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Lismarka oppvekstsenter, Fagernes oppvekstsenter, Åsen oppvekstsenter, og 

Messenlia oppvekstsenter? En moderne og framtidsrettet oppvekstmodell 

tilpasset levende bygder i utvikling. 

 

Sammendrag. 

Dette dokumentet legger fram en spennende og framtidsrettet modell for å 
bevare barnehage, skole og SFO 

 i bygdene i nordre Ringsaker. Ved å legge om til oppvekstsenter i hver bygd vil 
kommunen legge til rette for økt tilflytting til bygdene. Barnefamilier som 
ønsker et alternativ til sentraliserte oppvekstinstitusjoner for sine barn, vil både 
finne rolige boforhold med rimeligere boliger og et spennende konsept for 
hardføre oppvekstinstitusjoner i nærmiljøet. 

Dette vil gi store gevinster for alle parter: 

 

For barna: 

• Nærhet og trygghet i leke- og læringsarenaer. 

• Felles oppvekstmiljø barnehage-hjem-skole. 

• Trygg overgang barnehage-skole. 

• Samme enhet - utvikle tette relasjoner gjennom læring på tvers av alder.  

• Identitetstilknytning til bygda. 
o Trygg basis for senere å møte nye og ukjente utfordringer. 

• Så mange som mulig får gang-avstand til barnehage og skole. 

 

For foreldre: 

• Skole, barnehage og SFO på samme sted. 

• Tids- og økonomisk besparende for kjøring. 

• Tett og bredt samarbeid hjem-oppvekstsenter. 

•  Forutsigbarhet og god kjennskap i forhold til personale. 

 

For pedagogisk personale: 

• God utnyttelse av rom, materiell og læremidler. 
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• Gir muligheter for større stillinger, flere muligheter for å dekke 
korttidsvikariater innen enheten.  

• Fleksibilitet i personalet ettersom det er flest barn i barnehage eller SFO 
og skole. 

• Fleksibilitet og kontinuitet i forhold til tilpasset opplæring og ekstra 
tilrettelegging både i barnehage og skole.  

• Samspill og relasjonsbygging gjennom læring og leik for både skole og 
barnehage. 

• Gi barna i bygda gode lek- og læringsvilkår i sitt nærmiljø. 

• Utvikle samspill mellom nærmiljø og oppvekstsenter. 

• Kompetanseheving og utviklingsarbeid for et samlet kollegium. 

• Systematisere bruk av digitale løsninger for samarbeid mellom 
oppvekstsenter i kommunen, nasjonalt og internasjonalt på 

o personalnivå 
o elevnivå 
o foreldrenivå 

 

For ledelse: 

• Får ett fysisk arbeidssted.   

• Mer tilstedeværelse for personalet og barna. 
o Kompetanseheving 
o skoleutviklingsarbeid 

• Kontorfullmektig får økt tilstedeværelse på en enhet. 

• Systematisere bruk av digitale løsninger for samarbeid mellom 
oppvekstsenter i kommunen, nasjonalt og internasjonalt på 

o ledernivå 
o personalnivå 
o elevnivå 
o foreldrenivå 

 

For Bygdesamfunnet: 

• Attraktivt når det gjelder å tiltrekke seg barnefamilier. 

• Et aktivt oppvekstsenter trekker nærmiljøet inn som lek- og læringsarena 
og er med og utvikler et levende bygdesamfunn for alle aldre. 

• Bygdefunksjoner som kafe og bibliotek, utleie av kontorplasser og andre 
møtepunkter kan legges til et oppvekstsenter.  

• Bidra til bygdeutvikling. 
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For kommunen: 

• Videreutvikle bygdene i nordre del av kommunen.  

• Legge til rette for flere innflyttere til disse bygdene. 
o Landskapspleie 
o Liv i bygdene 
o Turisme til Ringsakerfjellet omfatter også mulig turisme i bygdene 

• Motvirke fraflytting. 

• Økte skatteinntekter. 

• Miljømessig gevinst gjennom mindre forurensning fra transport. 

• Spare skyssutgifter. 
• Skole- og barnehagetilbudet i nærmiljøet blir mindre sårbart for variasjon 

i antall barn i hvert årskull.   

 

Mette Frydenberg Reinertsen, leder ved Jostedalen oppvekstsenter, Luster 
kommune, uttaler dette om oppvekstsenter: 

«Et oppvekstsenter gir bedre pedagogisk kvalitet. Personalet ser hele 
utviklingsløpet til ungene. Hos oss har barnehagen opplevd å få mer status.» 

Luster kommune har siden 2012-2013 hatt fem oppvekstsenter. Flere av dem 
ligger under 10 km fra hverandre. Fra høsten 2021 åpner de det sjette.  
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Oppvekstsenter. Pilotprosjekt i Lismarka 

Lismarka oppvekstsenter, Fagernes oppvekstsenter, Åsen oppvekstsenter, og 

Messenlia oppvekstsenter? En moderne og framtidsrettet oppvekstmodell 

tilpasset levende bygder i utvikling. 

 

Særpreg ved bygdene i Nordre Ringsaker. 

Næroset, Åsmarka, Lismarka og Mesnali er alle selvstendige 
bygdesamfunn der befolkningen har sterk tilknytning til sin bygd. 
Samtidig samarbeider de på tvers. 

Disse bygdene har i dag både skole og barnehage i sine bygder. Administrativt 
er Fagernes og Åsen skoler en enhet, og Lismarka og Messenlia skoler en enhet. 
Barnehagene er organisert med en enhet i Næroset, en privat barnehage i 
Mesnali og Åsen og Lismarka barnehager i en enhet med Brøttum barnehage. 

 

Oppvekstsenter 

Ved å tenke nytt og endre inndelingen i enheter kan skole, barnehage og SFO 
utgjøre en enhet i hver bygd, et oppvekstsenter. Hver bygd vil få en 
framtidsrettet og solid enhet som sikrer barnefamilier en trygg base for 
ungenes opplæring og utvikling fram til ungdomsskolealder. Et oppvekstsenter 
defineres som barnehage, SFO og skole på ett sted og med felles ledelse. 
I et oppvekstsenter satses det på særpreget og utviklingsmulighetene i en 
mindre enhet i familienes umiddelbare nærhet. Kommunen må tenke utenfor 
boksen for store skoler når det gjelder ressursutnyttelse. Sambruk blir et 
nøkkelord for utnyttelse av både arealer, materiell og utstyr, spesialrom og 
menneskelige ressurser.  
Systematisering av samarbeid mellom enheter i kommunen via digitale 
løsninger gjør det i våre dager enkelt å ha utvidede kollegier innen 
skoleutvikling og ledelse, og også på elevnivå. Slik samarbeid kan utvikles på 
alle plan, mellom oppvekstsenter, mellom oppvekstsenter og sentraliserte 
enheter og benytte både nasjonale og internasjonale ressurser. De digitale 
løsningene må være med på å gjøre det enklere å beholde skolen og 
barnehagen der folk bor.  
Å satse på oppvekstsenter gir også miljømessige fordeler ved mindre kjøring 
både for kommunen (skoleskyss), foreldre og barn. For de siste er det også 
tidsbesparende. 
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Skoleutvikling – bygdeutvikling. 

Et oppvekstsenter har muligheter for å fylle andre funksjoner for bygda. Som 
en følge av de digitale løsningene er det nå flere som arbeider fra 
hjemmekontor. En fin ressurs for utvikling av bygda og for tilflytting er å kunne 
tilby leie av kontorplass der lokalenes størrelse tillater det.  
Mange snakker om betydningen av sosiale møteplasser og at dette mangler på 
bygdene. Lokaler som kan brukes som bygdekafe, desentraliserte 
bibliotektjenester, og kontor for bygdas lag og foreninger kan med fordel 
legges til et oppvekstsenter. Sammen med utbygd nærmiljøanlegg som 
oppvekstsenteret bruker på dagtid og fungerer som lekeområde på fritida, har 
bygda straks et levende nav som gjør den attraktiv.  

 

Hvordan et oppvekstsenter framstår i praksis. 

