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Fakta/vurdering: 
Kommunestyret behandlet i møte 18.12.2019, k.sak 82/2019, budsjett 2020 og 
handlingsprogram med økonomiplan 2020-2023. Det ble fattet følgende vedtak: 

 

«Skolestrukturen i nordre Ringsaker for skolene Fossen, Fagernes, Åsen, Lismarka og Mesnali 
gjennomgås med sikte på færre skoler. Frist for denne gjennomgangen settes til 1. oktober 
2020. Gjennomgang av skolestruktur i Ringsaker må involvere alle parter, eks. FAU, ansatte, 
elever og foreldre.» 

Verken opplæringsloven eller annet regelverk har regler for endring av skolestruktur og 
skolenedleggelse, det vil si regler for når det er lovlig eller ulovlig å legge ned eller opprette 
en skole. Avgjørelser knyttet til skolestruktur ligger i kjerneområdet av den kommunale 
handlefriheten. Utdanningsdirektoratet har i rundskriv Udir-2-2012, gitt retningslinjer for 
hvilke saksbehandlingsregler som gjelder for endring av skolestrukturen i en kommune, 
herunder ved eventuell nedleggelse av grunnskoler. Rundskrivet er utarbeidet på bakgrunn 
av en uttalelse fra Sivilombudsmannen av 23.06.2010, og har som formål å bidra til ensartet 
og korrekt regelverksetterlevelse. Det legges vekt på at kommunen i saker om skolestruktur 
må vurdere barnets beste. Videre vil en eventuell skolenedleggelse berøre elever, foreldre 
og ansatte. Skolens samarbeidsutvalg, alternativt foreldrerådet, elevrådet og ansatte bør 
derfor få anledning til å uttale seg.   
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Kommunale vedtak om endring av skolestrukturen, for eksempel om nedleggelse av en 
skole, er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven og gjelder ikke rettigheter eller plikter for 
en eller flere bestemte personer. Plassering av den enkelte elev ved en skole vil derimot 
være et enkeltvedtak der reglene i forvaltningslovens kap. IV kommer til direkte anvendelse. 
Tildeling av skoleplass i grunnskolen i Ringsaker foretas i henhold til bestemmelser fastsatt i 
opplæringsloven § 8-1 første ledd, første punktum og lyder slik: 

 

§8-1. Skolen 

Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i 
nærmiljøet som dei soknar til. 

           

De siste endringene i skolestrukturen i Ringsaker ble gjort gjennom utbygging og 
ferdigstilling av Fagerlund skole i 2005 med sammenslåing av Fagerlund, Brumund og 
Mauset skoler, Nes barneskole i 2008 med sammenslåing av Dæhli, Helgøya, Stavsjø og 
Årengen skoler, Gaupen skole i 2009 med sammenslåing av Fredheim, Jølstad, Saugstad og 
Solheim skoler og Moelv skole i 2017 med sammenslåing av Kilde og Skarpsno skoler. 

 

I dette saksframlegget belyses ulike sider av betydning for oppfølging av vedtaket i k.sak 
82/2019 om skolestrukturen i nordre Ringsaker med skolene Fossen, Fagernes, Åsen, 
Lismarka og Mesnali. 

 

Fossen skole 

Fossen skole har elever fordelt på 1.-4. trinn. Elevene begynner ved Moelv skole på 5. trinn. 
Elevtallet ved skolen har variert de ti siste årene, og prognosen viser et elevtall på 42 for 
skoleåret 2020-2021. Skolen har inneværende skoleår 30 elever fordelt på tre trinn. Det er 
bygningsmessig kapasitet til å ta imot 80 elever.  

 

Skolen har 14 ansatte, hvorav fem er i full stilling. Det er seks lærerårsverk ved skolen, 
hvorav alle har minimum 30 studiepoeng i norsk, fire lærere har minimum 30 studiepoeng i 
matematikk og to lærere har minimum 30 studiepoeng i engelsk. Skolen har fire 
barneveiledere i til sammen 212,20 % stilling. Administrativt er skolen sammenslått med 
Moelv skole. Det innebærer felles ledelse og utstrakt samarbeid blant annet om 
kompetanseutvikling. Fossen skole har assisterende skoleleder i 61,5 % stilling og 
kontormedarbeider i 64 % stilling. Det er helsesykepleier i 15 % stilling ved skolen. 
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Fossen skole ble bygd i 1978 og rehabilitert i 1993. Vedlikeholdsbehovet i perioden 2020-
2023 er beregnet til 4,63 mill. kroner og omfatter renovering av toaletter, gulvbelegg og nytt 
ventilasjonsanlegg. Skolen ligger på Fossenfeltet og har et flott opparbeidet nærmiljøanlegg. 

Fossen skole ligger 2,4 km fra Moelv skole og 6,4 km fra Fagernes skole. Det er ingen 
skyssutgifter ved skolen. 

 

 

Fagernes skole 

Fagernes skole har elever fordelt på 1.-7. trinn. Elevtallet ved skolen har variert de ti siste 
årene, og prognosen viser et elevtall på 50 for skoleåret 2020-2021. Inneværende skoleår er 
det 55 elever ved skolen. Det er bygningsmessig kapasitet til å ta imot 90 elever.  

  

Skolen har 13 ansatte i tillegg til ledelse/merkantilt personale. Det er 6,6 lærerårsverk ved 
skolen, fordelt på åtte lærere, hvorav fem lærere har minimum 30 studiepoeng i norsk, seks 
lærere har minimum 30 studiepoeng i matematikk og fire lærere har minimum 30 
studiepoeng i engelsk. Skolen har to barneveiledere i tilsammen 161 % stilling. 
Administrativt er skolen sammenslått med Åsen skole. Det innebærer felles ledelse og 
utstrakt samarbeid blant annet om kompetanseutvikling. Fagernes og Åsen skoler har felles 
skoleleder i 100 % stilling, assisterende skoleleder i 38,5 % stilling og kontormedarbeider i 70 
% stilling. Det er helsesykepleier i 15 % stilling ved skolen. 

 

Fagernes skole ble bygd i 1975 og ble noe rehabilitert i 2011. I 2016 ble det inngått leieavtale 
om paviljong etter at tidligere skolebygg var i så dårlig stand at en mente det ikke kunne 
legges opp til videre skoledrift i eksisterende bygningsmasse. I k.sak 45/2015 ble det fattet 
følgende vedtak: 

 

1. Det godkjennes rom- og funksjonsprogram og forprosjekt for prosjekt 64137 Fagernes 
skole som grunnlag for leie av paviljong/modulbygg slik det fremgår av saksfremlegget 
og plantegninger. 

2. Det leies inn midlertidig paviljong/modulbygg for 90 elever slik det fremgår av 
saksfremlegget. Rådmannen gis fullmakt til å inngå leieavtale. 

3. Det godkjennes et kostnadsoverslag på 6,640 mill. kroner for prosjekt 64137 Fagernes 
skole med følgende finansieringsplan: 
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Tall i 1.000 kr Budsjett 2015 Budsjett 2016 

Prosjekt 64137 Fagernes skole 2.000 4.640 

 

4. Eksisterende bygningsmasse utenom gymbygget rives. 

 

Leie av modulene på Fagernes skole har en årlig kostnad på 1,834 mill. kroner. Gjeldende 
leieavtale løper til 22.2.2021. Skolen ligger i Næroset, og skoleområdet inneholder blant 
annet fotballbane, kurvballbane, lekeapparater og sandkasse i tillegg til skogsområder.  

 

Fagernes skole ligger ca. 8 km fra Moelv skole og ca. 7 km fra Åsen skole. Skoleåret 2020-
2021 er skolens skyssutgifter beregnet til kr 130.500. 

 

 

Åsen skole 

Åsen skole har elever fordelt på 1.-7. trinn. Elevtallet ved skolen har vært stabilt de ti siste 
årene, og prognosen viser et elevtall på 58 for skoleåret 2020-2021. Skolen har inneværende 
skoleår 57 elever. Det er bygningsmessig kapasitet til å ta imot 90 elever.  

