
 

 

Stangeskolen og –barnehagen mot 

fremtiden 

 

Kunnskapsgrunnlag for fremtidig skole- og 

barnehagestruktur Stange 

 

 

 

Illustrasjon: Ane Frydenlund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

Sammendrag 

Ambisjonen med utredningen har vært å gjøre den kort og konkret i form av at den maksimalt skulle være 

på et sted mellom 25 og 40 sider. Når status gjøres opp, er den blitt lengre enn dette. Grunnen til det er at 

det i prosessen med å utarbeide denne utredningen har vært sentralt å kunne lage et så godt 

kunnskapsgrunnlag som mulig når viktige beslutninger skal fattes i Stange kommune.  

 

Det økonomiske bildet er at Stange kommune må redusere sine samlede driftsutgifter med 50 millioner 

kroner i løpet av inneværende økonomiplanperiode (2021-2024).  

 

Stange kommune vedtok endringer i skolestruktur sist gang i 2017. Mye har endret seg siden den gang, 

både når det gjelder det økonomiske utfordringsbildet for kommunen, og ikke minst endringer i nasjonale 

lovkrav innen skole. Til drøftingen som følger er det derfor vesentlig at kommunestyret, som skoleeier, 

drøfter utfordringsbildet som i prosessen er blitt definert som en gordisk knute (definisjon særlig vanskelig, 

innviklet oppgave; (tilsynelatende) uløselig problem).  

 

Gjennom utredningen er målet å vise at de gordiske knutene ikke trenger å være uløselige problem.  

 

I utredningens kapittel 1, Innledning, presenteres lovgrunnlaget for skoler og barnehager. De er særdeles 

relevante i forhold til innholdet i kapittel 4 og 5. Der presenteres også prosessen frem mot at 

kommunestyret skal behandle fremtidig barnehage- og skolestruktur høsten 2021.  

 

I kapittel 2, det samfunnsmessige perspektivet, presenteres politisk vedtatte planer for Stange kommune, 

både når det gjelder hvor mye Stange skal vokse og hvor Stange skal vokse. I dette perspektivet kan en se 

for seg følgende bilde rundt en familie som ønsker å bosette seg i Stange: Familien kan ønske å flytte til et 

sted fordi det finnes en skole der. Eller familien kan ønske å bosette seg et sted fordi skolen har høy kvalitet. 

Det ene utelukker ikke det andre.  

I vedtatt planverk fremkommer det at Stange kommune må velge løsninger som gir den beste kvaliteten. 

Endret skolestruktur i seg selv betyr ikke økt kvalitet.  

I kapittelet tilgjengeliggjøres ulik kunnskap som både sier noe om innbyggere i Stange og utfordringsbildet 

for Stange kommune. Ifølge Oversiktsdokument Folkehelse, Stange kommune 2020, fremkommer det 

tydelig at det er avgjørende at barnehagene og skolene i Stange lykkes med å utjevne sosiale forskjeller.  

 

I kapittel 3, det organisatoriske perspektivet, brukes begrepet robust. Begrepet har sin bakgrunn fra vedtatt 

kommuneplans samfunnsdel. Denne sier at Stange kommune skal få til innovasjon og utvikling gjennom 

robust organisering og strukturelle tilpasninger. I dette ligger blant annet «…til en hver tid ha et økonomisk 

handlingsrom som gjør at organisasjonen kan holde tritt med utviklingen. Det vil kunne innebære endringer 

både i organisasjonsstruktur, systemer og arbeidsmåter».  

 

I samme kapittel presenteres også befolkningsfremskrivninger. Disse viser et tydelig mønster i at Ottestad 

og Stangebyen er vekstområdene for barnefamilier, mens også Romedal er vekstområde for voksne 

tilflyttere. Videre vises en nedgang i bygdene. Ut fra både lokale, nasjonale og internasjonale tall, 

understrekes at trender forsterkes; det vil si at områder med vekst fortsetter med å vokse, mens områder 

med befolkningsnedgang fortsetter å miste innbyggere.  
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I kapittel 4, det pedagogiske perspektivet, presenteres de vesentligste endringene som er kommet både i 

lovverk og i andre sentrale føringer. Et eksempel å trekke frem fra kapittelet, er at de som kommer 

nyutdannet med en mastergrad forventer å undervise i de to til fire fagene de har kompetanse i. Om en i 

tillegg legger til grunn at de også ønsker å jobbe i hele stillinger og samtidig være en del av et profesjonelt 

læringsfellesskap, er det et nytt utfordringsbilde for Stange kommune.  

 

I kapittelet presenteres ingen svar, men det brukes plass både på å beskrive endringene, og ikke minst til å 

oversette hva endringene betyr for Stangeskolen. Vurderingen er at de delkapitlene som omhandler hva 

endringene betyr for Stangeskolen, er vesentlige når fremtidig struktur skal diskuteres.  

 

I kapittelet beskrives både den nye lærerrollen og den nye lederrollen. Alle har erfaring fra skole gjennom 

egen skolegang. Noen sitter med et bilde av at de var heldige med læreren, andre sitter med et bilde av at 

de var uheldige med læreren. Å være lærer er en fagprofesjon som alle gjerne vil ha en mening om. Det er 

både naturlig og bra, da alle selvfølgelig vil det beste for både egne og andres barn.  