Når vi skal beskrive en modell for et oppvekstsenter i nordre Ringsaker, velger 
vi Lismarka skole. Lismarka skole er samlokalisert med Lismarka barnehage, 
likevel med delte arealer både ute og inne. Hagatun forsamlingslokale er 
nærmeste nabo. Grunnlaget for å lage et oppvekstsenter her er bygningsmessig 
til stede. Når det gjelder utnyttelse av særpreget ved en liten nærmiljøskole 
pedagogisk og sosialt, har Lismarka skole de aller fleste av disse prinsippene 
allerede godt innarbeidet gjennom mange år. Det vil derfor være et naturlig 
utgangspunkt å starte første oppvekstsenter her, lage et pilotprosjekt som 
deretter fungerer som et ressurssenter for opprettelsen i de andre bygdene i 
Ringsaker, og utover kommunens grenser. (Stange kommune har hatt 
oppvekstsentermodellen i tankene for sine bygder.) 

 
Det hevdes at en skole med få elever er en dyr skole, og som oftest blir den 
dyrere enn en skole med flere hundre elever. Mye av grunnen til dette er at det 
tilstrebes samme driftsmåte som på store skoler med aldershomogene 
grupper. Skoler med få elever, tidligere kalt fådelte skoler, som gjennomfører 
en fast organisering av elevene over tid, utarbeider lokale læreplaner med 
utgangspunkt i denne organiseringen og gjennomfører læringsarbeidet i 
aldersblandete elevgrupper, behøver ikke være så dyre i drift. Nevnte 
prinsipper for arbeid i nærmiljøskoler, sammen med nærmiljøpedagogikk, er 
grunnpilarene for en solid nærmiljøskole med godt læringsmiljø. 
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De fire grunnpilarene for arbeid i skoler med aldersblandede 

grupper. 

Et kort sammendrag av hva de fire grunnpilarene innebærer følger her:  

1. Stabil organisering av elevene ved skolen.  

 

Pedagogiske begrunnelser for organisering i aldersblandete elevgrupper. 

• Sosialisering. Naturlig å fungere sammen med stor forskjellighet i gruppa. 

• Innøving av arbeidsvaner og rutiner. De eldre er rollemodeller og 

støttespillere for de som kommer nye inn i gruppa. 

• Elevene som ressurs med aldersforskjell som drivkraft. Alle vil etter hvert 

både oppleve å ta imot hjelp og kunne hjelpe andre. Dette er i tråd med 

Vygotskys sosialkulturelle læringssyn som også ligger til grunn for LK20 

og fagfornyelsen. 

• Mangfold i læringsfellesskapet. Gir store muligheter for tilrettelagt 

opplæring for den enkelte elev. Peder Haug kritiserer 

spesialundervisningen gitt i små grupper ute av basisgruppen. I en 

skole/et oppvekstsenter med aldersblanding, er det 

komplementaritetsprinsippet han mener gir best effekt, enkelt å sette ut 

i livet. 
• Jevn fordeling av lærernes tid pr elev. Flytte lærerressurser dit det er 

flest elever 

• Permanente læreplaner. Emnebytteplaner og årsbytteplaner faste over 

tid. 

Organisas onsmodeller
     
                  

Fir 
delt 1. 2.  .  .  .  .  .

Tre 
delt 1. 2.  .  .  .  .  .

To 
delt 1. 2.  .  .  .  .  .

U 
delt 1. 2.  .  .  .  .  .
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• Muligheter til å sette sammen grupperinger der elevene «trekker 

hverandre oppover. 

 

 

2. Utarbeide årsbytteplaner/emnebytteplaner tilpasset organisering av 

elevene  

(et omfattende, men nyttig arbeid.) 

 

 

Modellen til venstre viser hvordan en årsbytteplan for en elevgruppe med 3 
årstrinn settes sammen. I en A-plan, som gjelder for første året av en 
treårsperiode, er 1/3 fra hvert årstrinn inne. Tilsvarende for en B-plan og en C-
plan. Første perioden av et skoleår omhandler tema fra det laveste 
alderstrinnet, midt i skoleåret kommer tema fra det mellomste alderstrinnet og 
til slutt fra det høyeste alderstrinnet.  

Om skolen har to årstrinn sammen i gruppe blir det A-plan og B-plan og 
rulleringen går over to år. Figuren til høyre. 

Denne type planer passer i praktisk/estetiske fag og i orienteringsfag. 

 

 

                          

  mner fra   årstrinn   mner fra 2 årstrin.

 mner fra 
 .  .og 
 .trinn
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En annen måte å lage planer på, er planer der emnet er det samme på alle trinn 
samtidig, men fagstoffet innen emnet har økende vanskegrad for hvert årstrinn 
i gruppa. Dette passer i fag som norsk, engelsk og matematikk. Eksemplet 
under på dette er knyttet til et bestemt læreverk. En slik plan kan også ta 
utgangspunkt i læreplanen. Samme plan hvert år.  

 

 

 

 

3. Aldersblanding i praktisk læringsarbeid. 

Differensiering (Gjøre lik ved forskjellsbehandling)   

• Felles undervisningssamtale med utgangspunkt i kjennskap til 

enkeltelevers forutsetninger. Inkludert komplementaritetsprinsippet for 

optimal spesialundervisning. 

• Gjennomgang av nytt lærestoff for en elevgruppe, selvstendig arbeid 

med mulighet for å hjelpe hverandre for resten av gruppa. 

• Åpne oppgaver. Dette er oppgaver der det er mulig å komme fram til 

ulike løsninger/svar. 

• Differensierte oppgaver 

MATTEPLAN 5.-7. KLASSE LISMARKA SKOLE 2014-2015 

FEBRUAR KAPITTEL  2:  MÅLING OG ENHETER 

ABAKUS 5B MÅL KRITERIER 

Side 38-69 Tema: Måling og 

enheter 

Klokke 

Kalender 

Avstand 

Volum 

-Kunne de mest sentrale måleenhetene og vite 

hva de brukes til 

-Kunne regne med klokka, både digitalt og analogt 

-Kunne regne med liter og centiliter 

På lokus123.no, feilfritt kunne gjennomføre 

øvingsoppgavene for 5B kapittel 2 måling og enheter 

Kriterie 1 rød farge 

Kriterie 2 gul farge 

Kriterie 3 blå farge 

ABAKUS 6B MÅL  KRITERIER 

Side 42-69 Tema: Måling og 

enheter 

Lengdeenheter 

Volumenheter 

Tidsenheter 

-Kunne regne med lengde og volum 

-Kunne gjøre om enheter 

-Kunne regne med millimeter 

-Regne med tidsforskjeller 

På lokus123.no, feilfritt kunne gjennomføre 

øvingsoppgavene for 6B kapittel 2 måling og enheter 

Kriterie 1 rød farge 

Kriterie 2 gul farge 

Kriterie 3 blå farge 

ABAKUS 7B MÅL KRITERIER 

Side 38-59 Tema: Måling og 

enheter 

Hektoliter 

Kubikkdesimeter 

- Kunne regne og gjøre om med mindre vanlige 

måleenheter som hektoliter, hekto, 

kubikkdesimeter 

-Kunne vurdere måleusikkerhet 

På lokus123.no, feilfritt kunne gjennomføre 

øvingsoppgavene for 7B kapittel 2 måling og enheter 

Kriterie 1 rød farge 

Kriterie 2 gul farge 
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• Samme oppgaver, men differensierte krav til utførelse etter alder og 

forutsetninger 

• Muligheter for elever på f.eks. 5.trinn å følge et fag med 6.trinn. 

Tilsvarende mulighet for å følge temaer/fag på lavere nivå og få verdifull 

repetisjon. 

 

Mange lærere kvier seg for å ta i bruk denne metodikken, med bevisst 
utviklingsarbeid i lærerkollegiet og kompetanseheving, gir den svært gode 
læringsresultater og sosiale ferdigheter. En fast organisering av elevene og 
et godt lokalt planverk gir oversikt og trygghet for lærere, elever og foreldre.  

Ved å ha barnehage i samme enhet, vil førskolelærernes kompetanse 
supplere metodikken særlig innen 1.-4.trinn, og lærernes kompetanse kan 
supplere barnehagemetodikken. 