 

Skolen har ni ansatte i tillegg til ledelse/merkantilt personale. Det er seks lærerårsverk ved 
skolen, fordelt på sju lærere, hvorav to lærere har minimum 30 studiepoeng i norsk, fire 
lærere har minimum 30 studiepoeng i matematikk og to lærere har minimum 30 
studiepoeng i engelsk. Skolen har to barneveiledere i tilsammen 109 % stilling. 
Administrativt er skolen sammenslått med Fagernes skole. Dette innebærer felles ledelse og 
utstrakt samarbeid blant annet om kompetanseutvikling. Fagernes og Åsen skoler har felles 
skoleleder i 100 % stilling, assisterende skoleleder i 38,5 % stilling og kontormedarbeider i 70 
% stilling. Det er helsesykepleier i 15 % stilling ved skolen. 

 

Åsen skole ble bygd i 1975 og ble noe rehabilitert i 2011. Vedlikeholdsbehovet i perioden 
2020-2023 er beregnet til 8,64 mill. kroner og omfatter nytt ventilasjonsanlegg, fjerning av 
asbest, skifting av vinduer, rehabilitering av dusjanlegg og utvidelse av arbeidsplasser for 
lærere. 
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Åsen skole ligger 15 km fra Moelv skole og ca. 15 km fra Brøttum barne- og ungdomsskole. 
Skoleåret 2020-2021 er skolens skyssutgifter beregnet til kr 134.000. 

 

 

Lismarka skole 

Lismarka skole har elever på 1.-7. trinn. Elevtallet ved skolen har vært stabilt de ti siste 
årene, og prognosen viser et elevtall på 58 for skoleåret 2020-2021. Skolen har inneværende 
skoleår 60 elever. Det er bygningsmessig kapasitet til å ta imot 80 elever.   

 

Skolen har 12 ansatte i tillegg til ledelse/merkantilt personale. Det er 7,2 lærerårsverk ved 
skolen, fordelt på ni lærere, hvorav sju lærere har minimum 30 studiepoeng i norsk, fem 
lærere har minimum 30 studiepoeng i matematikk og en lærer har minimum 30 studiepoeng 
i engelsk. Skolen har tre barneveiledere i tilsammen 178 % stilling. Administrativt er skolen 
sammenslått med Messenlia skole. Det innebærer felles ledelse og utstrakt samarbeid blant 
annet om kompetanseutvikling. Lismarka og Messenlia skoler har felles skoleleder i 100 % 
stilling, fagleder i 38,5 % stilling og kontormedarbeider i 70 % stilling. Det er helsesykepleier i 
15 % stilling ved skolen. 

 

Lismarka skole ble bygd i 1980 og ble noe rehabilitert i 2008. Vedlikeholdsbehovet i perioden 
2020-2023 er beregnet til 4,77 mill. kroner og omfatter skifting av vinduer, skifting av 
takstein/undertak og utvendig beising.  

 

Lismarka skole ligger ca. 7 km fra Brøttum skole og 9,5 km fra Åsen skole. Skoleåret 2020-
2021 er skolens skyssutgifter beregnet til kr 48.500. 

 

 

Messenlia skole 

Messenlia skole har elever på 1.-7. trinn. Elevtallet ved skolen har variert de ti siste årene, og 
prognosen viser et elevtall på 39 for skoleåret 2020-2021. Skolen har inneværende skoleår 
41 elever. Det er bygningsmessig kapasitet til å ta imot 150 elever.  

 

Skolen har ni ansatte i tillegg til ledelse/merkantilt personale. Det er fem lærerårsverk ved 
skolen, fordelt på sju lærere, hvorav fire lærere har minimum 30 studiepoeng i norsk og to 
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lærere har minimum 30 studiepoeng i matematikk. Det er ingen lærere ved skolen som har 
minimum 30 studiepoeng i engelsk. Skolen har to barneveiledere i tilsammen 130 % stilling. 
Administrativt er skolen sammenslått med Lismarka skole. Det innebærer felles ledelse og 
utstrakt samarbeid, blant annet om kompetanseutvikling. Messenlia og Lismarka skoler har 
felles skoleleder i 100 % stilling, fagleder i 38,5 % stilling og kontormedarbeider i 70 % 
stilling. Det er helsesykepleier i 10 % stilling ved skolen. 

 

Messenlia skole ble bygd i 1959. Et nytt skolebygg ble etablert i 1999, og det gamle 
skolebygget ble rehabilitert i 2000. Vedlikeholdsbehovet i perioden 2020-2023 er beregnet 
til 1,2 mill. kroner til støttemur og utvendig beising.  

 

Messenlia skole ligger 11 km fra Åsen skole og 13 km fra Brøttum barne- og ungdomsskole. 
Skoleåret 2020-2021 er skolens skyssutgifter beregnet til kr 132.800. 

 

 

Elevtallsutvikling 

I gjennomgang av skolestrukturen med sikte på færre skoler, ses det på historiske elevtall, 
dagens elevtall og eventuelle prognoser fremover. I prioriteringsplanen for større 
skoleinvesteringer som ble behandlet i møte i utvalg for oppvekst 27.11.2019, sak 05/2019, 
redegjøres det for historiske elevtall og elevprognoser frem mot 2030, basert på 
boligutbygging og befolkningsvekst i de ulike områdene av kommunen. Gjengitte tall er 
hentet fra denne saksframstillingen. 

 

Elevtallsutvikling i Moelv ungdomsskolekrets: 

Skoleår Moelv 
u.skole 

Moelv 
skole 

Gaupen 
skole 

Fossen 
skole 

Fagernes 
skole 

Skarpsno 
skole 

Kilde 
skole 

Totalt 
barnetrinn 

Samlet 
elevtall 
barne- og 
ungdomstrinn 

2019-
20 

212 363 96 35 63   557 769 

2018-
19 

203 375 108 47 59   589 792 

2017-
18 

223 345 106 64 61   576 799 

2016-
17 

225  107 61 69 104 245 586 811 

2015-
16 

231  104 68 66 98 246 582 813 

2014-
15 

251  107 61 68 102 265 603 854 

2013-
14 

267  122 51 70 99 244 586 853 
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2012-
13 

296  133 54 83 108 234 612 908 

2011-
12 

289  132 53 99 118 221 623 912 

2010-
11 

281  135 45 107 124 228 639 920 

2009-
10 

260  154 45 98 142 235 674 934 

2008-
09 

254  157 49 101 151 226 684 938 

 

Utviklingen i Moelv ungdomsskolekrets fra 2008 til 2020 viser en nedgang i antall elever i 
den siste tiårsperioden. Nedgangen i elevtall er størst på Fagernes og Gaupen skoler. I 2008 
var det samlet sett 938 elever i barne- og ungdomsskolene i Moelv ungdomsskolekrets, 
mens det i 2019-2020 er 769 elever.   

 

For å anslå hvor store årskullene vil bli framover for barn som er yngre enn skolealder, er 
helsestasjonens barnetall den mest pålitelige kilden. Helsestasjonens tall for Moelv viser 
følgende oversikt for fødte til og med 2019: 

 

Moelv ungdomsskolekrets – antall barn til og med  2019 

Fødselsår Antall barn 

2019 58 

2018 62 

2017 59 

2016 56 

2015 67 

2014 75 

 

Antall fødte i Moelv ungdomsskolekrets har variert gjennom årene, men det er jevnt over 
stabile tall som ikke gir vesentlige utslag for de kommende år der fødselstallene er kjent.  

 

I saken om prioriteringsplan for større skoleinvesteringer er det også gjort en vurdering av 
planlagte boligprosjekt som kan forventes utbygget i perioden frem mot 2030. Elevtallet er 
stipulert ut fra sammenlikningsgrunnlag i allerede utbygde områder, og det er usikkerhet om 
disse tallene. I Moelv er det anslått 770 nye boenheter med 240 nye barn dersom alle 
utbyggingsprosjekter gjennomføres.  

