Skolestrukturi NordOdal
Kommunestyret10.11.21
AnneOlenAasen,kommunedirektør

Bakgrunn

Det ble nedsatt et utvalg for å vurdere ulike
modeller for Framtidas skole i Nord Odal
Bestillingen fra kommunestyret 11.12.19;
I lys av den pressede økonomiske situasjonen i kommunen er det behov
• for et større omstillingsprosjekt i Nord-Odal
• vi må ta grep som gjør oss bærekraftige inn i framtida.
• vi kan ikke belage oss på at et økt antall innbyggere vil kunne løse våre utfordringer på kort sikt, vi må gjøre
grep her og nå.
• å erkjenne at nedgang i antall barn i barnehage og skoler er en realitet, og at det fører til en reduksjon i
antall ansatte.
• Vi må ta i bruk sammenligningsverktøy som KOSTRA og skoleporten for å ta de smertefulle kutt som må
komme.
• Målet må være at kommunen reduserer sine tjenester til snittet for kommunegruppe 10 samtidig som
læringsresultater og trivsel økes.
• I løpet av 2020 vil det være nødvendig å gjennomføre en prosess på skolestruktur for å se om den
organiseringen vi har i dag er hensiktsmessig med det antall elever vi har.
• Vi har i dag tre barnehager. Det er viktig å få gjennomført utbygging av barnehage i Mo så raskt som mulig.
Denne utbyggingen må være hensiktsmessig med tanke på økonomi og ikke minst med tanke på antall barn.

Saken bygger på politisk vedtak i juni og desember 2020
KS-043/20 Vedtak:
1. Kommunestyret tar arbeidsgruppens rapport om skolestruktur til etterretning og vedtar at
arbeidet med utredning av skolestruktur, 1-10 skole i Mo, videreføres. Eventuelle kostnader knyttet
til dette arbeidet i inneværende budsjettår legges frem i forbindelse med egen sak om
budsjettregulering.
2. Det bes også om en foreløpig betraktning om eventuelle ledige skolelokaler kan egne seg til
barnehageformål.
3. I forbindelse med behandling av budsjett 2021 og økonomiplan 2021-24 vurderes det behov for
ekstern bistand til ytterligere utredninger.

KS-101/20 Vedtak:
1. Kommunestyret godkjenner den foreslåtte fremdriftsplan for arbeidet med utredning av
fremtidig skolestruktur i Nord-Odal kommune.
2. Kommunestyret gir den nedsatte styringsgruppa for arbeidet mandat til å belyse de alternativer
til skolestruktur de finner nødvendig

Utredningsalternativer jf K-styre 16.12.20
Alternativ 0: Videreføring av dagens skolestruktur.
Alternativ 1: Samle de tre eksisterende skolene til en kombinert barne- og ungdomsskole.
Alternativ 2: Samle dagens to barneskoler til en barneskole og beholde ungdomsskolen
som en skole.
• Barneskole 1-7 i Sand
• Ungdomsskole 8-10 i Mo

Alternativ 3: Samle den ene barneskolen og ungdomsskolen til en kombinert barne- og
ungdomsskole og beholde den andre barneskolen.
• Barneskole 1-7 i Sand
• Barne- og ungdomsskole 1-10 i Mo

Alternativ 4: Samle småskoletrinnet fra begge dagens barneskoler og samle mellomtrinnet
fra begge dagens barneskoler sammen med ungdomsskolen til en kombinert barne- og
ungdomsskole.
• Barneskole 1-4 i Sand
• Barne- og ungdomsskole 5-10 i Mo

Medvirkning

Medvirkning
• Saken vært behandlet og orientert om i elevrådene, foreldreutvalg (FAU) og
samarbeidsutvalg (SU) ved skolene, i tillegg til i de unges kommunestyret (DUK).
• Det har i vært informasjonsmøter for alle foreldre i skolene og barnehagene.
• Det har våren 2021 vært åpnet for innspill fra innbyggere og det har kommet
inn 66 innspill til saken.
• De har kommet fra brukere av skolene, men også fra lag, foreninger og
enkeltpersoner og vitner om stort engasjement i en viktig sak.
• Temaer som går igjen er bl.a;
•
•
•
•
•

trygghet og en god skole for elevene,
skolen som samlingspunkt,
avstand,
bekymring for en «storskole», men også innspill som taler for
en 1-10-skole med dagens og framtidas elevtall.