Å være lærer i 2021 handler ikke om å løse utfordringene på egen hånd. Det handler om at utfordringene 

må løses gjennom drøftinger, refleksjoner, avveininger og diskusjoner, der det viktigste er at det finnes 

andre lærere i profesjonsfellesskapet som en kan diskutere og reflektere sammen med. Med andre ord 

handler det om noe langt mer enn å organisere egen undervisning i eget klasserom og møte resten av 

kollegiet til fellestid en gang i uka.  

Dette bildet gjelder også for ledere. Kompleksiteten og utfordringene for lederne har vokst kraftig de siste 

årene. De skal styre økonomi, være personalledere, lede de profesjonelle læringsfellesskapene, sikre at alle 

barn og elever har trygge psykososiale skolemiljøer, og ikke minst skal de sørge for at kollegiene gjør det 

optimale for at barna og ungdommene skal mestre egne liv som samfunnsgagnlege borgere.  

 

I kapittel 5, det økonomiske perspektivet, beskrives tilstanden på barnehage- og skolebygg. I kapittelet 

fremlegges økonomiske utregninger av hva de ulike alternativene betyr i kroner og øre. Alternativene er lagt 

opp den måten at gjennomføring av ett alternativ ikke utelukker et annet. Kapittelet peker både på 

eventuelle innsparinger i driftsutgifter og på eventuelt økte og reduserte behov for investeringer, avhengig 

av hvilke valg som blir gjort.  

 

Til sammendraget hører det også at å utrede barnehage og skole i ett og samme dokument er krevende. I 

hovedsak dreier utredningen seg om skole, men barnehage er trukket inn der det er naturlig. Det ligger i 

egenarten til skole og barnehage at de dekker forskjellige behov, noe som også fremkommer i forskning 

rundt bygdesamfunn hvor skoler legges ned. Det pekes på at skolenedleggelser er en konsekvens av at folk 

flytter fra stedet og ikke en årsak til at folk flytter. I den sammenhengen vil det være vesentlig også å 

diskutere hva som eventuelt kan erstatte skolen som sosialt samlende for et bygdesamfunn som eventuelt 

«mister» skolen sin.  

 

I drøftinger rundt forhold som har med barn og unge å gjøre, skal barnekonvensjonen vies vesentlig plass. 

Hva som er barnets beste er følgelig noe strukturdiskusjoner må ha i seg. På den ene siden kan det være til 

barnets beste å slippe behov for skoleskyss til skolen. På den andre siden kan det være til barnets beste å 

være del av et mer mangfoldig skolemiljø, både knyttet til medelever og voksne. I barnets beste-

vurderinger er det også vesentlig å erkjenne at det som er til det beste for ett barn, ikke nødvendigvis er det 

beste for et annet barn. Gjennom elevundersøkelsen gir skoleelevene i Stange uttrykk for at de trives godt. I 

det ligger det verken at de vil trives bedre eller dårligere om de får flere medelever.  

 

Skoleelever i Stange presterer godt på nasjonale avlesninger. Om det er på grunn av, eller på tross av en 

desentralisert skolestruktur, finnes ikke kunnskap om.  

Gjennom utredningen presenteres et faktagrunnlag, der det er vesentlig å skape best mulig kvalitet innenfor 

bærekraftige økonomiske rammer, slik at Stange kommune også i fortsettelsen blant annet kan gi gode 

helsetjenester til en aldrende befolkning.  
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Utredningen kommer ikke med noen anbefalinger om hva som vil være verken de kvalitativt beste eller de 

mest effektive grepene når det gjelder kvalitet og innsparing. Utredningen blir lagt ut til høring 10.juni 2021, 

med høringsfrist 15.september. Eget høringsbrev med tilhørende høringsspørsmål sendes til relevante 

høringsinstanser. I tillegg vil høringen bli publisert på kommunens nettside. For barn og unge utarbeides et 

tilpasset høringsbrev med tilhørende høringsspørsmål for best mulig å legge til rette for at barn og unge 

også skal kunne engasjere seg i høringsrunden. I struktur-saker kan alle innbyggere selvstendig sende inn 

høringsinnspill. Alle høringsinnspill vil bli lagt ut på nettsiden som er laget for utredningen: 

http://stange.kommune.no/oppvekststruktur 

 

Kommunedirektøren vil vurdere de ulike alternativene opp mot innkomne høringsinnspill når saken legges 

frem for kommunestyret høsten 2021.  
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1. Innledning og bakgrunn: 

1.1 Om utredningen 

Denne utredningen er bygget opp gjennom fem hovedkapitler. Kapitlene skal være meningsbærende i seg 

selv, men det er opplysninger og faktagrunnlag som griper inn i hverandre på tvers av kapitler. Det 

anbefales derfor å lese utredningen fra start til slutt før en drøfter høringsspørsmålene.  

Brukerinvolvering har vært vesentlig i denne utredningen. Det har vært gjennomført mange orienteringer, 

jamfør kapittel 1.5, og driftsutvalget har fungert som referansegruppe for utredningsarbeidet. Det er derfor 

et mål at selve utredningen skal være på færrest mulig sider, og at referanser og relevant 

bakgrunnskunnskap er tilgjengeliggjort gjennom klikkbare lenker i selve utredningen. I 

utredningsdokumentet er dette markert med understreket blå skrift, som eksempelet her1 – hvor 

presentasjoner gjennomført i brukerinvolveringsprosessen er tilgjengelig. Det er derfor et poeng at 

utredningen leses på en digital flate for å få hele sammenhengen. Samtidig kan utredningen fint leses 

selvstendig på papir, men da uten direkte tilgang til bakgrunnskunnskap som kan være relevant. For ordens 

skyld står de klikkbare lenkene fortløpende omtalt som fotnoter på den aktuelle siden.   