 

Elevtallsutvikling i Brøttum ungdomsskolekrets: 
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Skoleår Brøttum 
u.skole 

Brøttum 
barneskole 

Lismarka Messenlia Åsen Totalt 
barnetrinn 

Samlet elevtall 
barne- og 
ungdomstrinn 

2019-20 155 157 60 45 57 319 474 

2018-19 149 155 61 46 54 316 465 

2017-18 141 153 61 43 58 315 456 

2016-17 133 160 56 63 58 337 470 

2015-16 150 148 48 60 61 317 467 

2014-15 144 153 51 63 64 331 475 

2013-14 146 153 56 62 57 328 474 

2012-13 139 158 51 60 59 328 467 

2011-12 138 169 53 61 61 344 482 

2010-11 128 177 52 63 61 353 481 

2009-10 126 170 53 64 56 343 469 

2008-09 129 172 57 63 54 346 475 

 

Utviklingen i Brøttum ungdomsskolekrets viser stabilitet i antall elever i tiårsperioden. I 2008 
var det samlet sett 475 elever i barne- og ungdomsskolene i Brøttum ungdomsskolekrets, 
mens det i 2019-2020 er 474 elever. Utviklingen det siste tiåret viser en nedgang i antall 
elever på barnetrinnet, mens det har det vært en økning i antall elever i det siste tiåret på 
ungdomstrinnet.  

 

Helsestasjonens tall for Brøttum viser følgende oversikt for fødte til og med 2019: 

 

Brøttum ungdomsskolekrets – antall barn til og med  2019 

Fødselsår Antall barn 

2019 31 

2018 39 

2017 33 

2016 26 

2015 30 

2014 30 

 

Antall fødte i Brøttum ungdomsskolekrets har variert gjennom årene, men jevnt over er det 
stabile tall som ikke gir vesentlige utslag for kommende år der fødselstallene er kjent. 
Forventet vekst i elevtall med bakgrunn i boligbygging frem til 2030 er på 40. 

 

Elevmobilitet 

Ringsaker kommune regulerer ordinært elevinntak etter nærskoleprinsippet, og elevene 
tildeles skoleplass på barnetrinnet og ungdomstrinnet ved den skolen som ligger geografisk 
nærmest folkeregistrert adresse.  
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Mobilitet i elevgruppen med hensyn til elever som ikke går på nærskolen har ulike årsaker. 
Det kan være ønske om miljøskifte for eleven, for å lette praktiske forhold for familien, 
tilknytning til venner og fritidsaktiviteter, delt omsorg m.m. Mange av disse forholdene 
gjelder også ved søknad om å opprettholde skoleplass etter flytting. 

Inntak av elever ved en annen skole enn nærskolen er betinget av at den skolen en søker 
plass ved har kapasitet. Videre stilles det krav om at foresatte må dekke skoleskyssen selv, så 
lenge et skolebytte ikke er avgjørende for retten til opplæring. 

De siste tre årene har mange elever byttet skole fra Fossen skole og fra Fagernes skole. 
Tabellen nedenfor viser en oversikt over skolebytte fra skolene utover det som handler om 
ordinær flytting. Videre er det i tabellen tatt inn elever som har søkt seg til de respektive 
skolene. Det er også tatt inn det som er kjent av søknader om skolebytter for kommende 
skoleår fram til og med 1.4.2020.  

 

Elevmobilitet 2017-2020 

  Skoleåret 
2017-2018 

Skoleåret 
2018-2019 

Skoleåret 
2019-2020 

Skoleåret 
2020-2021 

Sum 
2017-2020 

Fra  Fagernes til annen skole 11 3 4 9 27* 

Til  Fagernes fra annen 
skole 

2 1 0 1 4 

Fra  Messenlia til annen 
skole 

2 3 0 0 5 

Til  Messenlia fra annen 
skole 

0 0 0 0 0 

Fra  Lismarka til annen skole 0 1 0 1 2 

Til  Lismarka fra annen 
skole 

0 0 0 0 0 

Fra  Åsen til annen skole 0 0 1 0 1 

Til  Åsen fra annen skole 0 0 1 1 2 

Fra  Fossen til annen skole 1 15 10 3 29** 

Til  Fossen fra annen skole 0 0 0 2 2 

 

* 24 av elevene som søkte seg fra Fagernes skole i perioden 2017-2020 ønsket seg til Moelv skole. Tre av 
elevene søkte seg til andre skoler. 

** 27 av elevene som søkte seg fra Fossen skole i perioden 2017-2020 ønsket seg til Moelv skole. To av elevene 
søkte seg til andre skoler. 

Generelt kan en si at de som søker skolebytte søker seg til større skoler, og for elever fra 
Fossen skole og Fagernes skole går de aller fleste søknadene til Moelv skole. I perioden 
2017-2020 er det ingen elever som har søkt seg til Messenlia skole eller Lismarka skole fra 
annen skole i kommunen.  

Økonomiske beregninger ved endring av skolestruktur  

For å vurdere mulige innsparinger ved å endre skolestrukturen i nordre Ringsaker, er det tatt 
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utgangspunkt i timetildelingen. I tillegg kommer reduserte utgifter til renhold og forvaltning, 
drift og vedlikehold (FDV). For å beregne innsparingen ved renhold og FDV er det tatt 
utgangspunkt i regnskapstall for 2019. I FDV inngår utgifter til kommunale avgifter, strøm, 
snøbrøyting, vedlikehold og drifts- og serviceavtaler. 

 

Det er vurdert hvilke timer som kan fjernes ved nedlegging av de ulike skolene. Det er lagt til 
grunn at følgende tildelinger kan tas ut ved nedlegging av skoler: 

· Grunnressurs (alle skoler uavhengig av størrelse får timer tilsvarende 1 årsverk) 
· Medbestemmelse (timer til plasstillitsvalgt ved den enkelte skole) 
· Ledelse 

 

Det meste av timetildelingen er knyttet opp mot elevtallet. Det er derfor ikke redusert i 
timer som er knyttet til elevmassen. Begrunnelsen er at elevtallet ikke endrer seg ved å 
endre skolestrukturen. Konsekvensen er at like mange timer fordeles, men til færre skoler.  

 

I tillegg må en ta stilling til hvor mye merkantil ressurs som skal reduseres. I denne 
vurderingen er det naturlig å vurdere reduksjonen opp mot ressursen som er på 
mottakerskolene. Den samme vurderingen må gjelde eventuell styrking av ledelsesressurs på 
mottakerskolen. For å ha et sammenligningsgrunnlag, vises følgende oversikt over elevtall, 
ledelse og årsverk merkantil: 

 

Skoler Elevtall Ledelse Årsverk 

Oktober 2019 Tildeling Ansatte Merkantil 

Brøttum u.skole 152 1,471 2 1,00 

Moelv u.skole 197 2,674 2 1,00 

Nes u.skole 136 2,201 2 1,00 

Brumunddal u.skole 406 3,804 3 1,50 

Furnes u.skole 297 3,604 3 1,00 

Brøttum b./u.skole 159 1,000 1 0,20 

Messenlia 41 1,000 1 0,35 

Lismarka 60 0,385 1 0,35 

Fagernes 55 1,000 1 0,35 

Åsen 57 0,385 1 0,35 

Gaupen 104 1,000 1 1,00 

Kirkekretsen 144 1,308 2 0,80 

Hempa 152 1,308 2 1,00 

Fagerlund 569 2,923 3 1,80 

Mørkved 337 2,256 2 1,00 

Kirkenær 155 1,308 2 1,00 

Kylstad 117 1,308 2 0,70 
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Stavsberg 148 1,508 2 1,00 

Nes b.skole 296 2,000 2 1,00 

Moelv  363 2,569 3 1,20 

Fossen 30 0,615 1 0,64 

Sum 3.975 35,626 39 18,24 

 

Elevtallet er hentet fra GSI-rapportering høsten 2019.  

Tabellen for ledelse viser hvor mange årsverk den enkelte skole er tildelt i timetildelingen, og 
hvor mange ansatte hver skole har med en lederfunksjon. Det er tilfeller hvor ansatte med 
lederfunksjon også underviser i deler av stillingen. Den siste kolonnen i tabellen viser hvor 
stor merkantil ressurs hver skole har.  