Medvirkningsinnspillene resulterte i……
• Gjennomføring av informasjonsmøter for alle foreldre i skole og
barnehage.
• Forlenget innspillsfrist .
• At alternativ organisering, skolestørrelse, elevmiljø og læringsmiljø er
godt belyst i saken.
Innspillene følger saken videre sammen med alt annet
utredningsgrunnlag.

Vi ønsker det samme! Den beste skolen for ungene i
Nord Odal - i dag og i framtida

Perspektivene

Perspektiver Beskrivelse
Det samfunnsmessige
perspektivet

Bedre kommunens økonomiske situasjon gjennom å satse på utvikling av næringsattraktivitet,
besøksattraktivitet og bosettingsattraktivitet for å beholde og rekruttere nye innbyggere. Dette
reflekteres i kommuneplanens samfunnsdel som med sine satsingsområder skal bidra til å
skape et attraktivt og inkluderende lokalsamfunn med velfungerende tjenester i et
bærekraftig perspektiv.

Det pedagogiske
perspektivet

Utredningsgrunnlaget tar, under det pedagogiske perspektivet, for seg kvalitet, det
som omhandler kjennetegn ved arbeidet i skolen, innholdet i opplæringen,
undervisningsmetoder, lærernes kompetanse og bruk av denne, og selve læringsmiljøet.

Det organisatoriske
perspektivet

Omhandler de formelle rammene knyttet lovverk, forskrifter og planer, men også økonomi,
personaltetthet, kompetanse, klassestørrelse og sammensetning, og fysiske rammer som
bygninger og utstyr. Hovedpunktene som belyses knytter seg til kompetanse, lederstruktur og
bygningsmasse.

Det økonomiske
perspektivet

Budsjett- og økonomiplan 2021-2024 viser at oppvekst og kulturrammene fra 2020 til 2021
reduseres med 8,8 millioner kroner. Det ligger ytterligere reduksjoner i årene frem til 2024 med
5,5 mill. Dette betyr reduksjon i årsverk med bakgrunn i synkende elevtall. De totale økonomiske
rammene for skoledrift handler i hovedsak om lønn og kjøp av varer og tjenester. I tillegg kommer
driftsutgifter til bygningsmassen.

Vurderingav
utredningsalternativene
i lys av perspektivene

Alternativ 0 Videreføring av dagens
skolestruktur
- Forringet pedagogisk
- Ivaretar samfunnsmessige
kvalitet grunnet færre
perspektivet ved
barn/mindre ressurser.
opprettholdelse av skoletilbud
- Organisatoriske utfordringer
i kommunesenteret Sand.
for å stette kompetansekrav,
- Status quo skoleskyss.
samt ledige areal ved skolene.
- Alternativet vil ikke gi
nødvendige økonomiske
innsparinger.

Alternativ 1: Samle de tre eksisterende skolene til
en kombinert barne- og ungdomsskole
- Pedagogisk gir alternativet flere
elever totalt på skolen/økt fleksibilitet
mht klassestørrelse, større fagmiljø og
økt undervisningskvalitet.
- Organisatorisk rom for mer effektiv
ressursutnyttelse, økt fleksibilitet på
kompetanseutnyttelse og potensielt
1.88 årsverk reduksjon ledelse. Mo
kan ta imot alle elever.
- Økonomisk er alternativet det som
gir størst innsparingseffekt. 1,88
årsverk ledelse, og mulig lærerårsverk
pr trinn. Sand fristilles som skolebygg.

- Samfunnsmessig prioritert satsing
på skole i begge tettstedene Sand og
Mo.
- Økt behov for skoleskyss.

