
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:

Torpa aarne- og ungdomsskole

1. Rammen får mest å si for neste skoleår, da kut må tas fra 
1.august 2016.
Om rammen eter audsjetprosess og fordeling viser en kratig 
nedgang, må et eller fere av følgende gjennomføres: 

 Kut gjort i 2016 medfører innsparing i 2017.
 Minimal aruk av vikarer, også ved langtidspermisjoner 

som  svangerskapspermisjon.
 Naturlig avgang i løpet av 2016 og 2017, ikke ansete nye 

for disse.
 De tre kulepunktene over vil gi en innsparing i 2017 på ca

750 000 kr, og en aemanningsreduksjon på 1 lærerstilling
og deler av en assistentstilling.

 TBUS har et snit på 21 elever per trinn, klassestørrelsen 
varierer fra 15-29 elever. Det er dermed ingen mulighet 
til innsparing ved sammenslåing av klasser.  Behovet for 
deling og tilretelegging er aetydelig. Deling er lovpålagt i
svømming hvis elevtallet overstiger 15.  raktiske årsaker 
som størrelsen på skolekjøkkenet, seter aegrensing på 
16 elever. Læreplaner i praktiske fag som 
kunst&håndverk og musikk er vanskelig å gjennomføre 
uten gruppedeling, spesielt fra 5.trinn og oppover. 
Opplæringsloven gir i tillegg en føring om høg 
lærertethet i fagene norsk og matematikk på trinn 1-4.

 I overkant av 3 årsverk går med til vedtak eter 
opplæringsloven rundt enkeltelever inneværende 
skoleår. Dete handler hovedsakelig  om 
spesialundervisning, samt noen få årstimer 
grunnleggende norsk. 

 I tillegg aruker vi i underkant av et halvt årsverk til 
styrking 1.-4.trinn eter aevilgningen git av staten i vår, 
og her kan vi ikke kute.

 Alle de tre siste  punktene  gjelder pedagoger. 
2. TBUS har i snit store klasser, inneværende skoleår har 1. og 

2.klasse henholdsvis 24 og 25 elever, og 9.klasse 29 elever. Store
klasser medfører økt aehov for tilreteleggingstimer og 
gruppeinndeling: Blir det mindre timer til dete, vil tilaudet til 
selvfølgelig elevene forringes.                                                            



Et eksempel: 2.trinn har 25 elever, de har 12 lærertimer til 
deling/styrking. Av dete går 2 til deling i svømming, resten til 
styrking i 8 av til sammen 13 uketimer i norsk/matematikk. 
Dete er allerede svært lite set i forhold til § 1-3 i 
Opplæringslova: …På 1.ti 4.årstrinn skai kommunen sørrgje for at 
den tipassa oppiæringa i norsk eiier samisk og matematkk 
meiiom anna inneber særieg hørg iærartetieik, og er særieg reta 
mot eievar med svak dugieik i iesing og rekning). Dersom skolen 
ikke gir forsvarlig tilretelegging de første skoleårene, er det fare
for at vi vil få større aehov for spesialundervisning på høgere 
trinn. Det at skoleaudsjetene i NLK så langt har git et visst rom 
for tilretelegging innenfor klassens rammer, har nær sammen-
heng med kommunens lave andel av spesialundervisning.

3. Spesialundervisning organiseres eter anaefalinger  i sakkyndig 
vurdering. Flere vedtak ses i sammenheng der dete er mulig og 
organiseres  som undervisning i grupper av varierende størrelse. 
Det er dermed gjort vedtak om langt fere timer til 
spesialundervisning enn det som faktisk aenytes uten at noen 
ikke får det de har krav på. I praksis vil det si at en klasse med 
fere vedtak på 5 timer/uke, kan spesialundersning utgjøre totalt
5 lærertimer ekstra for klassen.  å  TBUS må ca halvparten av 
spesialundervisningen inneværende skoleår gis som 
undervisning en til en, resten i grupper. Fra august 2017 er det 
ut fra det vi kjenner til per dato, noe mindre aehov for 
spesialundervisning en til en enn i inneværende skoleår.

4. Vedlagt, se mail fra Finn Roger Sørseth, 18 10 16.

5. Det er i samaraeid mellom de tre rektorene utaraeidet en 
fordelingsmodell for grunnskolen i NLK. For å kunne holde den 
tildelte rammen må TBUS gjennomføre tiltakene i punkt 1, 
kulepunkt 1,2, 3,4 og 5. I tillegg må vi kute i antall 
tilreteleggingstimer, se punkt 2.  Vi må også skjære aetydelig 
ned på foraruksposter som læreaøker og annet skolemateriell. 
Alt i alt vil dete medføre en aetydelig svekkelse i 
opplæringstilaudet TBUS kan gi. 

6. Annet: Vi har de siste tre årene fnansiert en 
skoletur/ekskursjon for 10.trinn. Ikke lovpålagte oppgaver som 
dete vil ikke lenger ali mulig for TBUS. Denne typen tur er 
avhengig av gaver fra foresate dersom den skal kunne 
gjennomføres.

19 10 16, Eva Taraldstad rektor/enhetsleder



 