 

Det legges til grunn at ett årsverk pedagog har en årslønn på kr 560.000. Dette samsvarer 
godt med gjennomsnittlig lønn for alle ansatte i pedagogstillinger i 2020. Samlet lønnsutgift 
pr. årsverk inklusiv sosiale utgifter er kr 715.000. Videre legges det til grunn en merkantil 
ressurs med årslønn på kr 440.000. Inklusiv sosiale utgifter utgjør ett årsverk kr 560.000.  

I beregningen av årsverk på SFO, er det lagt til grunn gjennomsnittlig årslønn i budsjett 2020 
på kr 430.000. Dette er et gjennomsnitt av arbeidsleder og assistent. Inklusiv sosiale utgifter 
utgjør ett årsverk kr 550.000. I beregningen er det ikke forutsatt reduksjon i driftsbudsjettet 
til skolene da elevtallet ikke endrer seg, og utgifter til drift fortsatt vil være det samme. 

 

Oversikten under viser opprinnelig elevtall i oktober 2019 ved skolene som utredes i saken, 
og hvordan elevtall vil bli ved ulike alternativer. Lismarka og Messenlia skoler planlegges 
sammenslått med Brøttum barne- og ungdomsskole, eventuelt bare Lismarka og Brøttum 
barne- og ungdomsskole, og Fagernes og Fossen skoler tenkes sammenslått med Moelv 
skole. Elevtallet fra GSI-rapporteringen høsten 2019 er brukt i oversiktene. 

 

Elevtall ved de ulike skolene 

Skoler Opprinnelig i 
oktober 2019 

Lismarka, Messenlia 
og Brøttum 

Lismarka og 
Brøttum 

Fagernes, Fossen og 
Moelv 

Brøttum 159 260 219 159 

Messenlia 41 0 41 41 

Lismarka 60 0 0 60 
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Åsen 57 57 57 57 

Fagernes 55 55 55 0 

Fossen 30 30 30 0 

Moelv 363 363 363 448 

Sum 765 765 765 765 

 

Oversikten under viser om lag hvor mange elever det vil være ved SFO-avdelingene på hver 
av skolene ved de ulike sammenslåingene. Antall elever med plass på SFO varierer en del 
gjennom året. Det er en gjennomgående tendens at det er flest barn med plass ved oppstart 
av nytt skoleår. Det er denne tellingen som legges til grunn i den årlige budsjettprosessen. 

 

Elevtall ved SFO-avdelingene 

Skoler Opprinnelig i 
oktober 2019 

Lismarka, Messenlia 
og Brøttum 

Lismarka og 
Brøttum 

Fagernes, Fossen og 
Moelv 

Brøttum 66 99 89 66 

Messenlia 10 0 10 10 

Lismarka 23 0 0 23 

Åsen 13 13 13 13 

Fagernes 14 14 14 0 

Fossen 30 30 30 0 

Moelv 87 87 87 131 

Sum 243 243 243 243 

 

Ved beregningen av virkning i SFO-budsjettet er det foretatt en simulering av 
budsjettgrunnlaget. Det er forutsatt at alle elevene har tilsvarende SFO-plass på ny skole. 
Videre er det forutsatt at styrkingstimer til den enkelte SFO overføres til ny skole. 
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Lismarka og Messenlia skoler slås sammen med Brøttum barne- og ungdomsskole 

 

Inndraging Lismarka 

timer Årstimer Årsverk 

Grunnressurs -741,00 -1,000 

Ledelse -285,00 -0,385 

Medbestemmelse -19,00 -0,026 

Sum -1.045,00 -1,411 

 

Ved denne sammenslåingen kan det trekkes inn 1,411 pedagogårsverk ved Lismarka skole. 
Med forutsatt lønnsnivå gir dette en innsparing på 1,008 mill. kroner. I tillegg kommer 
reduserte utgifter til renhold med kr 597.000 og FDV-utgifter med 1,886 mill. kroner. Total 
innsparing blir da 3,491 mill. kroner. 

 

Inndraging Messenlia 

timer Årstimer Årsverk 

Grunnressurs -741,00 -1,000 

Ledelse -741,00 -1,000 

Medbestemmelse -19,00 -0,026 

Sum -1.501,00 -2,026 

 

Ved sammenslåing av Lismarka og Messenlia skoler med Brøttum barne- og ungdomsskole 
kan det trekkes inn 2,026 pedagogårsverk ved Messenlia skole. Med forutsatt lønnsnivå gir 
dette en innsparing på 1,448 mill. kroner.  I tillegg kommer reduserte utgifter til renhold med 
kr 492.000 og FDV-utgifter med kr 662.000. Total innsparing blir 2,602 mill. kroner. 

 

Dette gir 260 elever på Brøttum barneskole. I tillegg har ungdomsskolen 152 elever. Totalt 
elevtall for hele skolen blir 412 elever. Brøttum barne- og ungdomsskole har 425 plasser og 
vil sammen med Åsen skole ha kapasitet til å ta imot elevene på 1.-7. trinn fra Lismarka og 
Messenlia skoler.  

 

Dette gir en besparelse på 2,026 årsverk ved Messenlia skole. Besparelsen på Lismarka skole 
er på 1,411 årsverk. Det er også lagt inn bortfall av 0,35 årsverk merkantil ressurs ved hver 
av skolene. 
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Brøttum barne- og ungdomsskole har til sammen tildelt 2,471 årsverk til ledelse i dagens 
organisering. I tillegg har de 1,2 årsverk merkantil ressurs. 

 

På grunn av elevtallsøkningen er det lagt inn økt ledelsesressurs på Brøttum barneskole med 
0,385 årsverk. Dette tilsvarer reduksjonen ved Lismarka. Med en slik styrking, vil Brøttum 
barne- og ungdomsskole ha 2,856 årsverk ledelse i timetildelingen. 

 

Brøttum barne- og ungdomsskole har pr. i dag 1,2 årsverk merkantil ressurs. Her er det lagt 
inn en styrking med 0,3 årsverk. 

 

På SFO er elever med plass på Messenlia og Lismarka flyttet over til Brøttum. Basert på 
simuleringen vil antall SFO-årsverk på Brøttum øke med 1,62 årsverk. Samtidig trekkes det 
inn 2,12 årsverk fra Messenlia og Lismarka skole.  

 

Åsen skole skal videreføres som egen resultatenhet, og tildeling til ledelse og merkantil 
ressurs må økes. Det er rimelig å styrke Åsen med 0,615 årsverk til ledelse og 0,15 årsverk 
merkantil ressurs. Dette utgjør en økning i utgifter til ledelse med kr 440.000 og kr 84.000 til 
merkantil ressurs. 

 

Disse forutsetningene gir følgende besparelser: 

Skoler Endring 

Messenlia -1.448.000 

Lismarka -1.008.000 

Reduksjon 0,5 årsverk SFO -275.000 

Inndraging 0,7 årsverk merkantil -392.000 

Brøttum – ledelse 275.000 

Brøttum – merkantil 168.000 

Åsen – ledelse 440.000 

Åsen – merkantil 84.000 

Renhold Messenlia -492.000 

Renhold Lismarka -597.000 

FDV-utgifter Messenlia -662.000 

FDV-utgifter Lismarka -1.886.000 

Sum -5.793.000 
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Ved å slå sammen Lismarka og Messenlia skoler med Brøttum barne- og ungdomsskole og 
samtidig beholde Åsen skole, vil dette gi en økonomisk besparelse på 5,793 mill. kroner. 

 

 

Lismarka skole slås sammen med Brøttum skole 

Dette alternativet gir 219 elever på Brøttum. 

 

Å slå sammen Lismarka og Brøttum skoler gir en besparelse på 1,411 årsverk. I tillegg tas 
merkantil ressurs bort, som utgjør 0,35 årsverk. Som i avsnittene over, er det lagt inn samme 
styrking av ledelse og merkantil ressurs ved Brøttum skole. 

På SFO er elever med plass på Lismarka flyttet over til Brøttum. Basert på simuleringen vil 
antall SFO-årsverk på Brøttum skole øke med 0,90 årsverk. Samtidig trekkes det inn 1,38 
årsverk fra Lismarka skole.  