1.2 Bakgrunn 

I K-sak 141/19 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-20232 ga kommunestyret sin 

tilslutning til kommunedirektørens arbeid med omstilling for å oppnå balanse i kommunens drift i løpet av 

økonomiplanperioden. Organisering, arbeidsform og involvering ble vedtatt gjennom K-sak 20/20 Plan for 

fremdrift og prosess for budsjett og økonomiplan 2021-20243. Videre ble det i K-sak 67/20 Mandat for 

utredning av omstilling i økonomiplanperiode 2020-20234 vedtatt en liste med 12 punkter som 

kommunedirektøren skal iverksette og gjennomføre.  

Punkt 4 i denne listen er følgende: 

Kommunedirektøren gis i oppdrag å utrede skolestrukturen i Stange kommune med oppstart høsten 

2020. Forsterket skoleavdeling og arbeids- og aktivitetstilbudet ved Åkershagan oppvekst- og 

aktivitetssenter skal være en del av utredningen. 

 

Videre lyder punkt 5 som følger: 

Kommunedirektøren gis i oppdrag å legge frem en sak for kommunestyret høsten 2020 med forslag til 

mandat for utredningsarbeid om framtidig skolestruktur. Saken skal blant annet omhandle 

sammensetning og organisering av arbeidsgruppe, framdrift og involvering.  

 

                                                
1 Presentasjoner brukt i brukerinvolveringen: https://www.stange.kommune.no/category22430.html 

 
2 K-sak 141/19: Rådmannens forslag til årsbudsjett: 
https://innsyn.stange.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=20019119287-1-1997531 
 
3 K-sak 20/20: Plan for fremdrift og prosess for budsjett- og økonomiplan 2021-2024: 
https://innsyn.stange.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=20020025526-1-2052752 
 
4 K-sak 67/20 Mandat for utredning av omstilling: 
https://innsyn.stange.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=20020060443-1-2109460 

https://www.stange.kommune.no/category22430.html
https://innsyn.stange.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=20019119287-1-1997531
https://innsyn.stange.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=20020025526-1-2052752
https://innsyn.stange.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=20020025526-1-2052752
https://innsyn.stange.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=20020060443-1-2109460
https://innsyn.stange.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=20020060443-1-2109460
https://www.stange.kommune.no/category22430.html
https://innsyn.stange.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=20019119287-1-1997531
https://innsyn.stange.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=20020025526-1-2052752
https://innsyn.stange.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=20020060443-1-2109460
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I K-sak 99/20 er mandatet knyttet til punkt 4 behandlet. Dette mandatet ligger her.5 

IV-4-1 Mandat for utredning på oppvekstområdet  
Utredningen har som formål å komme med forslag til å effektivisere infrastrukturen i en 
sammenheng hvor en sikrer likeverdige tjenester uavhengig av hvor i kommunen en bor. Gjennom 
utredningen vil en vurdere og foreslå en infrastruktur som er godt egnet for å dekke et fremtidig 
behov i skole og barnehage, basert på ønsket og realistisk demografisk utvikling i kommunen. 
Infrastrukturen må ivareta en god bygningsmessig kvalitet over tid. Dette innebærer at konkrete 
løsninger blir vurdert ut fra byggenes tilstand og egnethet for barnehage- og skolevirksomhet. 

I utredningsarbeidet vil dette medføre en vurdering av eksisterende bygg, behovet for 
eventuelle nybygg, rehabilitering av bygg samt omdisponering av bygg. Videre skal konkretiserte 
løsninger for en fremtidig barnehage- og skolestruktur ta hensyn til klima og miljø, økonomi og 
trafikksikkerhet.  
Utredningen vil drøfte det ovennevnte gjennom fire perspektiver: et samfunnsmessig, et pedagogisk, 
et organisatorisk og et økonomisk perspektiv. Videre vil disse fire perspektivene drøfte nasjonal 

politikk på utdanningsfeltet, utdanningskvalitet, økonomi, eksisterende bygg og uteområders 
funksjonalitet (FDV-kostnader, kapasitetsbehov, etterbruk av lokaler), klima og miljø, inkludert 
skolevei, og demografi (befolkningsutvikling og elevtallsutvikling).   

 

Arbeidet som presenteres i denne utredningen er gjort med bakgrunn i vedtaket over. Den vedtatte 

fremdriftsplanen med høringsdato 1.april, ble endret i K-sak 4/216 grunnet pandemi-situasjonen. Samtidig 

ble det orientert om at utredningen knyttet til Åkershagen oppvekst- og aktivitetssenter (ÅOA) behandles i 

en egen utredning, der en spesifikt ser på sammenhengen mellom ÅOA og Tilrettelagte tjenester (TT). 

Denne saken kommer til politisk behandling oktober 2021. 

