroset, så sant en ikke plasserer konkurrende tilbud på begge steder.  

Om en ser på hva forskningen sier om nedleggelse av skoler og hvordan det påvirker lokalsamfunnene, kan 

det virke som om Mesnali ut fra tilbudene som er der i dag og avstanden til byene er mer avhengig av at 

skolen opprettholdes enn det Næroset, med sine møteplasser i dag og nærhet til Moelv er. Samtidig, dersom 
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en skal ha innbyggere som skal jobbe i fjellet er det en fordel å ha et lokalsamfunn i nærheten. Dette taler til 

Mesnalis fordel. Vi har ikke kartlagt den lokale tilhørigheten i de ulike lokalsamfunnene i den grad at vi kan 

konkludere med at den er sterkere et sted enn andre. Dette er også ikke et statisk forhold, men påvirkes av 

utviklingen av flere faktorer fremover.  Historisk sett har det lokale engasjementet til Næroset vært sterkt. 

Det kan dermed argumentere for at skolenedleggelse ikke vil svekke lokalsamfunnet. En skolenedleggelse er 

imidlertid ikke noe argument for å ikke satse på utvikling av lokalsamfunnet fremover.  

 Oppsummering 
Alternativene som helhet er vurdert opp mot de drøftede konsekvensene. Figuren nedenfor oppsummerer 

vurderingene av hvert enkelt evalueringskriterium. 

 

 

Figur 22: I figuren fremstilles hvert enkelt evalueringskriterium for hver av alternativene som er beskrevet. 

 

På neste side er alternativene oppsummert med hovedegenskaper for hvert enkelt alternativ. 
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Figur 23: Oppsummering av Alternativanalysen med hovedfunn. Ikonene til venstre symboliserer hvordan alternativet totalt sett 
oppsummeres for pedagogiske kriterier. Ikonene til høyre symboliserer hvordan alternativene totalt sett oppsummeres innenfor de 
stedsmessige evalueringskriteriene. Tabellene oppsummerer fakta slik: Oppfyllingsgrad, Bygningsareal (kvadratmeter BTA, som 
også reflekterer eiendomsdriftskostnadene), skoleskyss (antall elever) og prioriterte tiltak i vedlikeholdsplanen (reelt 
oppgraderingsbehov er mye større, men fordeles på omtrent samme måte mellom alternativene). 

10. ANBEFALING 
De pedagogiske vurderingene tilsier at kommunen best kan gi alle elever likeverdig og framtidsrettet 

grunnskoleopplæring av høy kvalitet ved å redusere antall skoler og samle elever, det pedagogiske laget og 

den tverrfaglige førstelinjetjenesten i færre og større enheter. Slik kan kommunen legge best mulig til rette 

for utvikling av innhold og kvalitet i tjenestene og tilrettelegge for gode sosiale og faglige profesjons- og 

læringsfellesskap.  

Vurderinger av byggenes tilstand og kapasitet tilsier at Messenlia er det skolebygget som egner seg best. Det 

er det skolebygget som har størst kapasitet, det er det bygget som har minst vedlikeholdsetterslep og krever 

ikke store ombygninger og investeringer for å være tilby et godt fysisk læringsmiljø, som fremmer elevers 

læring og trivsel.  

Mesnali er lokalsamfunnet nærmest Sjusjøen. Det er en sentrumskjerne i bygda i dag, som består av ulike 

møteplasser og funksjoner og bygda har potensial for en kompakt, aldersvennlig og miljøvennlig utvikling i 

fremtiden.  

Ut fra en helhetsvurdering bør derfor Messenlia skole beholdes. Åsen, Lismarka, Fossen og Fagernes legges 

ned.  

Anbefalingen legger til rette for en fremtidsrettet bygdesatsing med utgangspunkt i Mesnali og Næroset som 

bygdesentre i Nordre Ringsaker, men hvor skolen ligger i Mesnali.  

Lokalsamfunnene i Åsmarka og Lismarka vil også kunne tjene på en slik bygdesatsing med utgangspunkt i 

Sjusjøen/Mesnali som vekstmotor. 
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11. HØRINGSRUNDE 
Lovverket har ingen lover som legger føringer for innholdet ved endring av skolestruktur, vedrørende når det 

vil være lovlig eller ikke å legge ned en skole. Avgjørelse om å legge ned en skole er ikke et enkeltvedtak, og 

reglene i forvaltningsloven kapittel IV-VI om saksforberedelse, vedtak, klage og omgjøring gjelder derfor ikke. 