 

 

Inndraging Lismarka 

timer Årstimer Årsverk 

Grunnressurs -741,00 -1,000 

Ledelse -285,00 -0,385 

Medbestemmelse -19,00 -0,026 

Sum -1.045,00 -1,411 

 

Ved sammenslåing av Lismarka skole med Brøttum barne- og ungdomsskole kan det trekkes 
inn 1,411 pedagogårsverk. Med forutsatt lønnsnivå gir dette en innsparing på 1,008 mill. 
kroner. I tillegg kommer reduserte utgifter til renhold med kr 597.000 og FDV-utgifter med 
1,886 mill. kroner. Total innsparing blir 3,491 mill. kroner. 

 

 

Disse forutsetningene gir følgende besparelser: 

Skoler Endring 

Lismarka -1.008.000 

Reduksjon 0,45 årsverk SFO -247.000 

Inndraging 0,35 årsverk merkantil -196.000 

Brøttum – ledelse 275.000 
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Brøttum – merkantil 168.000 

Renhold Lismarka -597.000 

FDV-utgifter Lismarka -1.886.000 

Sum -3.491.000 

 

 

Fagernes og Fossen skoler slås sammen med Moelv skole 

 

Inndraging Fagernes 

timer Årstimer Årsverk 

Grunnressurs -741,00 -1,000 

Ledelse -741,00 -1,000 

Medbestemmelse -19,00 -0,026 

Sum -1.501,00 -2,026 

 

Ved at Fagernes skole slås sammen med Moelv skole kan det trekkes inn 2,026 
pedagogårsverk. Med forutsatt lønnsnivå gir dette en innsparing på 1,448 mill. kroner. I 
tillegg kommer reduserte utgifter til renhold med kr 434.000 og FDV-utgifter med kr 
348.000. I tillegg kommer leie av paviljongen som har en helårsutgift på 1,834 mill. kroner. 
Demontering av paviljongen har en engangsutgift på 1,081 mill. kroner. Total innsparing blir 
4,064 mill. kroner. Demontering av paviljong vil redusere innsparingen første året med 1,081 
mill. kroner til 2,983 mill. kroner. 

 

 

 

Inndraging Fossen 

timer Årstimer Årsverk 

Grunnressurs -370,50 -0,500 

Ledelse -456,00 -0,615 

Medbestemmelse -19,00 -0,026 

Sum -845,50 -1,141 

 

Ved at Fossen skole slås sammen med Moelv skole kan det trekkes inn 1,141 
pedagogårsverk. Med forutsatt lønnsnivå gir dette en innsparing på kr 816.000. I tillegg 
kommer reduserte utgifter til renhold med kr 285.000 og FDV-utgifter med kr 189.000. Total 
innsparing blir 1,290 mill. kroner 
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Det forutsettes at elevene ved Fagernes og Fossen skoler flyttes til Moelv skole. Med denne 
modellen vil Moelv skole få en økning på 85 elever, og ha 446 elever totalt. Med plass til 500 
elever, og med fleksible romløsninger kan Moelv skole ta imot elevene som i dag går på 
Fossen og Fagernes skoler. Med dagens elevtall er det 44 ledige elevplasser. For enkelte 
elever fra Fagernes skole vil Åsen skole være et alternativ. Åsen skole har ledig kapasitet til 
30 elever. Gaupen skole som ligger 8 km sør for Moelv skole, er også en aktuell nærskole for 
elever i Moelv området. Skolen er bygd i 2009 og har plass til 185 elever, og med dagens 
elevtall på 96 har skolen ledig kapasitet på 89 elevplasser. Totalt vil Moelv området ha 
tilgjengelig kapasitet på 163 elevplasser. 

 

I tillegg til besparelse på 2,026 årsverk ved Fagernes skole og 1,141 årsverk ved Fossen skole 
er det forutsatt at merkantil ressurs på 0,35 årsverk ved Fagernes skole inndras. 

 

Det er ikke forutsatt økt ledelsesressurs ved Moelv skole. Etter dagens modell er skolen 
tildelt 2,569 årsverk. Det er også forutsatt at merkantil ressurs ved Fossen videreføres på 
Moelv skole. Samlet merkantil ressurs vil være som i dag, 1,84 årsverk. 

 

På SFO er elever med plass på Fagernes og Fossen skoler flyttet over til Moelv skole. Basert 
på simuleringen vil antall SFO-årsverk på Moelv skole øke med 1,76 årsverk. Samtidig trekkes 
det inn 2,35 årsverk fra Fagernes og Fossen skole.  

 

Disse forutsetningene gir følgende besparelser: 

Skoler Endring 

Fagernes -1.448.000 

Fossen -816.000 

Reduksjon 0,58 årsverk SFO -320.000 

Inndraging 0,35 årsverk merkantil -196.000 

Renhold Fagernes -434.000 

Renhold Fossen -285.000 

Leie av paviljong -1.834.000 

FDV-utgifter Fagernes -348.000 

FDV-utgifter Fossen -189.000 

Sum -5.870.000 

 

Ved å slå sammen Fagernes og Fossen skoler med Moelv skole, vil dette gi en økonomisk 
besparelse på 5,870 mill. kroner. Demontering av paviljong på Fagernes skole med 1,081 
mill. kroner kommer til fratrekk på innsparingen første året.  
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Merkostnad for skyss ved endring av skolestruktur 

En endring av skolestruktur i nordre Ringsaker vil ha betydning for skoleskyssen. For de 
skolene som er omtalt i saksframlegget, er det pr. i dag mange elever som har skoleskyss. 
Ved en endring av skolestrukturen vil det bli flere elever med rett til skoleskyss etter 
opplæringslovens bestemmelser, § 7-1.  

 

Ut fra dialog med Innlandstrafikk som er ansvarlig for gjennomføring av skoleskyssen, er det 
skissert dagens kostnader til skolene og et overslag over merkostnader ved endring av 
skolestruktur.  

 

Skoleskysskostnaden med nåværende skolestruktur er beregnet av Innlandstrafikk for 
skoleåret 2020-2021 til å utgjøre ca. kr 312.000. Kostnader for skoleskyss til Brøttum for 
elever fra Messenlia og Lismarka er beregnet til ca. kr 440.000. Det gir en merkostnad for 
skoleskyss på ca. kr 128.000. 

 

Skoleskysskostnaden til Fagernes skole er for neste skoleår beregnet til ca. kr 130.500. 
Ettersom flere elever ved Fagernes skole har rett til skoleskyss ved eventuell overføring til 
Moelv skole, vil kostnaden for skoleskyss for elever fra Fagernes skole øke. Dersom alle 
elever ved Fagernes skole begynner på Moelv skole, vil skyssen beregnes til ca. kr 325.000. 
Det gir en merkostnad for skoleskyss på ca. kr 194.500. 

 

Elever fra Fossen skole til Moelv skole vil i all hovedsak ikke ha rett til skoleskyss ettersom 
avstandskravet i opplæringsloven ikke oppfylles. Et lite antall elever på 1. trinn kan ha rett til 
skoleskyss, hvis avstanden til Moelv skole er over 2 km, jf. opplæringsloven § 7-1. Elevene på 
de øvrige trinnene har ikke rett til skoleskyss. Kostnaden vil bli svært liten. 

 

I utgangspunktet regulerer nærskoleprinsippet elevenes skoletilhørighet, jf. opplæringsloven 
§ 8-1. Elevene får i disse modellene tilbud om plass ved henholdsvis Brøttum skole for elever 
fra Messenlia og Lismarka skoler, og Moelv skole for elever fra Fagernes og Fossen skoler. 

 

For noen elever blir Åsen skole nærskole. Det kan i så fall medføre at skoleveien blir noe 
kortere, og dermed føre til en noe lavere skysskostnad. 
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Involvering av berørte parter 

Spørsmål om skolestruktur berører elever, foreldre og ansatte og de er derfor invitert til å 
komme med innspill. Administrasjonen avholdt 22., 23. og 29. april 2020 møter med 
foreldrerådenes arbeidsutvalg (FAU), elevrådene og ansatte på de involverte skolene. I 
invitasjonen til møtene ble det bedt om følgende innspill til utredningen: Hva er viktig å 
vurdere i utredningen med sikte på færre skoler i Nordre Ringsaker? Hvilke muligheter ser 
dere? Hvilke utfordringer ser dere? 