Lismarka skole har arbeidet etter disse grunnpilarene fra midt på 1990-tallet. 
De har utviklet dem etter nye læreplaner både i 1996, 2006 og nå etter LK20. 
Grunnpilarene er innarbeidet på en slik måte at de blir stående også med 
nye ledere og under nye pedagoger. Skolen har oppnådd gode 
læringsresultater. 
Skolen har erfaring med å bringe kompetansen ut til andre skoler gjennom å 
ta imot besøk fra skoler fra hele landet. Leder og lærere fra skolen har drevet 
foredrags- og kursvirksomhet gjennom organisasjonen LUFS. De har også 
bidratt med fagartikler i og skrevet bøker om emnet, bøker som har vært 
pensumlitteratur innen videreutdanning i metodikken: 
Nærmiljøpedagogikk. Melheim 2009. (3 av artiklene er skrevet av personer 
knyttet til Lismarka skole.) 

Nærmiljøskoler og aldersblanding. Sætherstuen, Jevnaker, Mork, 2016. (To 
av forfatterne er fra Lismarka skole.) 

Læringsarbeid i aktive nærmiljøskoler med aldersblanding. Eksempelsamling. 
Sætherstuen 2017. (daværende lærer ved Lismarka skole) 

Det er derfor naturlig at skolen får en pilotrolle i utvikling av oppvekstsenter i 
bygdene i nordre Ringsaker og fungerer som ressurs for de andre.  

Det nye for Lismarka blir samorganisering med barnehagen i arbeid på 
ledernivå,  personalnivå og barnenivå. Selv om skolen også har en viss grad 
av nærmiljøpedagogikk i sitt arbeid, vil dette muligens være et område der 
barnehagen har en god del nytt å bringe inn. 
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4. Nærmiljøpedagogikk 

«Nærmiljøpedagogikk er pedagogikken i en samfunnsaktiv skole som bruker 
nærmiljøet i undervisningen, samhandler med andre aktører og bidrar aktivt 
til utvikling av bygda.» (Nærmiljøpedagogikk 2009:8) 

«Da ein etter kvart kom til å samle barna i skolar, reiv ein også læring laus frå 
det naturlege livsmiljøet. Dermed blei det skapt opplæringssituasjonar der 
ikkje sjølve aktiviteten, arbeidet og produksjonen, men læringa var eit 
konkret formål. I all ettertid har dette medført store pedagogiske 
utfordringer”  
(Befring, Nærmil øpedagogikk 2009:1  ”) 

«De små skolene ligger i barnas nærmiljø. Midt i livet, der barna hører til. 
Med fantasi og pågangsmot hos foreldre og lærere kan disse skolene bli 
kulturtorget i lokalsamfunnet. Et sted der flere generasjoner møtes og der 
læring skjer til alle livets tider» (Eidsvåg 2001: 204-205) 

 «Som barn må vi få utvikle oss og modne blant våre nærmeste og at vi er 
avhengig av å forstå og være trygge i vårt eget nærmiljø, før vi kan forstå og 
være en del av det store fellesskapet» (Fløystad «Om å kunne mer enn man 
kan») 
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Dette er et eksempel på hvordan en aktiv nærmiljøskole kan knytte nærmiljøet 
inn i fag og emner i skolen, samarbeide med nærmiljøet og gjennomføre 
læringsarbeidet om samme tema i aldersblandete grupper 1.-10.trinn. Skoler 
som på denne måten utnytter og er med på å utvikle nærmiljøet sitt, gir 
samtidig elevene en mulighet til å bli kjent med det nærmiljøet som også er 
deres oppvekstmiljø. En identitetsutvikling knyttet til bygda som også hjelper 
ungene til å se muligheter for framtida i sitt eget nærmiljø.  

 

De fire grunnpilarene i forhold til barnehage og SFO. 

Disse fire viktige grunnpilarene er utarbeidet for skole. Dette gjør det ikke 
problematisk i forhold til oppvekstsentermodellen. Grunnpilarene er allerede 
naturlig i bruk i barnehagen.  

1. Stabil organisering av barna. 

I barnehagen er det aldersblandete barnegrupper, og det er de samme 

alderstrinn som er sammen i gruppa fra år til år. Søskentenkning. 

 

2. Utarbeide årsbytteplaner/emnebytteplaner tilpasset organisering av 

barna. 

I barnehagen legges alltid årsplaner tilpasset aldersblandet barnegruppe.  

 

3. Aldersblanding i praktisk lek og læring. 

I barnehagen har dette alltid vært en selvfølge å praktisere. 

 

4. Nærmiljøpedagogikk 

Barnehager benytter nærmiljøets muligheter i lek og læring. 

Den samme naturlige tilnærmingen til aldersblanding som beskrevet for 

barnehagen, gjelder også for SFO.  

 

Sambruk. Effektiv utnyttelse av rom.  

I vår tid legges det mye vekt på at skolene må ha spesialrom for musikk, 
naturfag og skolekjøkken. SFO skal ha egne rom osv. Dette er en modell for 
store skoler. I et oppvekstsenter der det er få elever blir en slik romløsning 
for kostbar. Et pilotprosjekt med oppvekstsenter i Lismarka må ha som et 
mål og vise hvordan rom kan ha flere funksjoner. Det er i dag felles 
musikkrom og bibliotek. Slik rommet er innredet er dette en fullgod løsning. 
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Med skolens antall elevgrupper, kolliderer ikke rommenes funksjon med 
bruken for de enkelte gruppene. Et skolekjøkken på 13m2 er stort nok for 
elevgruppene på skolen. SFO har sitt eget kjøkken. Mye av hemmeligheten 
ved sambruk av rom ligger i hvordan timeplanen legges. For eksempel kan 
Kunst og Håndverksfaget legges parallelt med Mat og Helsefaget. 

Naturfagrom er ikke nevnt her. Ved å lese fagplanen for naturfag, vil en se at 
mye av den er knyttet til naturen og kan gjennomføres ute. En bygdeskole vil 
alltid ha tilgang til gode utearealer, Lismarka er et godt eksempel her. Det vil 
derfor være praktisk å ha et godt utstyrt naturfagskap og transportutstyr for 
å ta det ut i felten. Dette er et behov som overhodet ikke trenger et helt 
spesialrom.  

Lismarka skole har heller ikke eget rom for Kunst og Håndverk/sløyd. De har 
valgt å løse dette ved å ha egne skap/materialrom for utstyr som brukes i 
faget, enten i eller i nær tilknytning til de ordinære undervisningsrom der 
faget undervises. Slik blir alle rom utnyttet maksimalt.  

For å løse trange garderobeforhold for 1.-2.trinn, har skolen flyttet base for 
dette trinnet, en kreativ løsning som ikke krever økonomiske investeringer. 

 

Timeplan. Fag og timefordeling. 
I skoledelen av et oppvekstsenter vil timeplanteknisk arbeid utgjøre et c-
moment. Det er gjennom godt timeplanarbeid at parallell-legging av fag gjør 
sambruk av rom mulig, samtidig som fagene får de pålagte årstimer. Dette er 
et arbeid som Lismarka skole har systematisert gjennom mange år der leder, 
teamene og lærerne i plenum samarbeider for å finne gode løsninger. Det er 
en svært viktig kompetanse som viser at primært for læring er pedagogenes 
kompetanse, skolebygget kommer deretter. Pedagogisk personale må få 
handlingsrom til å finne løsninger tilpasset sin skole/sitt oppvekstsenter. 
Å se på disse løsningene istedenfor å sette opp millionbeløp til bygging av 
spesialrom på våre bygdeskoler vil vise ganske andre kostnader ved å 
beholde disse skolene. 
 