Alternativ 2: Samle dagens to barneskoler til en
barneskole og beholde ungdomsskolen som en
skole
-Pedagogisk ivaretakelse av
grunnprinsippene for
grunnskoleopplæring. Flere
elever pr trinn.

-Samfunnsmessig prioritert satsing på
skole i begge tettstedene Sand og Mo.

- Organisatorisk styrket
kompetanse for 1-7 trinn

- Pedagogisk kritisk sårbarhet for
ungdomsskole Mo mtp elevtall og
personell.

- Usikker etterbrukspotensiale Garvik
skole.

- Organisatorisk behov for økt areal til
lærerarbeidsplasser og gymbygg Sand.
- Økonomisk vil alternativet ikke gi
nødvendig innsparing.

Alternativ 3: Samle den ene barneskolen og
ungdomsskolen til en kombinert barne- og
ungdomsskole og beholde den andre barneskolen

-Ivaretar det samfunnsfaglige
ved at skoletilbudet
opprettholdes i
kommunesenteret Sand.

- Pedagogisk lik 0-alternativet.
Lite positive synergieffekt på
personell og elevsiden.
- Organisatoriske utfordringer
for å ivareta kompetansekrav
undervisning.
- Økonomisk vil ikke
alternativet gi nødvendig
innsparing.

Alternativ 4: Samle småskoletrinnet fra begge dagens barneskoler og
samle mellomtrinnet fra begge dagens barneskoler sammen med
ungdomsskolen til en kombinert barne- og ungdomsskole

- Pedagogisk gir alternativet
større elevtall pr trinn, men
ikke høyere elevtall totalt.
Vil være positivt mht
profesjonsfellesskap.
- Organisatorisk fordeler for
5-10 trinn, ved fleksibel
lærerressurs og
undervisning.

- Samfunnsmessig prioritert
satsing på skole i begge
tettstedene Sand og Mo.
- Økt behov for skoleskyss.
- Økonomisk vil ikke
alternativet gi nødvendige
innsparinger.

Oppsummering
• Isolert sett, ut fra et samfunnsmessig perspektiv, konkluderes det med at
alternativ 0 og 3 er de alternativene som er best med tanke på å oppnå
målene i samfunnsplanen.
• Isolert sett, ut fra et pedagogisk perspektiv konkluderes det med
at alternativ 1 er det som best kan sikre elevenes læring, både faglig og
sosialt.
• Isolert sett, ut fra et organisatorisk perspektiv konkluderes det med
at alternativ 1 er det som best kan sikre en organisering som samlet
ivaretar de definerte områdene som beskrevet.
• Isolert sett, ut fra et økonomisk perspektiv konkluderes det med
at alternativ 1 er det som best kan sikre en god og
forsvarlig kommuneøkonomi-styring med langsiktig bærekraft.

Vi står ved et
veiskille….
-

Færre barn
Flere eldre
Økt forsørgerbyrde
Omprioritering fra oppvekst
til helse

Dette går ikke over! Krever rask
agering og omstilling –
alternativt vil den økonomiske
utfordringen øke og
handlingsrommet reduseres.

Demografikostnader

Dette betyr i praksisat vi må ta ned kostnaderinne oppvekstmed 18 mill frem til
2025.Altsåi denne økonomiplanperioden.
For 2021til 2022beregnerTBUat vi skal bruk 8,5 mill mindre i 2022enn i 2021
på oppvekst.
Det må forventesen kostnadsøkningpå opp mot 14-15 mill innen HO i perioden
frem til 2025,men at vi kan beregneen reduksjonpå 0,5 mill fra 2021til 2022
innen HO.

Antall elever pr
skole i de ulike
alternativene

Framtidig
elevtall basert
på dagens
elevtall og
innbyggere pr
01.01.21
…..83 færre elever om 5 år

Årsverk til ordinær undervisning sett opp mot
klasseantallet i alle alternativer

Skolebyggenes kapasitet

…..skolebyggene på Mo skal dermed ha kapasitet til 490 elever. Dagens totale antall elever er 463.

Om du kunne starte med blanke ark – hvor og
hvordan skulle Nord-Odal skolen vært da?
…..er det der målet ligger?