 

Elevrådene er opptatt av at skolen er en svært viktig møteplass, der de treffer venner, lærer 
seg å samarbeide og lærer seg å være sammen med andre mennesker. Alle elevrådene er 
enige om at det er fint at alle kjenner alle på skolen og har et godt forhold til hverandre. Det 
oppleves trygt. De setter stor pris på uteområdene og lekeplassene på sine skoler, og ønsker 
å få reparert rampa og basketballkurven, få større klatrestativ og flere «vinglepettere».  
Elevene uttrykker videre at de er fornøyd med skolene slik de er og spør om det må skje 
forandring. To av elevrådene er bekymret for bygda si, og usikre på hva som vil skje om 
skolen blir lagt ned. To av elevrådene kommenterer skoleskyss, og at det er viktig at elever 
ikke har lang reisevei til skolen.  

 

Trygghet og trivsel er også viktig for foreldre. At skolen ligger i nærmiljøet og har få elever, 
betyr at foreldrene kjenner personalet og at samarbeidet skole-hjem oppleves godt. Det er 
gode relasjoner mellom elever, lærere, foreldre og ledelse. Skolene og skoleanleggene er 
viktige i nærmiljøene, og kort og trygg skolevei betyr mye. De beskriver at det er gode 
utearealer, ballbinger, skiløyper, gapahuk, lett tilgang til naturen og muligheter for uteskole.  

 

FAU ved Fagernes og ved Åsen skoler har fått innspill fra foreldre som mener skolene er for 
små, og at det må endring til. De er opptatt av at det i små miljøer kan være vanskelig å finne 
venner som er lik seg sjøl og at en fort kan skille seg ut om en er litt annerledes. De har også 
erfart at det ved små skoler kan være vanskelig å få nok foreldre når de skal velge 
klassekontakter, arrangere dugnader og andre fritidsaktiviteter. Ett av innspillene fra FAU 
ved Fagernes skole er at de ønsker en større bygdeskole, og de vil ikke til Moelv skole. FAU 
ved Åsen skole har arrangert felles foreldremøte for barnehagen og skolen, der et flertall 
ønsker en større skole i Nordre Ringsaker. De vil verken til Moelv skole eller til Brøttum 
barne- og ungdomsskole.  

 

Ved alle skolene er FAU opptatt av at det skal være gode faglige resultater. Mange mener 
det er lettere å arbeide med faglig oppfølging når det er færre elever, og det oppleves at 
aldersblanding fungerer godt, både faglig og sosialt. Elevene blir godt kjent på tvers av trinn. 
FAU ved Lismarka skole mener at aldersblanding er en av grunnene til faglig gode resultater 
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ved deres skole.  

 

FAU ved Fagernes skole er samtidig litt bekymret for at det kanskje er enklere å tilrettelegge 
for god spesialpedagogisk oppfølging ved større skoler, slik at elevene slipper å bli tatt ut i 
andre fag for å få spesialundervisning i matematikk. De sier også at de ser behovet for at 
lærerne trenger et større faglig miljø og er glade for det samarbeidet som er etablert på 
tvers av skolene i dag.   

 

Ved alle skolene er FAU opptatt av at skolene må ha god kapasitet i Nordre Ringsaker, og 
stiller spørsmål om hva som skjer med antall elever ved en eventuell utbygging på Sjusjøen 
og et eventuelt sykehus i Moelv. De er opptatt av bygdesamfunnene og redd for 
konsekvensen av en skolenedleggelse når det gjelder nyetableringer av hus, arbeidsplasser 
og fritidstilbud. FAU ved Lismarka og Messenlia skoler påpeker at det finnes kommunale 
tomter som kunne vært markedsført bedre og at levende bygdesamfunn trenger skoler. De 
stiller følgende spørsmål: Hvor ønsker folk å bo om 10 år? Blir det mulig å bo på Sjusjøen? 
Hvem skal betjene fjellet, og hvor skal de bo? FAU ved Lismarka skole påpeker at området 
rundt skolen er kommunal eiendom og at det er gode muligheter for utbygging av skolen, 
særlig med tanke på boligutbygging i områdene Søre Ål og Røyslimoen. FAU ved Fossen 
skole forteller at det er generasjonsskifte på Fossen-feltet og at det kommer inn yngre 
familier.  

 

Flere foreldre gir uttrykk for at det er krevende med en pågående skolestrukturdebatt, og de 
håper saken får en rask og ryddig prosess. FAU ved flere skoler ønsker å beholde skolen sin, 
men ved en eventuell nedleggelse presiseres det viktigheten av at kommunen har en plan 
for hvor elevene skal flyttes, hva skolen skal brukes til og hvordan de skal ivareta bygdene 
som eventuelt mister skolen.  

 

I møtene med de ansatte deltok også hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet og 
hovedverneombudet. Ved de fleste skolene var det avholdt klubbmøter i forkant og 
personalet var representert med tillitsvalgt, men også med mulighet til å komme med 
individuelle innspill. 

 

De ansatte påpeker at enkelte elever har det best i små grupper, og at det er viktig med 
trygg skolevei og mulighet for å gå til skolen. Flere påpeker at det er viktig med et mangfold 
av skoler i kommunen og at fådelte skoler bidrar til gode skolefaglige resultater. De ansatte 
ved Lismarka og Messenlia skoler viser til sine erfaringer med aldersblanding og mener 
prinsippet sikrer gode læringsresultater, og bør videreføres uavhengig av skolestørrelse.  
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På alle skolene er de ansatte opptatt av gode læringsresultater, de gir uttrykk for at dette er 
på plass og at det er god utvikling. De fleste mener skolen de arbeider ved bør opprettholdes 
og vil gjerne ta imot flere elever enn de har i dag. Flere ansatte ved Fagernes skole ønsker en 
større grønn naturbygdeskole. Ved Fossen skole stiller de ansatte spørsmål om det er 
tilstrekkelig kapasitet med en skole i Moelv by. 

 

De ansatte ved alle involverte skoler fremhever det kollegiale fellesskapet de har sammen 
med en av naboskolene. De opplever at det er en fordel med flere kollegaer og et større 
profesjonsfellesskap. Ved Åsen og Fagernes skoler opplever de ansatte at de har elever som 
har utfordringer med å finne venner på skolen, fordi det er for få elever. Et større miljø gir et 
større utviklingspotensial for elever og ansatte.  

 

Flere ansatte er bekymret for hva som vil skje med bygdesamfunnet om skolen forsvinner, 
og noen er bekymret for seg selv som ansatt. De ansatte ved Fagernes skole opplever sin 
arbeidssituasjon som usikker, både for elever og ansatte, og er opptatt av at prosessen må 
være ryddig og avklarende. Ved en eventuell sammenslåing er de tilsatte ved Åsen skole 
opptatt av at det må på plass en relasjonell og tydelig ledelse som evner å samordne ulike 
skolekulturer.  

 

Kvalitet i skolen til barnets beste 

Vurderingen av hva som er til barnets beste må sees i sammenheng med det skoletilbudet 
eleven får. Et kvalitativt godt skoletilbud som bidrar til gode mestringsopplevelser og 
læringsresultater, vil være til barnets beste. Tilgjengelig forskning viser at mange faktorer 
har innvirkning på skolekvalitet og elevenes læringsresultater. Skolekvalitet er sammensatt, 
men det ser ut til at tilgang på ulike ressurser, kvaliteten på skolens profesjonsfaglige 
fellesskap og relasjoner mellom menneskene i skolen har betydning:  

 

I skolens nye læreplan, «Fagfornyelsen» (UDIR) beskrives kompetanse som «å kunne tilegne 
seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente 
og ukjente sammenhenger og situasjoner».  En vet fra forskning at skolens tilgang på 
materiell, utstyr, rom og ulike læringsarenaer har betydning for skolekvalitet. Elevene bør 
delta i varierte aktiviteter som gir dem trening i å løse virkelige problemer og lete etter nye 
løsninger på teoretiske og praktiske problemer sammen med andre.  Skolene må kunne tilby 
elevene ulike verksteder og samhandlingsarenaer som støtter opp under læringsarbeidet.   