 

Skoleutvikling. Utvidede kollegier. Plass og rom. 
De små nærmiljøskolene blir beskrevet som fattige arbeidsmiljøer. Igjen er 
det de store sentraliserte skolene som blir brukt som modeller. Organisering 
i oppvekstsenter vil i seg selv gi et større kollegium med større variasjon. Vi 
må tenke annerledes, ikke legge ned. I en digitalisert tidsalder i en digitalisert 
kommune, må vi systematisere de mulighetene dette gir til samarbeid på 
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tvers av enheter. I dag finnes det ingen grenser for muligheter til å dele 
undervisningsopplegg, drøfte spørsmål og oppsøke fagkunnskap på internett 
fra hele verden. I en modell med oppvekstsenter i hver bygd kan det skapes 
utvidede kollegier gjennom systematisering av den digitale muligheten. 
Allerede på 1990-tallet ble det utviklet et system for samarbeid over 
kommunegrenser både på leder-, personal- og elevnivå i Troms fylke, 
Bygdeskolen. Dessverre et opplegg som er avsluttet grunnet nedlegging av 
skoler.  
I nordre Ringsaker kan dette fungere slik:  

• Digitalt nettverk for ledere på oppvekstsenter med regelmessige 
møter. 

o Ledere på oppvekstsenter kan bli ensomme med sine 
utfordringer, å møtes på nettet åpner for muligheter til drøfting 
med andre i samme situasjon. 

 

• Digitalt nettverk for personale. Temaer vil spenne over alt fra daglige 
utfordringer som er spesielle for denne organiseringen til 
utviklingsarbeid og planarbeid. 

o Nettverket gir muligheter for utvidet kollegium mellom 
bygdenes oppvekstsenter. 

o Kontakt og kompetanseutveksling mellom oppvekstsenter og 
sentraliserte skoler. 

o Kontakt mellom oppvekstsenter på tvers av kommunegrenser.  
o Internasjonal kontakt. 

 

• Digitale nettverk der framlegg og undervisningsopplegg på elevnivå kan 
deles. 

o Elevmøter 
o Elevframføringer 
o Kontakt med elever på sentraliserte skoler. 
o Internasjonal kontakt. 
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Oppvekstsenter og bygdeutvikling 

Et oppvekstsenter kan også tillegges andre funksjoner enn de som følger av 
samlokasjon av de tre oppvekstinstitusjonene. Der lokalene tilsier det, kan 
lag og foreninger ha kontorplass. Det kan tilrettelegges for en kafe for 
bygdefolk. Biblioteket i kommunen kan ha faste besøk med muligheter for 
bokbytte i kombinasjon med bibliotekets nettjenester. Slik trekkes flere 
generasjoner til oppvekstsenteret. Det blir et kraftsentrum i bygda.  

I den pandemien vi nå lever med, er det mange som arbeider fra 
hjemmekontor. Vi er blitt mer fleksible når det gjelder bosted. For første 
gang er utflyttingen fra Oslo større enn innflyttingen. Noen av disse ønsker å 
bosette seg landlig. Kanskje det ikke alltid er så greit å både gjennomføre 
arbeidsdagen og middagen ved samme bord. Det kan være et godt 
trekkplaster for innflytting å stille med kontorplasser det er mulig å leie. En 
slik funksjon kan med fordel legges til et oppvekstsenter, kommunen stiller 
med rom og internettløsninger. Kraftsenteret, navet i bygda blir sterkere.  

Her ligger koblingen til utvikling av hele kommunen.  

Velfungerende oppvekstsenter                 

Velfungerende bygdesentrum/bygdeutvikling                

Tilflytting                      

Økte skatteinntekter for kommunen. 

 

Ringsaker kommune med to byer må også satse på skikkelig framtidsrettet 
bygdeutvikling. En utvikling av bygdesentre i nordre vil være et slik tiltak i tråd 
med ordførerens uttalelse om å ta hele kommunen i bruk. Funksjoner lagt til 
bygdesentre er oppvekstsenter (barnehage, skole og SFO samlokalisert), 
bygdekontor, bygdekafe og andre funksjoner lagt til hvert bygdesamfunn. Å 
utvikle denne type bygdesentre er et like nødvendig tiltak for befolkningsvekst i 
kommunen som den intense byutviklingen kommunen har bedrevet de senere 
år. Den har også vært begrunnet med å være nødvendig for å trekke til seg nye 
innbyggere.  

Kommunen legger også opp til en eldreomsorg der pårørende skal spille en 
større rolle i å ta vare på de eldre. Da må også tilrettelegging på bygdene gjøres 
slik at det blir igjen yngre pårørende til å utføre disse oppgavene der.  
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Økonomi 

I en oppstartsfase av en slik ny ordning, vil det være behov for ekstra ressurser. 
Vi tenker oss at en slik fase vil gå over 2-3 år, og mener det må være muligheter 
for å søke slike midler fra sentralt hold. Blant annet bør det være interessant 
for Digitaliserings- og moderniseringsdepartementet å støtte slik utvikling i 
landet vårt. Hva med Innovasjon Norge? Vi tenker flere muligheter: 

• Søknad om midler til prosjektstilling for å starte oppvekstsentre og 

utvikle disse. Stillingen legges til Lismarka oppvekstsenter. 

• Søknad om midler til en bygdeutviklingsstilling. 

• De to funksjonene kan muligens slås sammen til en større stilling. 

Personen som tilsettes her må være genuint interessert i å utvikle 

bygdene. 

 

Organisering av oppvekstsenter. 

Det finns flere måter å organisere oppvekstsenter på, men den mest 
ressursbesparende er at alt personalet er tilsatt i samme enhet. Den som er 
leder for enheten, blir enten faglig leder for skole eller barnehage alt etter hva 
slags kompetanse vedkommende har. Den andre avdelingen må ha en faglig 
leder, med relevant kompetanse og som også har andre oppgaver i enheten. 

 

I en rapport fra Nordlandsforskning (2003) har forskerne også studert 
oppvekstsenter, og konklusjonene deres er entydige. Dette er en positiv modell 
for de små bygdene. Det viktigste argumentet er at den større enheten-med 
sammenslått barnehage, skole og SFO- tilfører de små miljøene en fleksibilitet 
de tidligere ikke hadde. Fleksibiliteten er knyttet både til disponering av 
penger, og bruk av materiell, utsyr og personale i det pedagogiske tilbudet. 
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Oppvekstsenter i forhold til LK20:  

Sitater med sidehenvisning etter er hentet fra Kunnskapsløftet 2020, 
overordnet del. 

• «Skolen skal bidra til at elevene utvikler naturglede, respekt for naturen 
og klima- og miljøbevissthet.» s.11.  Videre står det at forurensing er 
blant de største miljøtruslene våre i dag. Derav vil elevene selv reflektere 
over skolevei og hvordan man kommer seg til skolen i forhold til 
forurensing. Oppvekstsenter i hver bygd gir mindre utslipp i forbindelse 
med skyss. 
 

• «Skolen skal støtte og bidra til at elevenes sosiale læring og utvikling 
gjennom arbeid med fagene og i skolehverdagen ellers.» s. 13. Videre 
står det at elevenes selvbilde, identitet, meninger og holdninger blir til i 
samspill med andre. Det sosiale er lettere å få til i sin egen bygd, der hvor 
eleven bor, i forhold til om elevgruppen bor langt fra hverandre og hele 
tiden vil være avhengig av skyss.  
 

• «Føler elevene seg utrygge, kan det hemme læring. Trygge læringsmiljøer 
utvikles og opprettholdes av tydelige og omsorgsfulle voksne, i samarbeid 
med elevene.» s. 17 og 18. I et oppvekstsenter vil det være kort vei 
mellom barnehage og skole, det er en mulighet for at 
førskolepedagogene kan følge barna inn i første trinn, og det vil være en 
trygg og god overgang fra barnehage til skole. I tillegg vil det å ha skole i 
sin hjembygd utgjøre stor trygghet for de aller fleste barn og foreldre.  

 

• «Lokalmiljøets og samfunnets engasjement kan bidra positivt til skolens 
og elevenes utvikling.» s. 18. Bygda er viktig for elevene. Det er stort 
samfunnsengasjement i bygdene. Teknologisk utvikling og den 
digitaliserte skolehverdagen hjelper alle og gjør så man kan samarbeide 
nasjonalt og internasjonalt.  