Konklusjon
• Det er ikke bærekraftig å opprettholde dagens skolestruktur, verken pedagogisk,
organisatorisk eller økonomisk – og da heller ikke samfunnsmessig.
• Alternativene 0,2,3 og 4 vil ikke ha effekt i forhold til å svare opp mandatets
bestilling mht bærekraft og justert struktur i samsvar med elevtallsnedgang og
reduserte rammer.
• En organisatorisk modell med for eksempel opprettholdelse av de tre skolene
med en ledelse vil ikke kunne gi innsparinger slik det er behov for.
• En felles 1-10 skole er det eneste alternativet som svarer ut mandatets bestilling.
• Ideelt sett burde en 1-10 skole være lokalisert i kommunesenteret Sand.
• Dette vil imidlertid kreve investeringer som kommunen i dag ikke har finansiell
evne til.
• Skoleanlegget i Mo har kapasitet til å ta imot alle elever allerede neste skoleår,
uten vesentlige investeringer. Dette er en skole i god bygningsmessig stand med
en flott beliggenhet, har gode uteområder og idrettshall med svømmebygg.

Kommunedirektørens innstilling
1.
Endret befolkning sammensetting og lavere barnetall reduserer
kommunens overføringer og setter krav til effektivisering og
strukturendring for å opprettholde god kvalitet i Nord-Odal skolen.
2.
Kommunedirektøren bes synliggjøre følgende;
a.
innsparingspotensialet ved utredningsalternativene,
b.
skolebyggenes kapasitet til flere elever og ansatte, og
c.
konsekvens for skoletransport i utredningsalternativene.
3.
Kommunedirektøren bes legge frem ny sak som inkluderer
overnevnte, til Kommunestyrets beslutning i første møte i 2022.

Formannskapets innstilling
1. Endret befolkning sammensetting og lavere barnetall reduserer kommunens
overføringer og setter krav til effektivisering og strukturendring for å
opprettholde god kvalitet i Nord-Odal skolen.
2.
Kommunedirektøren bes synliggjøre følgende;
a.
innsparingspotensialet ved utredningsalternativene,
b.
skolebyggenes kapasitet til flere elever og ansatte, og
c.
konsekvens for skoletransport i utredningsalternativene.
3. Kommunedirektøren bes legge frem ny sak som inkluderer overnevnte, til
Kommunestyrets beslutning i første møte i 2022.
4. Nytt alternativ til utredning: 1-4 på Sand, 1-10 i Mo.
5. Kommunedirektøren får mandat til å bringe barnehagesektoren og
barnehagestruktur i arbeidet med ulike modeller.

Kommunestyrets vedtak
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Endret befolkning sammensetting og lavere barnetall reduserer kommunens overføringer og
setter krav til effektivisering og strukturendring for å opprettholde god kvalitet i Nord-Odal
skolen.
Kommunedirektøren bes synliggjøre følgende;
a.
innsparingspotensialet ved utredningsalternativene,
b.
skolebyggenes kapasitet til flere elever og ansatte, og
c.
konsekvens for skoletransport i utredningsalternativene.
Kommunedirektøren bes legge frem ny sak som inkluderer overnevnte, til Kommunestyrets
beslutning i første møte i 2022.
Nytt alternativ til utredning: 1-4 på Sand, 1-10 i Mo.
Kommunedirektøren får mandat til å bringe barnehagesektoren og barnehagestruktur i
arbeidet med ulike modeller.
Administrasjonen oppfordres til å vurdere muligheter for å endre organisasjonsstrukturen og
for å bruke ressurser på tvers mellom skolene og mellom klassetrinn.