Til mandatet hører det til at det er lagt en økonomisk ambisjon om samlet sett å redusere Stange 

kommunes driftsutgifter med 50 millioner kroner den kommende fireårsperioden. For å kunne opprettholde 

kvalitet som beskrevet i mandatet, er det lagt til grunn at det skal skapes en økonomisk bærekraft i en tid 

der kommunereformens7 intensjon om større og sterkere kommuner som kan gi bedre tjenester til 

innbyggere står sentralt.   

Innen skole og barnehage foreligger det høye ambisjoner med tilhørende mål. Dette synliggjøres også 

gjennom at rettighetene til den enkelte innbygger øker, og at kommunen skal løse sine oppgaver innen de 

økonomiske midlene den har til disposisjon.  

I denne sammenhengen legger arbeidsgruppa bak denne utredningen til grunn at eventuelle endringer i 

barnehage- og skolekretser må baseres på helhetlige og langsiktige vurderinger som er forankret i sentralt 

og lokalt planverk, og som stiller kommunen i posisjon til å løse den økte kompleksiteten i oppgaveløsningen 

innen bærekraftige økonomiske strukturer. Det vil derfor i kapittel 2 bli viet vesentlig plass til å presentere 

vedtatt lokalt planverk.  

 

1.3 Sentrale styringsdokument og føringer fra grunnskole og barnehage 

Kommunestyret er skoleeier i en kommune. Dette er hjemlet i opplæringslovens § 13-1. 

Loven stiller krav om at skolen blir drevet etter gjeldende lover og forskrifter. Det viktigste regelverket for å 

ivareta skolen og skolemiljøet i driftsfasen, er særlig knyttet til følgende lover og forskrifter 

- Barnekonvensjonen 

- Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen (Opplæringsloven), av 17.juli 1998. 

- Lov om barnehager, av 17.juni 2005 

                                                
5 K-sak 99/20, mandat for utredning på oppvekstområdet: 

https://innsyn.stange.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=20020104740-1-2181466 
6 K-sak 4/21, revidert fremdriftsplan strukturutredning: 

https://innsyn.stange.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=20021006050-1-2242408 

 
7 Kommunereformen: https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/id751048/ 

https://innsyn.stange.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=20020104740-1-2181466
https://innsyn.stange.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=20021006050-1-2242408
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/id751048/
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/bfd/bro/2004/0004/ddd/pdfv/178931-fns_barnekonvensjon.pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
https://innsyn.stange.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=20020104740-1-2181466
https://innsyn.stange.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=20021006050-1-2242408
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/id751048/
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- Rammeplanen for barnehage, av 2017 

- Fagfornyelsen (Læreplanen av 2020). 

- Lov om likestilling og forbud mot diskriminering, av 1.januar 2018. 

- Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven), av 4.februar 1977. 

- Lov om folkehelsearbeid, av 24.juni 2012. 

- Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv., av 1.juli 2007, sist revidert 1. juli 

2014. 

 

I dette delkapittelet redegjøres det overordnet for de viktigste delbestemmelsene i forhold til det ovennevnte 

lovverket, samt lovverk som vurderes spesielt relevante i forhold til fremtidig skole- og barnehagestruktur. 

1.3.1 Barnekonvensjonen 

Barnekonvensjonens 8 artikkel 3, 9 nummer 1, danner utgangspunktet for at barnets beste skal vurderes 

spesifikt i alle relevante saker. Den lyder slik:   

 

Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private 

velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets 

beste være et grunnleggende hensyn. 

 

Norge har anerkjent Barnekonvensjonen og må følgelig forholde seg til de rettighetene og pliktene som 

følger av denne. I samsvar med barnekonvensjonen, skal det i saksbehandlingen legges til grunn et 

barnerettighetsperspektiv hvor barn og unge får sine rettigheter oppfylt. Det innebærer anerkjennelse, 

respekt og beskyttelse av barns verdighet og integritet. Barnekonvensjonens artikkel 12 understreker at alle 

barn har rett til å si sin mening i saker som vedrører dem, og deres mening skal bli tatt på alvor:  

 

Partene skal garantere et barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi 

uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og tillegge barnets synspunkter 

behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet. 

1.3.2 Opplæringslovens kapittel 9 og 10, samt barnehagelovens § 24 

I opplæringslovens10 kapittel 9 og 10 stilles det i §§ 9-1 og 10-1 kvalifikasjonskrav til ledere. Kravene blir 

ytterligere spesifisert gjennom kapittel 14 i Forskrift til opplæringslov. Formålet med disse bestemmelsene 

er å medvirke til at skolene blir forsvarlig ledet. Hver enkelt skole skal ha en rektor som er faglig, 

pedagogisk og administrativ leder. Det er likevel gjort unntak for grunnskoler for 1.-7.-trinnet med 30 elever 

eller mindre. Loven inneholder en mulighet for dispensasjon, der departementet etter søknad fra skoleeier 

kan gjøre unntak fra rektorkravet og åpne for andre måter å organisere på.  

Rektor på en skole med rektorkrav kan ikke samtidig være leder for en annen skole. Dette gjelder også når 

den andre skolen ikke er omfattet av rektorkravet i loven. Forbudet mot felles rektor for flere skoler er 

grunngitt med at rektor bør være mest mulig til stede på den skolen der det etter loven skal være rektor, 

slik at rektor er innforstått med utfordringene til skolen.  