 

Det er også avgjørende at skolene tilbyr sterk tverrfaglig elevstøtte, at det eksisterer et 
profesjonelt og forpliktende samarbeid mellom skole og barnevern, PPT, samt 
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skolehelsetjeneste. Et slikt tverrfaglig samarbeid forutsetter at de ulike profesjonsutøverne 
kjenner hverandre, møtes fysisk og utvikler gode relasjoner. Kvaliteten på det tverrfaglige 
samarbeidet er avgjørende for at elever får rett hjelp til rett tid.   

 

Å være en del av skolens fellesskap er også avgjørende viktig for barns fysiske og psykiske 
helse. Positive relasjoner mellom elever og lærere støtter opp om elevenes læring. I gode 
skoler utøver lærere og skoleledere ledelse sammen, og læreres samarbeidsrelasjoner er 
sterke. Relasjonen mellom ansatte i skoler ser ut til å være viktig for skolens kvalitet.  Å 
utvikle profesjonelle samarbeidsrelasjoner og mangfoldige og positive relasjoner mellom 
elever forutsetter en viss størrelse på skoler. En er kjent med at det i små miljøer kan være 
vanskelig for elever å finne noen som er lik seg sjøl, og det er lett å kjenne seg annerledes.  

 

Lærerkompetanse har betydning for skolekvalitet. Fra 2014 stilles det krav om at de som skal 
undervise i norsk, matematikk eller engelsk på barnetrinnet har minst 30 studiepoeng som 
er relevante for faget (forskrift til opplæringsloven §14-2). I tillegg til tradisjonelle skolefag er 
digital kompetanse, informasjonskunnskap, innovativ forståelse, kreativitet og 
samhandlingskompetanse sentrale kompetanseområder for fremtidens lærere. Ved flere 
skoler er det vanskelig å sikre en slik mangfoldig kompetanse, og det er særlig krevende for 
skoler med få lærerårsverk.   

 

Forskning viser at kvalitativt gode skoler etablerer kulturer der de ansatte bygger kunnskap 
sammen, undersøker eget arbeid, analyserer egne resultater og støtter hverandre i arbeidet 
med å utvikle profesjonell praksis. Et kjennetegn på skoler som oppnår gode resultater over 
tid er at lærere kjenner seg som en del av et slikt profesjonelt fellesskap og utvikler god 
praksis sammen. Et annet kjennetegn er at skolene er godt organisert med strukturerte 
møter for ansatte med møteplan og tema for møtene. Uavhengig av størrelse er det 
krevende å etablere slike profesjonelle fellesskap, og det oppleves ekstra krevende i skoler 
der det er en eller to lærere som har ett fag. I Ringsakerskolen finnes det fagseksjoner i 
engelsk med en lærer, og fagseksjoner i engelsk med ti lærere. Dette gir ulike forutsetninger 
for å kunne utvikle god språkundervisning sammen.   

Oppsummering 

I gjennomgangen av strukturendringen med sikte på færre skoler har en sett på den årlige 
innsparingen ved sammenslåing av skoler og behov for kapasitet til å ta imot nye elever i 
nordre Ringsaker.  En sammenslåing av Lismarka og Messenlia skoler med Brøttum barne- og 
ungdomsskole gir en årlig innsparing på 5,793 mill. kroner. Dersom Fagernes og Fossen 
skoler slås sammen med Moelv skole, gir det en årlig innsparing på 5,870 mill. kroner. 
Fratrukket merkostnad til skyssutgifter på kr 322.000 gir dette en årlig innsparing på 
11,341 mill. kroner. Det betyr at Lismarka, Messenlia, Fagernes og Fossen skoler legges ned. 
Dette er nødvendige grep for å sikre forsvarlige økonomiske rammer i Ringsakerskolen. 
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Dersom dette ikke gjennomføres, må tilsvarende innsparing foretas på andre områder innen 
VO30. Dersom Messenlia ikke legges ned, reduseres den årlige innsparingen totalt til 9,039 
mill. kroner. Ressursene til medbestemmelse ved skolene er framforhandlet gjennom egen 
avtale mellom Utdanningsforbundet og Ringsaker kommune. Ved nedleggelse av enkelte 
skoler vil denne ressursen fordeles til de øvrige skolene i kommunen. Totalt utgjør dette kr 
74.000. 

Lismarka, Messenlia, Fagernes, Fossen og Åsen skoler er alle skoler som er godt forankret i 
bygda og skoler som er godt kjent med en undervisningsform tilpasset få elever. For å sikre 
kapasitet framover og samtidig ivareta en profil med en bygdeskole i Ringsaker, vurderes 
opprettholdelse av Åsen skole som egen enhet. Det gir foreldrene mulighet til å velge Åsen 
skole dersom de ønsker at barnet skal gå på en mindre skole, gjerne med aldersblandet 
organisering av undervisningen. Det er i tråd med innspill fra flere FAU som ønsker en større 
bygdeskole. 

 

Det er viktig å sikre at skolene har kapasitet til alle elevene, samt til en vekst i elevtallet 10-
20 år framover. Dersom Åsen skole opprettholdes, er det kapasitet for en framtidig elevvekst 
ved Brøttum barne- og ungdomsskole og ved Moelv skole. Samlet har disse tre skolene 855 
elevplasser på 1. til 7. trinn. Med dagens elevtall på 765 elever i nordre Ringsaker er det rom 
for en elevvekst på 90 elever. I tillegg har Gaupen skole ledig kapasitet på 89 elevplasser. 
Totalt sett vil en ha 179 ledige elevplasser inkludert Gaupen skole. Det vurderes som 
tilstrekkelig. Fra 2014 har det vært åpnet for fast bosetting i fritidsboliger i kommunen. Så 
langt har det vært få søknader om flytting til fritidsbolig, og de som har søkt har 
hovedsakelig vært eldre voksne uten barn. Fast bosetting i flere hytter på Sjusjøen og 
Natrudstilen vurderes ikke å bidra til vesentlig elevvekst. På kort sikt ser en heller ikke for 
seg stor befolkningsøkning i Moelv.   

I gjennomgangen av skolestrukturen med sikte på færre skoler, har en fått innspill fra 
elevene, foreldrene og de ansatte. Både elever og foresatte sier at det er viktig med kort 
skolevei. Dersom det blir færre skoler, får flere elever lengre skolevei. Avstanden mellom 
Moelv skole og Messenlia skole er 26 km, og de fem skolene Fossen, Fagernes, Åsen, 
Lismarka og Messenlia ligger på denne strekningen. Avstanden mellom Messenlia skole og 
Åsen skole er 11 km, og mellom Messenlia skole og Brøttum skole er det 13 km. Til 
sammenlikning har flere elever i Ringsaker kommune tilsvarende reisevei til sine skoler. Fra 
Brumund til Fagerlund skole er det 7 km og fra Helgøya til Nes barneskole er det 11 km. 
Skolene har ikke fått tilbakemelding om at dette oppleves merbelastende for elevenes 
skolesituasjon.  

Ved å samle ressursene på tre skoler i nordre Ringsaker, Brøttum barne- og ungdomsskole, 
Åsen skole og Moelv skole, vil en ivareta barnas beste ved å sikre lærerkompetanse, rom, 
utstyr og tverrfaglig støtte på alle tre enhetene. Slik vil færre skoler også gi en framtidig 
kvalitet ved alle skolene. Noen av skolene innfrir ikke i tilstrekkelig grad opplæringslovens 
krav til lærerpersonalet om 30 studiepoeng for å kunne undervise i norsk, engelsk eller 
matematikk. Ved små skoler kan det i tillegg være utfordrende å sikre lærerkompetanse 
innen fag som mat og helse, musikk og kroppsøving. Det er avgjørende viktig for kvaliteten 
ved opplæringstilbudet at skolene har lærere med god og mangfoldig faglig kompetanse. Tre 
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skoleenheter gir mulighet for å kunne samle og utvikle lærerkompetanse og slik styrke de 
profesjonelle fellesskapene for ansatte.  