 

• «Samarbeid mellom hjem og skole» s. 19. Det står videre at «Skolen må 
imidlertid ta hensyn til at ikke alle elever har samme mulighet til å få 
hjelp og støtte i hjemmet.» Denne forskjellen vil bli større dersom alle 
barna i Nordre Ringsaker skal gå på en skole. Flere vil få opptil to timers 
reisevei hver dag, kontra de som bor i gangavstand og har 5 minutter å 
gå i frisk luft. Det vil si mindre tid til både lekser, fysisk aktivitet og 
fritidsaktiviteter for de som ikke bor i samme bygd som skolen. Dette er 
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ikke bra for folkehelse og kan få blant annet økonomiske konsekvenser 
for kommunen på lengre sikt. Med et oppvekstsenter i hver bygd er 
muligheten for å oppnå god folkehelse for alle elevene mye større. 
Reisevei med offentlig transport kan også være til hinder for læring av 
flere andre årsaker, for eksempel vet vi at det kan forekomme mobbing 
på skolebussen. Se også forsker og fysioterapeut Astrid Nordeng Sjølie, 
doktoravhandling «Lifestyle and health in a cohort of Norwegian 
adolescent with special emphasis on school journeys and low back pain» 
fra 2002, Institutt for samfunnsforskning, Universitetet i Bergen.  
 

• «Godt og systematisk samarbeid mellom barnehage og skole, de ulike 
nivåene i opplæringsløpet, og mellom skole og hjem bidrar til å lette 
overgangen mellom trinnene.» s. 20. Dette er fordeler oppvekstsenteret 
bidrar med i veldig stor grad. Det vil være enkelt å se hver enkelt elev, 
sikre overganger og rutiner og kort vei til godt samarbeid i alle ledd.  

 

• «Skolen skal gi elevene mulighet til å lære hva demokrati er i praksis.» 

s.12. Denne kan stå for seg selv i skolestruktursaken.  
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Noen oppvekstsenter som har delt erfaringer med oss på 

Facebookgruppa «Fådeltskolen- tips og triks», og kan kontaktes: 

• Talvik oppvekstsenter, Alta kommune.  

• Kokelv oppvekstsenter, Hammerfest kommune.    

• Sandstrand oppvekstsenter, Tjeldsund kommune. (opprettet i 2019)  

• Meløy oppvekstsenter, Meløy kommune. 

• Luster kommune med fem oppvekstsenter fra 2012-2013. 

o Solvorn oppvekstsenter 
o Skjolden oppvekstsenter 
o Luster oppvekstsenter 
o Jostedal oppvekstsenter 
o Indre Hafslo oppvekstsenter 

Kontaktperson: Mette Frydenberg Reinertsen. (var rektor under omlegging 

til oppvekstsenter og leder i dag Jostedalen oppvekstsenter.) 

 

Luster kommune starter høsten 2021 opp sitt sjette oppvekstsenter, 

Veitastrond oppvekstsenter.  

 

  

 

 

 

 

 

 

3 vedlegg. 
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Lismarka skole- ett eksempel på systematisk bruk av de fire grunn-

pilarene, jfr. Vedlegg 1:  

1.Stabil organisering av barna. 

2. Utarbeide årsbytteplaner/emnebytteplaner tilpasset organisering av          

barna. 

3. Aldersblanding i praktisk lek og læring. 

4. Nærmiljøpedagogikk.  

Elevene ved Lismarka skole har alltid hatt resultater på eller over lands-

gjennomsnittet både på Nasjonale prøver og på Trivselsundersøkelser. 

Lismarka skole har vært besøksskole og brukt som modell for små skoler i hele 

landet i en årrekke.  

Skolen har også hatt besøk både av lokalpolitikere, stortingspolitikere, 

skoleledere, representanter fra Utdanningsdirektoratet og lærere fra skoler 

rundt om i hele landet. Det har vært stor interesse for:  

• Organisering i aldersblanda grupper.   

• Hvordan utarbeide årsbytteplaner /emnebytteplaner?   

• Hvordan legge til rette for læring i aldersblanda grupper slik at alle 

aldersgrupper profiterer på dette?  

• Ressursutnytting. 

• Bruk av spesialpedagogisk ressurs og teamarbeid på tvers av klassetrinn.  

De som har vært på besøk på Lismarka skole, har sett at dette har fungert i 

praksis.  

Lismarka skole satset mye på organisering og utvikling av læreplaner i 

forbindelse med innføring av L-97 og innførte L-97 på hele skolen før 

lærebøkene og før de nasjonale målene for gjennomføringen kom.  Lismarka 

skole har deltatt i prosjekter som har profilert skolen utad: 

Lismarka skole var en av tre fådelte skoler som ga eksempelstoff til et idehefte: 

«Arbeid i udelte og fådelte skoler» Kirke-utdanning og 

forskningsdepartementet. Læringssenteret 2001. ISBN 82-486-0 

http:/www.hisf.no/alu/fag/skulepl.   

Lismarka skole var også med på å gi eksempelstoff til boka til Kristoffer 

Melheim: «Arbeid i fådelt skule.» (Det Norske Samlaget, 1998) 
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Lismarka skole fikk være med på en videreutdanningsvideo, 2.halvårsenhet i 

«Lekebarn, Lærebarn, 6-10 årspedagogikk-Høyskolen i Hedmark.» (1999) Dette 

videreutdanningstilbudet var beregnet på førskolelærere og allmennlærere. 

Lismarkas skoles pedagogiske plattform og tenking blir presentert. Et konkret 

tverrfaglig undervisningsopplegg med elever fra 3. og 4.klasse ble filmet 

sammen med lærer Randi Sætherstuen.  

Lismarka skole ble utnevnt til «bonusskole» i 2002 av Læringssenteret og 

Forskning og Utdanningsdepartementet for «systematisk utviklingsarbeid og 

forsøk som har bidratt til å øke kvaliteten i skolen» Denne virksomheten 

preger fortsatt skolen. Ansatte driver fortsatt med systematisk utviklingsarbeid. 

Nye ansatte kommer og blir en del av denne måten å drive skole på. 

Systematikken i arbeidet med elevenes læring og trivsel i sentrum, er videreført 

gjennom regelmessig refleksjon over eget arbeid i kollegiet. Lærerne på 1.-4 

trinn og lærere på 5.-7.trinn er organisert team slik at det er godt tilrettelagt 

for gode prosesser mot elever og «å spille hverandre gode.»  

I 2006 ble læreplanen for Kunnskapsløftet innført. Da ble de rullerende planene 

på Lismarka skole videreutviklet i forhold til Kunnskapsløftet.  

Lismarka skole har omtrent ikke hatt fritak av elever på Nasjonale prøver. En 

av grunnene er sannsynligvis måten spesialundervisningen er organisert på. 

En spesialpedagog har fleksibel timeplan og tar seg av behovet for ekstra 

tilrettelegging for elever i perioder eller hele året. Denne tilrettelegginga søker 

hele tiden å bygge opp under at alle skal ha sitt tilbud i klassen. 

Oppgaver for spesialpedagog med fleksibel timeplan 

1. Individuell kartlegging. Etter drøfting av nasjonal/kommunal kartlegging med 

kontaktlærer eller ved bekymring for elevers læringsutbytte. 

2. Intensive treningsperioder i mindre elevgrupper. Lesekurs, matematikkurs, 

skrivekurs. 

3. Gjennomgang av nytt stoff i forkant av gjennomgang i basisgruppa. 

Prinsippet om at enkelte elever kan forholde seg til inntil 20% ukjent stoff. 

4. Forenkling / tilrettelegging av lærestoff. Vurdere lærebøker til enkeltelever. 

Visualisere fortellinger og framstillinger innen orienteringsfagene. Produsere 

egne læremidler, f. eks lesetekster. 
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5. Møter med kontaktlærere/team. Gjennomgå kartleggingene for elever som 

er på og under bekymringsgrensa. Drøfte behov for ulike tiltak innen 

basisgruppa/ for enkeltelever. 

6. Delta i kompetansehevende nettverk. 

Lismarka skole har et aktivt forhold til foreldrene og bygda. Skolen er i noen 

grad involvert i tradisjonelle sosiale arrangement i bygda. Skolen har benyttet 

seg av fagkunnskapen hos eldre til å lære elevene å strikke, bake lefse osv. Vi 

har hatt godt samarbeid med hageeiere, bønder og kunstnere i bygda når det 

gjelder lokal tilpasning av lærestoffet. Lag og foreningsarbeid er i stor grad 

lokalisert i skoleanlegget.  