 

Gjennom opplæringsloven §10-1 og §10-2 legges det føringer for kompetansekrav i når det gjelder tilsetting 

og undervisning i grunnskolen. De som skal tilsettes i undervisningsstillinger i skolen må ha relevant faglig 

og pedagogisk kompetanse. De tilsatte som skal undervise, må ha relevant kompetanse i de fagene de skal 

undervise i. Dette er krav som gjelder uansett skoleslag. I tillegg er følgende særskilte krav innført for 

henholdsvis barneskoler, ungdomsskoler og spesialundervisning. 

                                                
8 FNs konvensjon om barnets rettigheter: 
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/bfd/bro/2004/0004/ddd/pdfv/178931-fns_barnekonvensjon.pdf 
 
9 FNs konvensjon om barnets rettigheter: 
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/bfd/bro/2004/0004/ddd/pdfv/178931-fns_barnekonvensjon.pdf 
 
10 Opplæringsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/bfd/bro/2004/0004/ddd/pdfv/178931-fns_barnekonvensjon.pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/bfd/bro/2004/0004/ddd/pdfv/178931-fns_barnekonvensjon.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/bfd/bro/2004/0004/ddd/pdfv/178931-fns_barnekonvensjon.pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61
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1.3.2.1 Barneskoler 1-7 

Fra 2025 må alle lærere som underviser i norsk, engelsk og matematikk og særskilt norskopplæring ha 

minimum 30 studiepoeng i disse fagene.  

1.3.2.2 Ungdomsskoler 

Fra 2025 må alle lærere som underviser i norsk, engelsk, matematikk, fordypning i norsk og engelsk eller 

særskilt språkopplæring på ungdomstrinnet, ha 60 studiepoeng i disse fagene. I tillegg må alle lærere som 

er utdannet etter 2014 ha minimum 30 studiepoeng i de øvrige fagene de skal undervise i. 

1.3.2.3 Spesialundervisning 

I utgangspunktet gjelder de samme kravene i fagene, selv om opplæringen blir gitt som spesialundervisning. 

Skolen kan la en som ikke oppfyller kravene stå for opplæringen, men det er bare lov om det er det beste 

for eleven, og det må stå i vedtaket om spesialundervisning. Slike unntak må begrunnes ut fra faglige og 

pedagogiske årsaker. 

 

I barnehagelovens § 2411 stilles det kvalifikasjonskrav til styrer i barnehage. Barnehagen skal ha en styrer 

som har utdanning som barnehagelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnehagefaglig og 

pedagogisk kompetanse.  

1.3.3 Ny lærerutdanning 

Gjennom Regjeringens strategi Lærerløftet – på lag for kunnskapsskolen12 ble det i 2014 innført en ny 5-årig 

lærerutdanning, med formål å skape en skole hvor elevene lærer mer gjennom lærere med en sterkere 

faglig fordypning. Den nye lærerutdanningen er inndelt i to hovedinnretninger, én for grunnskolelærere for 

1.-7.-trinn og én for grunnskolelærere for 5.-10.-trinn. I dette ligger også at lærerutdanningen ble løftet fra 

bachelor- til masternivå. Denne endringen har resultert i færre muligheter for å skaffe seg kompetanse i 

flere fag. Utdanningen fører til at lærerne har dypere fagkompetanse i enkeltfag, men også at de kun har 

maksimalt to til fire fag som de har kompetanse til å undervise i. For små skoler blir dette krevende å 

håndtere, da det er kompetansekrav knyttet til å undervise i fag (jamfør kapittel 1.3.2). 

 

1.3.4 Opplæringslovens kapittel 9a og barnehagelovens § 42 

Alle elever i skolepliktig alder har ifølge opplæringslovens § 9a-2 rett til et godt fysisk og psykososialt miljø 

som fremmer helse, trivsel og læring. Dette er blant annet spesifisert i opplæringslovens §§ 9a-3 og 9a-4, 

der det psykososiale miljøet, nulltoleranse og systematisk arbeid mot mobbing og krenkelser beskrives.  

Videre står det i § 9a-7 at skolene skal planlegges, bygges, tilrettelegges og drives slik at det blir tatt 

hensyn til tryggheten, helsen, trivselen og læringen til elevene.  

Når det gjelder barnehage sier § 42 i barnehageloven at alle barn skal sikres et trygt og godt psykososialt 

barnehagemiljø. 

 

1.3.5 Lærernorm og bemannings- og pedagognorm  

I forskrift til opplæringslovens kapittel 14A13 er det definerte forholdstall mellom lærere og elever i 

grunnskolen. Formålet med bestemmelsen er å sikre elever større lærertetthet, der forholdstallene er satt til 

15 elever per lærer for 1.-4.trinn og 20 elever per lærer for 5.-10.trinn. Et viktig grunnlag for at 

lærernormen ble forskriftsfestet, er et mål om at ingen elever skal gå ut av grunnskolen uten å kunne lese, 

skrive eller regne. Lærernormen erstattet også statlige midler knyttet til tidlig innsats. 

 

En endring i skolestruktur vil kunne påvirke lærernormen, med hensyn til årsverk, ved at man ved et større 

elevtall kan utnytte normtallene bedre. Dette beskrives i kapittel 5.  