Alle skoler, uavhengig av størrelse, har elever som i perioder har behov for å arbeide i 
mindre grupper og har behov for særskilt tilrettelegging. Ved de store skolene er det flere 
elever med sammenfallende behov, og tilretteleggingen skjer i stor grad innenfor rammen av 
klassefellesskapet. Mange elever foretrekker å få tilrettelagt undervisning sammen med 
medelever og innenfor klassens fellesskap. Flere lærere på en stor gruppe elever, gir større 
rom for fleksibel organisering enn en lærer på en liten gruppe elever.  

Positive relasjoner mellom elever er viktig for elevene og skolens læringsmiljø. Noen elever 
finner venner i mindre grupper, mens andre elever har behov for å være i større grupper. 
Innspill fra foreldre og lærere tilsier at det for noen elever er vanskelig å finne venner fordi 
det er for få medelever, og erfaring fra søknader om skolebytte viser en tendens til å søke 
seg til en større skole.   

En del av den tverrfaglige støtten i skolen er skolehelsetjenesten. I følge nasjonale faglige 
retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjeneste fra Helsedirektoratet, skal det tilbys 
somatiske undersøkelser, individuell veiledning og rådgivning til skolebarn og til foresatte. 
Det skal også tilbys oppfølging av psykisk helse. Helsesykepleier skal ha fast tilgjengelighet 
for elevene i skoletida. Med færre skoler er det mulig å gi elevene bedre skolehelsetjenester. 
Ved en større skole har helsesykepleier kontortid en til flere dager pr. uke, avhengig av 
elevtallet. For elevene gir det et lettere tilgjengelig tilbud i oppfølging av deres psykiske og 
somatiske helse. Forslaget til ny skolestruktur i nordre Ringsaker sikrer at helsesykepleier har 
økt tilstedeværelse for elevene ved Åsen skole. Både ved Brøttum og Moelv skoler vil det da 
være en helsesykepleier tilgjengelig for elevene store deler av skoledagen.   

Erfaringen fra tidligere sammenslåing av skoler i Brumund, Mauset, Helgøya, Nes og Gaupen 
tilsier at bygdesamfunnene som mister skolen sin opprettholdes, og at elever og foreldre er 
svært godt fornøyd med den nye skolen. De større skolene har stabilt gode læringsresultater 
og tall fra elevundersøkelsen viser stor grad av trivsel.   

Ved en sammenslåing av skoler er det viktig å sikre en forutsigbarhet for alle parter. Elevene 
vil være opptatt av hvilken skole de skal begynne på, samt når og hvordan det skal skje. Det 
vil derfor bli lagt gode planer for overgangen i samarbeid med elever og foreldre.  

 

Ved en endring av skolestrukturen vil tildeling av skoleplass for den enkelte elev være et 
enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven, og elever vil få skoleskyss ut fra gjeldende 
retningslinjer. Ved sammenslåing av Brumund, Mauset og Fagerlund skoler, fikk elevene i en 
overgangsperiode tilbud om skyss til den skolen de ønsket å gå på, selv om dette ikke var 
nærskolen. Det søkes å tilrettelegge for en liknende ordning for elevene ved sammenslåing 
av skoler i nordre Ringsaker.  

De ansatte ga uttrykk for at de ønsket en forutsigbarhet i arbeidssituasjonen, og en vil i den 
videre prosessen sikre de ansattes rettigheter i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk. 
Ringsaker kommune ønsker å beholde kompetansen til fast ansatte, og overgang til andre 
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skoler vil skje i dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstakere.  

 

Det er behov for å gjøre grundige vurderinger av bygningsmassen, og rådmannen kommer 
tilbake til gjenbruk og eventuelt salg av skolebygningene, enten i egen sak, i tertialrapport 
eller i budsjett/økonomiplan. 

 

Saken er drøftet med arbeidstakerorganisasjonene, jf. vedlegg. 

 

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Skolestrukturen i Moelv og Nordre Ringsaker endres med virkning fra 1.8.2021.  
2. Lismarka, Messenlia, Fagernes og Fossen skoler legges ned.  
3. Skolene Brøttum barne- og ungdomsskole, Åsen skole, Moelv skole og Moelv 

ungdomsskole beholdes og utvikles videre som læringsarenaer med det nye, utvidete 
elevgrunnlaget. 

4. Den praktiske gjennomføringen av endringene i skolestrukturen skjer i samarbeid med 
de involverte parter som foresatte, ansatte og elever.  

5. Endringene i skolestrukturen og de nærmere økonomiske konsekvenser av disse, 
innarbeides i budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024. 

6. Det tas stilling til hvordan de nedlagte skolebygg skal disponeres, enten i egen sak, i 
tertialrapport eller i budsjett/økonomiplan. 

 

Rådmannen i Ringsaker, 25.5.2020 

 

 Jørn Strand  

 
 

 Anne Kari Thorsrud 
kommunalsjef 

 

 
03.06.2020 Utvalg for oppvekst 
 
Forslag fremmet i møtet: 
Repr. Willy Kroken (AP) fremmet følgende forslag: 

1.  Utvalg for oppvekst utsetter behandlingen av saken med begrunnelse at utvalget trenger 
mer tid på å gjøre seg kjent med/belyse ulike sider av saken. (Se tidsfrist i vedtak ovenfor). 

2.  Utvalget vil foreta en befaring ved aktuelle/berørte skoler og ønsker å møte representanter 
for lokal skoleledelse, tillitsvalgte, FAU og elevråd. Befaringene gjennomføres   august 2020. 
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3.  Saken tas opp til behandling i utvalgets møte 16.09.2020.Repr. Erling Segelstad (AP) fremmet 
følgende forslag: 
Det bes om at administrasjonen i utredningen gir følgende: 1. En nærmere redegjørelse for 
hvilken av  de 5 skolene som bør bestå.2. En pedagogisk vurdering av fordeler ulemper med 
små/ store skoler.3. Informasjon om kommunale planer/ infrastruktur i.h.t . boligvekst, 
næringsutvikling m.m.Repr. Jon Rusten (AP) fremmet følgende forslag: 
Det bes om at administrasjonen i utredningen gir nærmere informasjon om elevkapasiteten 
ved Moelv skole. Repr. Lene Kristine Eikeland (PP) fremmet følgende forslag: 
Det bes om at administrasjonen gjør en konsekvensutredning for konsekvensene av en 
eventuell nedleggelse av bygdeskoler sett i sammenheng med feks innlandsstrategiens 
målsetting om levende bygder og grender.Votering: 

Forslag fremmet av repr. Willy Kroken, Ap, ble enstemmig vedtatt. 
Forslag fremmet av repr. Erling Segelstad, Ap, ble enstemmig vedtatt. 
Forslag fremmet av repr. Jon Rusten, Ap, ble enstemmig vedtatt. 
Forslag fremmet av repr. Lene Kristine Eikeland, PP,  ble vedtatt med 11 mot 2 stemmer. 

 
 
 
 
 
Oppvekst - 016/20: 
Vedtak: 

1. Utvalg for oppvekst utsetter behandlingen av saken med begrunnelse at utvalget trenger 
mer tid på å gjøre seg kjent med/belyse ulike sider av saken. (Se tidsfrist i vedtak ovenfor). 

2.  Utvalget vil foreta en befaring ved aktuelle/berørte skoler og ønsker å møte 
representanter for lokal skoleledelse, tillitsvalgte, FAU og elevråd. Befaringene 
gjennomføres   august 2020. 

3.  Saken tas opp til behandling i utvalgets møte 16.09.2020. 
4. Det bes om at administrasjonen i utredningen gir følgende:  

1. En nærmere redegjørelse for hvilken av  de 5 skolene som bør bestå. 
2.  En pedagogisk vurdering av fordeler ulemper med små/ store skoler. 
3.  Informasjon om kommunale planer/ infrastruktur i.h.t . boligvekst, 

næringsutvikling m.m. 
5.   Det bes om at administrasjonen i utredningen gir nærmere informasjon om elevkapasiteten ved 
Moelv skole.  
6.   Det bes om at administrasjonen gjør en konsekvensutredning for konsekvensene av en eventuell 
nedleggelse av bygdeskoler sett i sammenheng med feks innlandsstrategiens      målsetting om 
levende bygder og grender. 
 
 
 
 
 
 
 
 