Samspill med foreldrene er veldig sentralt. Skolen har også hatt foreldreskole 

på alle klassetrinn på skolen. Foreldrenes rolle i opplæringa sees på som viktig. 

Skolen er forankret i nærmiljøet og skolen praktiserer et viktig prinsipp i all 

læring som går fra det kjente til det ukjente. Her bygges bro mellom den 

personlige, lokale kunnskapen og skolens fellesstoff. Vår erfaring er at når 

foreldre og folk i nærmiljøet er med som lagspillere for skolen, er det en stor 

berikelse og øker også mulighetene for at skolen lykkes i samfunnsoppdraget 

sitt. 

Lismarka skole er godt drevet i dag. Endringer i organisering som ble gjort i 

forbindelse med innføring av L-97, har vært ganske stabile.  Skolen har gode 

innarbeidete systemer for raskt å håndtere utfordringer på ulike nivå.  

Innarbeidelsen av Kunnskapsløftet 2020 foregår innenfor den samme 

organiseringen og metodikken. Det gjør at skolen oppleves trygg og stabil både 

for elever, foreldre, ansatte og bygda. 
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Forskning som taler til fordel for de små bygdeskolene. 

- Skolen må være nær 

Professor Halvor Bjørnsrud kom i 2012 med interessant og støttende forskning 
om hvilken betydning det har for elevenes læring hvor nær skolen ligger til 
hjemmet. Han kom fram til at sosial tilhørighet og nærhet til lokalsamfunnet er 
grunnleggende forutsetninger for en inkluderende skole. 
Dersom lærerne har tilfredsstillende kompetanse, er det ingenting som tyder 
på at de små skolene er et dårligere tilbud til elevene enn en stor skole. 
- Mye tyder på at vi gjennom den utviklingen vi ser står i fare for å ekskludere 
barn og foresatte i små lokalsamfunn bort fra en skole der de har tilhørighet og 
nærhet. 
- Kanskje det er rimelig å anta at elever i de laveste trinnene i grunnskolen som 
har flere timers daglig reise til skolen og liten tilhørighet der blir mindre 
motivert enn om de kunne opplevd læring i en skole i eget nærmiljø? undrer 
Bjørnsrud. 
 

 

Professor emeritus Edvard Befring understøtter dette med å si at det du lærer 
i en kontekst, husker du 90% av, mens det du lærer i industrisamfunnets 
institusjonaliserte skole, husker du 10 % av. Det blir altså viktig å knytte 
arbeidet i skolen til nærmiljøet. 

 
 

Da noen lærerstudenter ville gjøre en undersøkelse blant ungdomsskoleelever 

på en fådelt skole i distrikts Norge, ble de ganske overrasket. De kom med en 

forventning om at elevene skulle synes de hadde et annenrangs skole- og 

hjemmemiljø, og hadde lite kunnskaper. De ble overrasket, siden de møtte 

svært reflekterte og kunnskapsrike ungdommer som var stolte over hjembygda 

og skolen sin. «Dessuten drar vi jo inn til byen,» var en kommentar. Dette 

understøtter professor Rune Kvalsund sine funn om sosial utvikling hos elever 

på små bygdeskoler. Han uttaler det slik:  

• ”Her har vi sett at i dei mindre skuleeiningane har elevane utvikla 
evnene til å samhandle på tvers av alder og kjønn. Elevane tek del i 
aktivitetar saman med elevar som både er yngre og eldre. Ein skulle 
tru ein fann dei mest intime grupperingane i små einingar, men til 
mi overrasking fann eg mest av alders- og kjønnsdelte grupper ved 
dei store skulane der til dømes felles interesser og hobbyar var det 
avgjerande. Desse skulane har så mange elevar og oftast slike 
plassvilkår i friminutta at den uformelle sosiale fellesskapen ble 
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oppsplitta i mange små og intime grupper. Mine granskingar viser at 
dei små skulane gir elevane ein breiare kompetanse for sosial 
samhandling enn det ein finn på større skular” (intervju i Synstre 
Møre i 2009) http://www.lufs.no/index.php?artikkel=159   

 

 

Ferdigheter for framtida. 

I forbindelse med sosial utvikling kan vi framheve framtidsrettede ferdigheter 

som utvikles i aldersblandede grupper i fådelt skole, helt i tråd med det Marte 

Gerhardsen skrev i Dagsavisen i 2016 under tittelen «Kunnskap for framtida»: 

«Når digitalisering kan løse stadig flere oppgaver, bli verdien av det maskinene 

ikke kan, desto viktigere. Forskerne Osborne og Frey trekker fram tre ting 

maskiner fikser dårlig. De kan ikke håndtere kaos, tolke følelser eller være 

kreative. Det trenger vi mennesker til. Da må vi sørge for at barna som går på 

skolen nå får disse egenskapene i framtida.» Som følge av dette kommer 

naturlig Hanne Jevnakers uttalelse fra samme år: «Da kan vi ikke skape rammer 

i skolehverdagen som gjør at elevene «skånes» for hverandre. Ungene må lære 

å forholde seg til hverandre, leke sammen og lære av hverandre. På tvers av 

alder. Da lærer de å være kreative og de lærer sosial kompetanse.» 

 

 

Anita Berg Olsen sier i forbindelse med sin doktoravhandling «Omsorg eller 
formål: rasjonalitet og dilemmaer i fådeltskolen, 2009» at de fådelte 
nærmiljøskolene må slutte å leke fulldelte skoler. De må finne sitt særpreg og 
framelske dette. Istedenfor å etterstrebe flest mulig delingstimer slik at de kan 
ha ett og ett årstrinn alene, må de finne og dyrke fram de pedagogiske 
fordelene det kan være ved å undervise flere årstrinn i samme gruppe. De må 
utarbeide de lokale planer som er nødvendig for å systematisere dette 
arbeidet. De må bruke det nærmiljøet skolen ligger i og barna bor i, og 
opparbeide stolthet over den fådelte nærmiljøskole som kvalitetsskole. 
 

 

 

 

 

 

http://www.lufs.no/index.php?artikkel=159
https://www.altmetric.com/details.php?domain=munin.uit.no&handle=10037%2F1833
https://www.altmetric.com/details.php?domain=munin.uit.no&handle=10037%2F1833
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Nærmiljøskoler er robuste skoler. 
Leserinnlegg skrevet av daværende leder i LUFS (landslaget for nærmiljøskolen) 
Brite Kandal i 2014: 
 
Professor Jan Inge Sørbø skriver i Dag og Tid, 3. april, 2014: «Robust er ordet ein 

brukar når noko skal leggjast ned.» 

Robust betyr egentlig sterkt og noe som tåler mye. Nå brukes begrepet om alt. 

Små enheter blir ofte karakterisert som ikke robuste nok. Med dette 

trylleordet- robuste- legitimeres nedleggelser av bl.a. skoler. 

Vi som arbeider i nærmiljøskoler, vi vet at nærmiljøskoler er robuste skoler. Vi 

vet at et viktig prinsipp i god pedagogikk er å gå fra det kjente til det ukjente. 

Dette er et kriterium som gjør at nærmiljøskoler med nærmiljøpedagogikk er 

robuste skoler. Læringa forankres i elevenes og foreldrenes hverdagsliv og slik 

ligger alle muligheter til rette for å skape en god skole. Samspillet mellom skole, 

foreldre og lokalsamfunn gjør at foreldrene og lokalsamfunnet blir medskapere 

og ikke bare konsumenter av utdanning.  

Skolene i Sogn og Fjordane har så gode skoleresultater at forskerne kaller det 

et paradoks. (Bergens Tidende, 22.4.14). Sogn og Fjordane har mange 

nærmiljøskoler av ulik størrelse. Rundt omkring i Norge sitter 12 tolv 

forskergrupper og prøver å finne svaret på hvorfor det er så gode resultater i 

dette fylket. Utdanningsnivået i Sogn og Fjordane er lavt og blant annet derfor 

skulle de etter læreboka ha langt lavere resultater enn det de faktisk har.  