                                                
11 Barnehageloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64 
 
12 Lærerløftet: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Larerloftet/id2001933/ 
13 Forskrift til opplæringsloven: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_18#KAPITTEL_18 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Larerloftet/id2001933/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_18#KAPITTEL_18
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Larerloftet/id2001933/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_18#KAPITTEL_18
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Når det gjelder barnehage ble det innført bemanningsnorm (2019) og innskjerping av pedagognorm (2018). 

Pedagognormen sier at det skal være minst en pedagog per 7 barn under 3 år, samt 14 barn når de er eldre 

enn 3 år.  

Bemanningsnormen stiller krav om minimum en ansatt per tredje barn under 3 år og en ansatt per sjette 

barn over 3 år.  

 

1.3.6 Fagfornyelsen  

Gjeldende læreplan, Fagfornyelsen14, er hjemlet i forskrift til opplæringsloven, § 1-1.  

Lærerplanen består av to hoveddeler; overordnet del, og Fagfornyelsen. Den overordnede delen beskriver 

hvilke verdier og prinsipper grunnopplæringen skal bygge på, mens Fagfornyelsen beskriver hva og hvordan 

læringen skal se ut. Fagfornyelsen skiller seg fra tidligere læreplaner gjennom et mye sterkere fokus på 

profesjonssamarbeid, dybdelæring og tverrfaglig tilnærming.  

Et overordnet mål i Fagfornyelsen er at alle elever i norsk skole skal utvikle grunnleggende ferdigheter og 

kompetanser, slik at de aktivt kan delta i kunnskapssamfunnet. Prinsipper for opplæringen i Overordnet del 

slår blant annet fast at skolen skal gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og sitt talent, 

individuelt og i samarbeid med andre, og at skolen skal fremme tilpasset opplæring og varierte 

arbeidsmåter.  

 

1.3.7 Rammeplan for barnehage 

Rammeplan for barnehagen15 trådte i kraft 1.august 2017. Denne rammeplanen er tydeligere på 

barnehagens forpliktelser. Den stiller også sterkere krav til hva personalet skal gjøre for at barna skal trives 

og utvikles. Rammeplanen stiller også sterke krav til barnehagens bemanning og til brukerbegrepet. 

 

1.3.8 Universell utforming 

I følge Opplæringsloven har alle elever rett til en arbeidsplass som er tilpassa behovene deres. I 

Opplæringslovens § 9a-7 står følgende: 

 

Skolen skal innreiast slik at det blir teke omsyn til dei elevane ved skolen som har 

funksjonshemmingar». 

 

Universell utforming er en strategi for planlegging og utforming av produkter og omgivelser for å oppnå et 

inkluderende samfunn med full likestilling og deltakelse for alle. Prinsippet om universell utforming er 

lovfestet i «Lov om likestilling og forbud mot diskriminering16», gjeldende fra 01.01.2018. I følge loven skal 

offentlig virksomhet og privat virksomhet som er rettet mot allmennheten arbeide aktivt og målrettet for å 

fremme universell utforming innenfor virksomheten. Loven omfatter skolens plikter til å sikre universell 

utforming i tråd med loven.  

1.3.9 Arbeidsmiljøloven 

De ansattes rettigheter er ivaretatt gjennom «Arbeidsmiljøloven».17 Arbeidsmiljøtilsynet fører tilsyn med at 

loven etterfølges. Dette gjelder blant annet kontorarbeidsplasser for ansatte, forholdene for 

administrasjonen, samt alle personalfasiliteter i anlegget.  

                                                
14 Fagfornyelsen: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/ 
 
15 Rammeplan for barnehage: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/ 
 
16 Lov om likestilling og forbud mot diskriminering: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51 
17 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62 
 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62
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1.3.10 Folkehelseloven 

Formålet med lov om folkehelsearbeid18 er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, 

herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode 

sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.  

Loven skal sikre at kommuner setter i verk tiltak og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en 

forsvarlig måte. Loven skal legge til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid, derfor skal 

«Helse i alt vi gjør» være et gjennomgående prinsipp for utforming av skoleanlegg inn- og utomhus.  Særlig 

med tanke på skolens uteområde skal en planlegge for allsidig fysisk aktivitet for alle aldersgrupper.  

1.3.11 Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager 

Forskriften19 trådte i kraft 1. januar 1996, og blir ofte kalt barnas arbeidsmiljølov. Forskriften inneholder 

krav til det fysiske og sosiale miljøet, og stiller krav til blant annet ansvarsforhold, internkontroll, plikt til 

opplysning og informasjon, tilsyn, sanksjoner og klage. Formålet med forskriften er å bidra til at miljøet i 

barnehager og skoler fremmer helse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, samt forebygger 

sykdom og skade. Forskriften forutsetter at det enkelte barnehage- og skoleanlegg skal godkjennes. Dette 

gjelder også nye skoler og barnehager. Forskriften er hjemlet i Folkehelseloven. 

1.3.12 Samarbeid med relevante tjenester 

I opplæringslovens § 15-8 er det fastsatt at skolene er pålagt å samarbeide med relevante kommunale 

tjenester om vurdering og oppfølging av barn og unge med helsemessige, personlige, sosiale eller 

emosjonelle vansker. PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste), helsesykepleiere, barnevernstjeneste, 

kommunepsykolog, psykisk helse og rus, legetjeneste og fysio- og ergoterapitjeneste er viktige 

samarbeidspartnere og kan bidra både på individ- og systemnivå med utfyllende kompetanse til skolens 

egen.  

