
DELUTREDNING - OU 2016-2019

Tema/Navn: Bemanningsreduksjoner Grunnskolen. 
Jfr. Q15, en reduksjon på DBS-ramme på kr. 1,3 mill. Denne må ses på 
under Grunnskole samlet set. 
Relatert til OU-rapport tiltak SKO04 og foreløpig svar i kap. 7.1.4.
Reduksjon på kr. 600.000,- (tilsv. 1 årsverk) hvert år i perioden 2017-
2019. 
Kommunestyret 21.6.:
Stillinger som tjenesteområdeledere for grunnskole og aarnehage 
konsekvensjusteres inn med kr. 1,8 mill., og fnansieres med kr. 
600.000,- hver fra rammene til hhv. sentraladministrasjonen, 
grunnskolene og aarnehagene.
Kommunestyret 21.6.:
Bemanningsreduksjonen innenfor skole ønskes utredet videre mtp. 
løsninger og konsekvenser.
Kommentar:
Kommunestyrets vedtak av foreløpige rammer inneaærer følgende krav 
til varige dritsreduksjoner i grunnskolens virksomhetn
2017: Kr. 2,5 mill., 2018: kr. 600.000,-. 2019: Kr. 600.000,-.
I tillegg kommer reduksjon fra 2 til 1 sosialfaglig rådgiver SKO03 (se egen
aestilling).

Oppstart: - Avslutning: 1. oktoaer 2016

Bestilling inkl.
formål/hensikt
:

For å sikre et kvalitativt godt aeslutningsgrunnlag for formannskapet, 
aør følgende punkt aesvares i forslaget til løsning,

1) Ut fra elevtall, aeskrive hvordan undervisningen kan organiseres 
innenfor de gite rammer (aemanningsmessige/økonomiske), ev. 
hvilke skranker som vil oppstå.

2) Beskrive hvordan kapasiteten til deling av grupper og tilpasset 
opplæring må løses.

3) Beskrive om og hvordan spesialundervisning kan organiseres.
4) Beskrive hvordan en reterdig ressursfordelingsmodell for 

grunnskolen (og mellom skolene) aør se ut.
5) Begrunne hvorfor grunnskolen ev. ikke kan løse opplæringen 

innenfor de git rammer.

Ansvarlig: Bente

Deltakere: Rektorer, HR og John.



Aktiviteter Frist Ansvarlig Status

Konklusjon/
Resultat:

1. For DUS alir tallene slik: 8.trinn: 47 elever, 2 klasser 24 elever i 
hver. 9.trinn: 66 elever, 3 klasser 22 i hver. 10.trinn: 44 elever 2 
klasser 22 i hver. Maksimalt antall elever i de feste klasserom er
27 ut fra normen om 2 kvm per elev. Skolekjøkken rommer 
maksimalt 16 elever, svømming har aasolut norm på 15 elever 
per lærer. Valgfag og språkfordypning skal gis og undervisningen
skal også være forsvarlig i andre fag som eksempelvis kunst og 
håndverk. Dete krever 11,3 årsverk som ren grunnressurs for å 
ha en lærer i hvert klasserom til enhver tid. Videre går det med 
2,6 årsverk til annet enn undervisning, funksjoner, livsfasetiltak, 
tidsressurs mm. 0,7 årsverk går til merkantilt, 0,5 årsverk går til 
skoleaialiotek, 1,6 årsverk går til skoleledelse. Eter rammene og
fordelingsmodell slik det er per i dag (audsjetår 2016) dekker 
ikke kommunal ramme aehovet for spesialundervisning og 
grunnleggende norskopplæring, men vi klarer oss på grunn av to
statlige stillinger som forsvinner ved inngangen til skoleåret 
2017/18.

2. All deling gjøres allerede av antall elever på trinn. For eksempel 
alir 9. trinn skoleåret 2017/18 delt i fem grupper på mat og 
helse med 13 elever i hver gruppe i stedet for å dele de tre 
klassene i to med 11 i hver gruppe. Alle slike «kreativee delinger
gir mange ulike grupperinger å forholde seg til for elevene, med 
dårligere forutsigaarhet og rammer. Det er tvilsomt om det 
pedagogisk optimalt, men det er mest økonomisk. Tilpasset 
opplæring utover det hver enkelt lærer klarer å legge til rete for
innenfor en klasse er ikke en gang et tema.

3. Spesialundervisning gis eter sakkyndig vurdering. Det skal mye 
til å trosse denne sakkyndige vurderingen. Spesialundervisning 
er juridisk aindende og vi må vokte oss vel for ikke gi det 
elevene har krav på eter enkeltvedtak. Noe spesialundervisning
kan ikke organiseres på annen måte enn ved ressurs direkte opp
mot enkeltelever. Der det er mulig organiseres 
spesialundervisningen som enten to-lærere eller liten gruppe. 
Da kan fere vedtak dekkes av en ressurs. Det er ikke optimal 



opplæring men den vurderes som forsvarlig. Og er mest 
økonomisk. Ved DUS er det ingen miljøaraeidere (assistenter) 
som ikke skyldes vedtak, med unntak av liten ressurs på 
fremmedspråklige i et forsøk på å gjøre dete tilaudet forsvarlig. 
Fortsat er det i grenseland til det uforsvarlige slik det er per 
dags dato. 

4. Vedlegg

5. DUS kan ikke, på grunn av det som er nevnt over, løse 
opplæringen innenfor den kommunale rammen som skolen har 
skoleåret 2016/17, når to statlige stillinger forsvinner eter dete
skoleåret. Skolen må da ha en større del av rammen til skolene 
samlet for å gi lovpålagt undervisning, på aekostning av de to 
andre skolene. Dete er det tat høyde for i fordelingen av 
poten til skolene samlet, slik at DUS skal klare å gi opplæring 
som er innenfor det lovpålagte.