«Sogn og Fjordane oppfører seg helt ander ledes enn læreboken skulle tilsi», 

sier professor i pedagogikk ved Høgskulen i Volda, Peder Haug. (BT, 22.4.14).  

Vi stiller oss spørsmålet om ikke ett av suksesskriteriene nettopp er at det er 

mange nærmiljøskoler i Sogn og Fjordane. Vi mener at når elevene får gå på 

skole i sitt nærmiljø er forutsetningen for å oppnå best mulige resultater til 

stede. 

Nærmiljøskoler er hardføre skoler. 

 

 

 



Vedlegg 3. 

 

En uttalelse fra tilsatt i en barnehage om oppvekstsenter i nordre 

Ringsaker. 

 

Hva med oppvekstsenter? 

«Alle skolene «våre» er i umiddelbar nærhet til barnehagene i bygda. Tenk så 

trygt og fint, både for store og små. Barna kjenner hverandre og tar vare på 

hverandre. De snakker om «skolen min», på andre sida av gjerdet, lenge før de 

er skolestartere. Hva skjer med barnehagene våre og det gode samarbeidet om 

skolene blir borte?»  

 

Et forslag som høres bra ut, er å opprette oppvekstsenter i bygdene. SFO, 

barnehage og skole i en enhet. Det ville nettopp vært, som nevnt over, trygt og 

fint for både store og små. Dette har vært en suksess mange andre steder rundt 

om i landet. For barnehagen og de yngste barna sin del ville dette bli et 

forutsigbart, trygt og stabilt miljø. Du leker, lærer og opparbeider deg nære 

relasjoner og vennskap, på samme sted. Gjerne også på tvers av alder. Søsken 

kan fortsette å gå\bli levert og hentet på samme sted, som i dag. Trygt og godt. 

Det er jo nettopp dette som er så fint og unikt med bygda. Ungene kjenner 

hverandre og tar vare på hverandre. Skole og barnehage er i tillegg til å være 

en viktig læringsarena, arenaer der folk blir kjent – både store og små. 

Barnehagen er avhengig av skolen i bygda, på lik linje som skolen i bygda er 

avhengig av barnehagen. Forsvinner den ene, forsvinner også den andre. Vi 

ønsker et tilbud for alle barna våre i bygda. Helst på samme sted, et felles 

samlingspunkt.  

 

 



Høringsuttalelse til WSP sin konsekvensutredning  
om skolestruktur i nordre Ringsaker 
 
Kapittel 5. Teoretisk rammeverk skoleutvikling 
 
Wsp s 36. Avssnitt 5.1 
 Her omtales barnekonvensjonen og at menneskerettsloven. Wsp-rapporten understreker at 
barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle avgjørelser som gjelder barn. 
Barnas beste er imidlertid ikke enerådende fortsetter de. Heller ikke er det entydig hva som 
er barnas beste.  
I vårt skriv om oppvekstsentermodellen henviser vi i vedlegg 2 til Halvor Bjørnsruds forskning 

fra 2012 der han kommer fram til at sosial tilhørighet og nærhet til lokalsamfunnet er 

grunnleggende forutsetninger for en inkluderende skole. (Vedlegg 2, s1.) Bjørnsrud selv 

uttaler det så sterkt: «Mye tyder faktisk på at vi gjennom den utviklingen vi ser, står i fare for 

å ekskludere barn og foresatte i små lokalsamfunn bort fra en skole der de har tilhørighet og 

nærhet». 

 I samme vedlegg har vi med professor emeritus Edvard Befring sin forskning på 

læringsutbytte innen læring i kontekst og læring i sentraliserte institusjonelle skoler. 

(Vedlegg 2, s1)  

Disse forskningsresultatene må være tungtveiende for hva som er barnets beste i 

oppveksten. De er ikke tatt hensyn til i wsp sin rapport. Oppvekstsentermodellen vil gi 

lærings- og oppvekstsvilkår knyttet til samme lokalmiljø i tråd med forskningen. En 

sentralisert skole har et nærmiljø som er fjernere fra barnets hjemmemiljø, læringen blir 

fjernet fra barnets nærmiljø.  

Wsp s 36. Avsnitt 5.2 
Langt de fleste av de nedlagte skolene er nærmiljøskoler for unger som bor på bygda. At 
Norge velger en skolestruktur som utdanner for avfolkning av bygdene istedenfor en 
skolestruktur som utvikler denne siden av landet vårt, er ødeleggende for bosetning og 
næringsliv.  
 

Wsp s 37. Avsnitt 5.3 
Hva er høna og hva er egget når det gjelder befolkningsstrømmen fra rurale til sentrale 
strøk? Hva om Ringsaker kommune verdsetter bygdene ved å opprette oppvekstsenter og 
skape begeistring for livet på bygda gjennom tilrettelegging av gode oppvekstvillkår for 
barna - også i bygdene? (Uten også her å tenke sentralisering til bygdesentre.) I Nord 
Østerdal ble det å beholde nærmiljøskolene for noen år siden sett på som et av de viktigste 
faktorene for å få unge folk til å flytte hjem, og de lyktes. 
 

Wsp s 37. avsnitt 5.4. 
 Her snakkes det om forskning på mobbing og skoleresultater ved sammenslåing av skoler. 
Forskningen fra Danmark tar for seg resultatene fra ett år før sammenslåing og fire år etter 
sammenslåing. Dette gir et skjevt bilde siden det bare bygger på ett års resultater på de 



nedlagte skolene. Wsp-rapporten nevner ikke Skoleporten.no, der man kan lese resultater av 
nasjonale prøver, eksamener og elevundersøkelsen for alle skoler i Norge. På nevnte 
nettsted er hvert år det som betegnes som små skoler blant de beste i landet. Ett fylke, 
gamle Sogn og Fjordane, utmerker seg hvert år med svært gode resultater. Det er det fylket i 
Norge som har prosentvis flest små skoler. Les «nærmiljøskoler». Samme fylke har opprettet 
flere oppvekstsenter i rurale strøk. (SØF-rapport 1-2010, s 61-65) (Oppvekstsenter i bygdene 
i nordre Ringsaker. Pilotprosjekt i Lismarka, s 20) 
 

Wsp s 38: I avsnitt 5.5. 
Om skolestørrelse. Små og store skoler blir stadig satt opp mot hverandre. 
Dette blir feil sett med pedagogiske øyne. For læring og utvikling, jmf 
Bjørnsrud og Befring, er det nærheten av skolen og tilknytningen av 
læringsarbeidet til nærmiljøet som er avgjørende. En nærmiljøskole ligger i 
barnets nærmiljø, og kan dermed være både stor og liten, stor i en by, liten i 
et mer grisgrendt område. I læringsperspektiv blir det mer oppklarende å 
snakke om sentraliserte skoler kontra nærmiljøskoler. I rapporten brukes 
begrepet sammenslåtte skoler om sentraliserte skoler. Fordi Ringsaker er en 
by- og landkommune der mer enn 50% av befolkningen bor i bygdene, vil 
kommunen tjene sine innbyggere og oppfylle barnets beste ved å la både 
familier i by og bygd ha nærmiljøskoler, nærmiljøbarnehager og som en 
styrke for bygda: Oppvekstsenter.  
Dette er en sammenligning wsp overhodet ikke er inne på. Det er heller ikke noe som synes 

å bli vektlagt ellers i skolesaker, dessverre. 

 

Wsp s 39: Avsnitt 5.6.1 
Det er veldig trist å se hvordan wsp-rapporten tar alle forskningsresultatene, også de som 

taler til fordel for små nærmiljøskoler med aldersblanding og oppvekstsenter, som en faktor 

som taler for at sentraliserte skoler er best. 

Thomas Nordahl sin undersøkelse fra 2007 gjaldt en kommune, det var fire svært små 

nærmiljøskoler som ble satt sammen til en klasse da de kom på ungdomsskolen. De andre 

klassene på ungdomsskolen hadde gått sammen helt fra første klasse på barnetrinnet. En 

svært uheldig organisering for å gi muligheter for å bli kjent og inkludert, oppnå trygghet og 

trivsel, og dermed god læringsmotivasjon. Hårreisende at en enkelt undersøkelse fra en 

forsker skal tillegges så stor betydning.  