En viktig samarbeidsaktør som ikke er hjemlet i lov og forskrift, er lærerutdanningen ved Høgskolen i 

Innlandet. For at en skole skal kunne knytte seg til Høgskolen i forhold til å ta imot studenter til opplæring, 

er det krav om å ha minst to klasser per trinn for å tegne en langvarig partnerskole-avtale. 

Har skolen bare en klasse per trinn, vil ikke Høgskolen inngå lengre avtaler enn for ett og ett år. Ut over 

dette stilles det krav om tilgang til offentlig transport. Som en konsekvens av dette er enkelte skoler 

utelukket fra å ta imot studenter. 

 

1.3.13 Foreldresamarbeid i grunnskolen 

Hjem-skole-samarbeid er avgjørende for å lykkes med å skape best mulig oppvekstvilkår for barn og unge. 

Allerede i §1-1 i opplæringsloven fastslås det at det skal være samarbeid, noe som fremkommer gjennom 

regelverksfortolkning fra Utdanningsdirektoratet20.  

Gjennom opplæringslovens §13-3d fremkommer det en plikt for kommunen å tilrettelegge for 

foreldresamarbeid. Dette samarbeidet utdypes gjennom forskrift til opplæringsloven, kapittel 2.  

Oppsummert er intensjonen i lovkravene beskrevet i St.meld. nr. 31 (2007-2008): 

 

Foreldre som støtter elevenes læring og som fremmer positive holdninger til skolen, bidrar til sitt 

barns faglige og sosiale utvikling. Et godt samspill mellom hjem og skole forutsetter at begge parter 

kommuniserer tydelig slik at skolens og de foresatte forventninger blir avklart og det ikke oppstår 

misforståelser.  

                                                
18 Folkehelseloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29 
 
19 Forskrift om miljørettet helsevern: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-12-01-928 

 
20 Foreldresamarbeid i grunnskolen: https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Laringsmiljo/Udir-7-2010-
Foreldresamarbeid-i-grunnskolen-og-videregaende-opplaring/ 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-12-01-928
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Laringsmiljo/Udir-7-2010-Foreldresamarbeid-i-grunnskolen-og-videregaende-opplaring/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-12-01-928
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Laringsmiljo/Udir-7-2010-Foreldresamarbeid-i-grunnskolen-og-videregaende-opplaring/
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Laringsmiljo/Udir-7-2010-Foreldresamarbeid-i-grunnskolen-og-videregaende-opplaring/
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1.3.14 Skoleskyss 

Rett til skoleskyss er hjemlet i opplæringsloven § 13-4. Skoleeier har ansvaret21 for skoleskyssen, som 

organiseres av fylkeskommunen basert på avstandskrav22 mellom hjem og skole. I tillegg gjør Stange 

kommune lokale vedtak om skoleskyss basert på farlig skolevei, funksjonshemming, sykdom eller 

skade, uavhengig avstand mellom hjem og skole. Retningslinjer for innvilgelse av søknad om fri skoleskyss 

basert på farlig skolevei ble vedtatt i sak 18/19 i Det faste planutvalg i Stange23.  

 

 

For å ha rett til gratis skoleskyss, må elever i 1.klasse ha mer enn 2 kilometer skolevei. Elever på 2.-10.trinn 

har rett på skoleskyss dersom skoleveien er lengre enn 4 kilometer. Skoleveien skal måles fra inngangsdør 

der eleven bor til inngangsdøren på skolen etter korteste farbare vei. Elever som har særlig farlig eller 

vanskelig skolevei, har rett til gratis skyss uten hensyn til veilengde.  

Når det gjelder reisetid, setter ikke loven begrensninger. I vurderinger av akseptabel reisetid, er det særlig 

viktig at spesielt 6-åringene får skyssen organisert slik at reisetiden blir så kort som mulig.   

 

1.3.15 SFO 

I § 13-7 i opplæringsloven stilles det krav til at kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning før og 

etter skoletid for 1.-4.-årstrinn og for barn med særskilte behov på 1.-7.-årstrinn. I dette ligger det at det 

eksempelvis er tilstrekkelig, i henhold til lovkrav, å ha en felles SFO for alle skoler i Stange.  

Videre følger det at kommunen kan kreve utgiftene til SFO-tilbudet dekket gjennom foreldrebetaling, samt 

at kommunens plikter er begrenset til skoleåret.  

Lovverket rundt SFO er i endring. Det foreligger en nasjonal rammeplan for skolefritidsordning. Denne 

fastsettes i løpet av sommeren 2021. Bakgrunnen for behovet for en rammeplan er at det er avdekket store 

kvalitetsforskjeller både mellom og innad i kommuner. Hvorvidt de ulike SFO-tilbudene er bemannet slik at 

intensjonene i den nye rammeplanen kan ivaretas, er det per dato ikke mulig å gjøre vurderinger rundt, da 

rammeplanen foreløpig ikke foreligger. Imidlertid kan en antagelse være at det vil være mer krevende å 

tilby det mangfoldet av aktiviteter innen lek, kulturaktiviteter og fysiske aktiviteter rammeplanen legger opp 

til i en SFO bemannet av få ansatte enn tilsvarende er hos SFO-er med mange ansatte.  