Det er likevel et krav om at saken skal være forsvarlig klarlagt før avgjørelse blir tatt. I en sak om 

skolenedleggelse betyr dette at kommunestyret skal ha rimelig kjennskap til synspunktene til dem som blir 

rammet av nedleggelsen før de gjør vedtak. Denne rapporten og prosessen som ligger bak håper og tror vi 

har bidratt til å øke kunnskapen om skolenedleggelser generelt og i Ringsaker spesielt. Vi tror også at 

prosessen har bidratt til at synspunktene til de berørte er kommet frem. 

Barnekonvensjonen er tatt inn i norsk rett ved menneskerettslova i 2003 og forplikter kommunene til å legge 

vekt på barnets beste, også i saker om skolestruktur. Barnekonvensjonen går ved uenighet foran norsk lov, 

jf. menneskerettslova § 3. Lovverk og veiledere for medvirkning og planlegging også rettet mot barn gir ingen 

føringer for om og når barn skal høres i skolestruktursaker. Artikkel 12 gir imidlertid barn en rett til å uttale 

seg om alle forhold som berører dem. Barnet må ikke nødvendigvis ha meninger om løsningen av en sak for 

å uttale seg. Det er tilstrekkelig at barnet mener noe om enkelte sider av en sak. Vi skal tillegge barnets 

synspunkter behørig vekt i samsvar med alder og modenhet. I samsvar med barnekonvensjonen skal vi i 

saksbehandlinger legge til grunn et barnerettighetsperspektiv hvor barn og unge har rettigheter som vi skal 

oppfylle. Vi skal anerkjenne, respektere og beskytte barns og unges verdighet og integritet. 

Barnekonvensjonen krever at saksbehandlingen skal være effektiv, barnevennlig og lett tilgjengelig. Å ivareta 

barnets beste i saksbehandlingen innebærer bl.a. at det ikke må ta for lang tid. Barn har et annet 

tidsperspektiv enn voksne. Det kan derfor være skadelig for barn at saksbehandlingen trekker ut. 

Saksbehandlingen skal være slik at barnet får mulighet til å forstå hva som foregår. Barnevennlighet 

forutsetter bruk av en form og et språk som barn forstår. Vi har i vår medvirkning med elevene lagt krav om 

språk, form og innhold til grunn, slik at de forstår hva det dreier seg om, samtidig som de ikke skal riskikere 

å bli tvunget til å ha en mening om saken, men kan komme med innspill på det de har innspill på. Hvor effektiv 

en saksbehandling blir er det imidlertid kommunen, inkludert de folkevalgte, som rår over. Det er ingen krav 

til at barna blir hørt direkte i denne runden. Det bør likevel vurderes å utarbeide en barnevennlig 

saksfremstilling av høringsmateriale.  

Rapporten tilgjengeliggjøres på kommunens internettsider umiddelbart etter ferdigstillelse. Slik får alle lik 

tilgang til informasjon samtidig. Dette kan innebære at det er mange som har spørsmål og innspill til rapport.  

Det bør legges opp til en høringsrunde i forkant av en politisk behandling, slik at alle får muligheter til å 

komme med innspill til rapporten, også de som ikke har fått mulighet eller hatt anledning til å bli hørt i 

arbeidet med rapporten.  
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12. VEIEN VIDERE 
I denne utredningen har vi sett på flere konsekvenser av ulike skolestrukturer i Nordre Ringsaker. 

Konsekvensene som er belyst gir et bredt bilde av de ulike alternativene.  

Ringsaker kommune har tidligere utført et godt stykke arbeid med å utrede flere aspekter ved 

skolestrukturen. Tidligere utredninger kan være med på komplettere bildet. WSP er av den oppfatning at 

utredningene som er gjort av kommunen og av WSP sammen danner et godt beslutningsgrunnlag for videre 

skolestruktur i Nordre Ringsaker.  

Alle konsekvenser er imidlertid ikke belyst. Dette gjelder for eksempel videre bruk av bygningene og 

uteområdene til de ulike skolene. Her inngår vurderinger av barnehager i byggene og på områdene. Samtidig 

kan det også vurderes eventuelle behov for tilpasninger av bygningene som anbefales å fortsette som skole. 

WSP anbefaler at den videre prosessen gjennomføres med tid til tilstrekelig saksbehandling, men samtidig så 

effektivt som mulig, slik at berørte interessenter kan få snarlige avklaringer og mer forutsigbarhet for 

fremtiden til skolene i Nordre Ringsaker. 

Det anbefales videre at rapportens anbefalinger også kan inngå i det videre arbeidet med kommuneplanen, 

når en endelig beslutning om skolestruktur er vedtatt. På den måten kan det fulle potensialet for ny 

skolestruktur realiseres, slik at den videre bygdesatsingen kan få størst mulig kraft. 
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13. VEDLEGG 
Vedlegg 1 - Brukermedvirkningsplan 

Vedlegg 2 -Analyse av lokalsamfunnene i Nordre 

 

 

 

 

 