Lenger ned på samme side refererer wsp til et notat fra Nordahl til Tokke kommune. Når det 

her gjelder variasjon i elevfellesskapet, kan ikke en aldershomogen basisgruppe tilby like stor 

variasjon som en aldersblandet basisgruppe. Vygotsky´s sosialkulturelle læringssyn som sier 

at unger lærer av hverandre med nivåforskjell som drivkraft, kan legges systematisk til grunn 

for læring i aldersblandede grupper. Dette er ellers læringssynet som LK20 bygger på. Et 

oppvekstsenter vil gi minst like store, helst større, muligheter innen læring som 

aldershomogene grupper. For å sikre utnyttelse av denne pedagogiske fordelen må et 



oppvekstsenter drives etter de fire grunnpilarene beskrevet i skrivet: «Oppvekstsenter i 

bygdene i nordre Ringsaker. Pilotprosjekt i Lismarka,» s 8. 

Når det gjelde Hattie og hans teorier og forskning, sier han også at grunnen til at små 

elevgrupper ikke synes å ha noen fordeler i læringsutbytte, er at lærerne ser ut til å bruke 

samme metodikk uansett størrelse og sammensetning av elevgruppen. (Hattie 2009) Dette 

samsvarer med erfaringer fra kurs og foredrag samt besøk på mange små nærmiljøskoler i 

Norge. De skolene som gjennomfører de fire grunnpilarene systematisk i læringsarbeidet, 

oppnår gode læringsresultater.  (Skoleporten.no) 

Wsp s 40: Avsnitt 5.6.2. 
Her skriver de at det mangler forskning på området. I vedlegg 2, s1 henviser vi til Rune 
Kvalsund sin forskning på området. Resultatene av denne forskningen oppsummerer Rune 
Kvalsund selv slik: «Mine granskingar viser at dei små skulane gir elevane ein breiare 
kompetanse for sosial samhandling enn det ein finn på større skular.» (Intervju i Synstre 
Møre 2009) 
 
Wsp s 40: Avsnitt 5.6.4. 
Viser til vedlegg 1 til «Oppvekstsenter i bygdene i nordre Ringsaker. Pilotprosjekt i 
Lismarka», som sier mye om mulighetene for tilrettelegging både på gruppe- og individnivå i 
skoler med aldersblandede elevgrupper. 
 
Wsp s 41: Avsnitt 5.6.5.  
Samarbeid med hjemmene. Det finnes erfaringsbasert kunnskap som viser at samarbeidet 
hjem-skole på nærmiljøskoler er bredere (dugnader og felles opplegg også) på 
nærmiljøskoler enn på sentraliserte skoler. (Melheim 1998) 
 
Wsp s 41: Avsnitt 5.7 
Det er fullt mulig å ha et attraktivt fagmiljø som tiltrekker seg godt kvalifiserte lærere på små 
nærmiljøskoler, der disse drives som nettopp det, og ikke etterstreber å ligne en fulldelt 
skole pedagogisk. Her kan en igjen vise til Sogn og Fjordane som har en velutdannet 
lærerstab på sine skoler. Samme fylke har også et godt samarbeid for sine nærmiljøskoler 
med nettverk og videreutdanningstilbud, også rettet mot de små nærmiljøskolene sitt 
særpreg. (SØF-rapport 1-2010)  
Det er kommunen som har ansvar for skoleutvikling og kompetanseutvikling i alle sine 
skoler. Det er høyt utdanningsnivå på kollegiene på skoler i nordre Ringsaker nå, og vilje til å 
utvikle sin kompetanse videre.  
Fagteam som vektlegges på større skoler, lar seg ikke gjennomføre på små nærmiljøskoler. 

Det betyr ikke at teamarbeid ikke lar seg gjennomføre, det er bare annerledes, det kan være 

1.-4.team og 5.-7.team, der arbeid og innhold blir tilpasset dette. Der et fagteam eller 

trinnteam har ekspertise på sitt fagfelt på det aktuelle trinnet, har et team på en liten 

nærmiljøskole en større oversikt over læringsmålene elevene på trinnet skal nå i alle fag.  

En oppvekstsentermodell vil gi økte muligheter for samarbeid mellom personale i barnehage 
og skole, utvidede kollegier og en myk overgang mellom barnehage og skole. Samtidig lever 
vi i en digital tidsalder der nettverk mellom oppvekstsentrene vil gi muligheter for utvidede 
lederteam, utvidede kollegier, utviklingssamarbeid og samarbeid på elevnivå. Ringsaker 
kommune framstår som en foregangskommune digitalt. Dette må også kunne gjenspeile seg 



i skolestrukturen. Det gir uante muligheter for samarbeid mellom skoler og oppvekstsenter 
på tvers av kommunegrenser og landegrenser. (Skåbumodellen og Bygdeskolen-nettverk 
rundt små skoler i Troms, 2010) 
 
Wsp s 42: Avsnitt 5.8. 
Peder Haug kritiserer spesialundervisningen gitt i små grupper ute av basisgruppen. I en 
skole/et oppvekstsenter med aldersblanding, er det komplementaritetsprinsippet han 
mener gir best effekt, enkelt å sette ut i livet. I mindre enheter er det greit å finne løsninger 
og tilpasninger og elevene er vant til at det arbeides på ulike nivåer og måter samtidig i et 
klasserom. Det er systematisk gjennomført med gode resultater på minst en av skolene i 
nordre Ringsaker over mange år. Organiseringen av spesialundervisning på Lismarka skole 
beskrives i vedlegg 1, s2 og 3) 
 
Wsp s 42. Avsnitt 5.9. 
Når framtidsrettede skoleanlegg beskrives, rettes det stort søkelys på skolebygningen for at 
det sosialkulturelle læringssynet skal kunne gjennomføres. Samtidig betoner LK20 at læring 
skjer gjennom kommunikasjon og samhandling med noen som kan mer eller noe annet enn 
deg selv. Alle, uansett alder, må lære seg å lære. Rapporten ser absolutt ikke på hvordan 
skoler sambruker rom i dag, f.eks. musikkrom og bibliotek sammen for å unngå at rom står 
ubrukt store deler av dagen. Det tas heller ikke høyde for at timeplanlegging og organisering 
av fag og skoledag kan være med på å effektivisere bruken av læringsarenaer. Ved å se så 
ensidig på statistikk over skoler, og unnlate å besøke og lytte til folk på de aktuelle skolene 
gis et uriktig bilde av behovet for utbygging til framtidsrettede skole- (oppvekstsenter)bygg. 
Selv om det må være plass nok, ventilasjon osv. for at et skolebygg skal være gunstig for god 
læring, skjer den nødvendige omtalte kommunikasjonen og samhandlingen også i eldre 
skolebygg. Læring kan foregå overalt der folk treffes. Det er arbeidet som utføres i de fysiske 
lokalene som er det avgjørende.  
 

Wsp s43 og 44: Avsnitt 5.10.  
Utomhus. Her betones blant annet at uteområdet på skolen også skal kunne brukes av 
ungene på fritida. Det skal være et såkalt nærmiljøanlegg. Det hjelper lite de ungene som 
bruker lang tid på skolebussen for å komme til den sentraliserte skolen sin, at skolen har et 
flott nærmiljøanlegg utomhus. De kan bruke det sammen med skolevennene i friminuttene, 
men ikke sammen med vennene sine på ettermiddagen. På fritida har de ikke den samme 
muligheten. Med et nærmiljøanlegg knyttet til oppvekstsenter i nærmiljøet til ungenes hjem, 
vil alle barn få oppleve gleden av dette. Det bidrar til et naturlig samlingspunkt for fysisk 
utfoldelse og samhandling (og læring) og vil være viktig for folkehelse.  
Oppvekstsenter er en god modell i tråd med barnets beste for læring, skoleutvikling, 

bygdeutvikling og befolkningsvekst i nordre Ringsaker.  

 

Brøttum 17.06.2021 

 

Brite Kandal     Randi Sætherstuen 
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