Vekst og utvikling i vakre Nord Odal
Troverdig - Engasjement - Ansvar - Muligheter

Innsti llinger fra råd og utvalg

Råd for likestilling av funksjonshemmede
25.10.21
Kommunedirektørens innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt:
1.
Endret befolkning sammensetting og lavere barnetall reduserer kommunens overføringer
og setter krav til effektivisering og strukturendring for å opprettholde god kvalitet i Nord Odal
skolen.
2.
Kommunedirektøren bes synliggjøre følgende;
a.
innsparingspotensialet ved utredningsalternativene,
b.
skolebyggenes kapasitet til flere elever og ansatte, og
c.
konsekvens for skoletransport i utredningsalternativene.
3. Kommunedirektøren bes legge frem ny sak som inkluderer overnevnte, til Kommunestyrets
beslutning i første møte i 2022.
4. Kommunedirektør sørger for at aspekter rundt universell utforming også tas med i videre
utredning.
5. Det bør vurderes uttalelser fra organisasjoner og bedrifter med kjennskap til feltet.

Eldres råd 25.10.21
Det ble stemt over forslag til Bjørn O. Andersen - forslaget ble
enstemmig vedtatt:
I følge forskrift fra Kommunal og moderniseringsdepartementet skal
eldres råd uttale seg om saker som gjelder eldre. Derfor tar eldres råd
innholdet i sak 015/21 til underretning, men finner det ikke i
overenstemmelse med departementets retningslinjer å gå inn for et
konkret forslag til vedtak.

De unges kommunestyret 27.10.21
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt:
KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING:
1.
Endret befolkning sammensetting og lavere barnetall reduserer kommunens
overføringer og setter krav til effektivisering og strukturendring for å opprettholde
god kvalitet i Nord Odal skolen.
2.
Kommunedirektøren bes synliggjøre følgende;
a.
innsparingspotensialet ved utredningsalternativene,
b.
skolebyggenes kapasitet til flere elever og ansatte, og
c.
konsekvens for skoletransport i utredningsalternativene.
3.
Kommunedirektøren bes legge frem ny sak som inkluderer overnevnte, til
Kommunestyrets beslutning i første møte i 2022.

Utvalg for eiendom og samfunn
25.10.21
Inger Anne Østmodalens sitt forslag enstemmig vedtatt:

Kommunestyret vedtar å beholde dagens skolestruktur i tråd med
kommunens samfunnsstrategi. Administrasjonen oppfordres til å
vurdere muligheter for å endre organisasjonsstrukturen og for å bruke
ressurser på tvers mellom skolene og mellom klassetrinn.

Utvalg for oppvekst og kultur
27.10.21/01.11.21
Tilleggsforslag:
Forslag fra Njål Føsker: Kommunedirektøren bes legge alternativ «L» inn i sine vurderinger og vurderes dette ut
fra de 4 perspektivene – samfunnsperspektivet, pedagogisk perspektiv, organisatorisk perspektiv og økonomisk
perspektiv
1.
2.

3.
4.

Endret befolkning sammensetting og lavere barnetall reduserer kommunens overføringer og setter
krav til effektivisering og strukturendring for å opprettholde god kvalitet i Nord Odal skolen.
Kommunedirektøren bes synliggjøre følgende;
a.
innsparingspotensialet ved utredningsalternativene,
b.
skolebyggenes kapasitet til flere elever og ansatte, og
c.
konsekvens for skoletransport i utredningsalternativene.
Kommunedirektøren bes legge frem ny sak som inkluderer overnevnte, til Kommunestyrets
beslutning i første møte i 2022.
Kommunedirektøren bes legge alternativ «L» inn i sine vurderinger og vurderes dette ut fra de 4
perspektivene – samfunnsperspektivet, pedagogisk perspektiv, organisatorisk perspektiv og
økonomisk perspektiv

Utvalg for helse og omsorg
28.10.21
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt:
1.
Endret befolkning sammensetting og lavere barnetall reduserer
kommunens overføringer og setter krav til effektivisering og strukturendring
for å opprettholde god kvalitet i Nord Odal skolen.
2.
Kommunedirektøren bes synliggjøre følgende;
a.
innsparingspotensialet ved utredningsalternativene,
b.
skolebyggenes kapasitet til flere elever og ansatte, og
c.
konsekvens for skoletransport i utredningsalternativene.
3.
Kommunedirektøren bes legge frem ny sak som inkluderer
overnevnte, til Kommunestyrets beslutning i første møte i 2022.