 

Videre følger det av særavtaler (SFS 2213)24 at skolefritidsordninger med mer enn 60 barn, som hovedregel 

skal tilsettes daglig leder i hel stilling. Den samme særavtalen slår også fast at denne stillingen kan utføre 

andre oppgaver enn selve funksjonen SFO-leder, dog at minimum 20 prosent skal avsettes til ledelse.  

I Stangeskolen er det gjennom vedtektene forskriftsfestet bemanningsnorm25 på minimum 1 voksen per 15 

barn. 
 

1.3.16 Nærskoleprinsippet 

Opplæringslovens § 8-1 sier følgende: 

 

                                                
21 Ansvar for skoleskyss: https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§13-4 
 
22 Avstandskrav skoleskyss: https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§13-4 

 
23 Skoleskyss – revidering av retningslinjer: 

https://innsyn.stange.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=20019083018-1-1938521 

 
24 Sentral forbundsvis avtale vedrørende SFS 2213: 
https://www.ks.no/contentassets/77f137f584a64d6f9e141867944c1bde/Barnehageavtalen-SFS-2201-ny-avtale-01-01-
2020-31-12-2021.pdf 
 
25 Vedtekter kommunal skolefritidsordning Stange kommune: https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13503785-
1598534574/Filer/Stange/PDF/Vedtekter%20sfo%20240420.pdf 

https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§13-4
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§7-1
https://innsyn.stange.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=20019083018-1-1938521
https://www.ks.no/contentassets/77f137f584a64d6f9e141867944c1bde/Barnehageavtalen-SFS-2201-ny-avtale-01-01-2020-31-12-2021.pdf
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13503785-1598534574/Filer/Stange/PDF/Vedtekter%20sfo%20240420.pdf
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§13-4
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§13-4
https://innsyn.stange.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=20019083018-1-1938521
https://www.ks.no/contentassets/77f137f584a64d6f9e141867944c1bde/Barnehageavtalen-SFS-2201-ny-avtale-01-01-2020-31-12-2021.pdf
https://www.ks.no/contentassets/77f137f584a64d6f9e141867944c1bde/Barnehageavtalen-SFS-2201-ny-avtale-01-01-2020-31-12-2021.pdf
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13503785-1598534574/Filer/Stange/PDF/Vedtekter%20sfo%20240420.pdf
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13503785-1598534574/Filer/Stange/PDF/Vedtekter%20sfo%20240420.pdf
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Elever i grunnskolen har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller ved den skolen i 

nærmiljøet som de sogner til. Kommunen kan gi forskrifter om hvilken skole de ulike områdene i 

kommunen sogner til.  

 

Elever i grunnskolen har rett til å gå på nærskolen. Hva som regnes som nærskole blir fastsatt i lokal 

forskrift om skolekretsgrenser. Etter at kommunestyret har vedtatt skolestruktur i Stange, vil det bli 

utarbeidet revidert forskrift til skolekretsgrenser, der eventuelt nye nærskoler vil bli behandlet. Utredningen 

belyser følgelig ikke nærskoleprinsippet. Det vil skje gjennom at kommunedirektøren vil utarbeide egen sak 

om Forskrift til skolekretser, i lys av hvilke skolekretser kommunestyret eventuelt vedtar. Denne forskriften 

vil bli lagt ut til høring, og de vil belyse de fysiske grensene som legges til grunn for å realisere 

kommunestyrets eventuelle vedtak knyttet til hvilke skoler Stange kommune skal ha. I denne saken vil også 

fritt skolevalg være en del av utredningen. For utfyllende lesning om formkrav knyttet til eventuelle 

nedleggelser og kretsgrenser, henvises det til rundskriv 02-12 fra Utdanningsdirektoratet26. 

 

1.4 Arbeidsgruppe 

I omstillingsarbeidet til Stange kommune er det vurdert som vesentlig at utredningsarbeidet skal utføres av 

egne ansatte. Dette er forankret i K-sak 67/20.  

Grunnet pandemien har dette vært krevende. Å utarbeide komplekse utredninger med mye 

bakgrunnskunnskap og sørge for at prosesser gjennomføres på gode måter i en hverdag full av pandemi-

utfordringer er utfordrende. Likevel vurderes det som at den lokale kunnskapen og kompetansen er helt 

avgjørende for å lykkes med å beskrive de kvalitative og økonomiske utfordringene. Derfor valgte 

kommunedirektøren å nedsette en arbeidsgruppe som skulle representere følgende kompetanser: Skoleeier, 

barnehageeier, rektor liten barneskole, rektor mellomstor barneskole, rektor stor barneskole, rektor 

ungdomsskole og tillitsvalgte.  

Grunnet praktiske omstendigheter var det ikke mulig å ha med en rektor for en liten barneskole i 

arbeidsgruppen. 

For at de ovennevnte kompetansene skulle være representert, ble følgende arbeidsgruppe nedsatt:  

- Atle Teksum, kommunalsjef 

- Heidi Midtlien, skolefaglig rådgiver 

- Sigrid Håkonsen, virksomhetsleder barnehage 

- Tanja Witchen, rektor Vallset skole 

- Trond Arne Børresen, rektor Hoberg skole 

- Bjørn Are Knutsen, rektor Romedal ungdomsskole 

- Stine Grinden Pettersen, hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet.  

Grunnet brudd i forhandlinger mellom KS og UNIO, fratrådte Utdanningsforbundet deltakelsen i 

arbeidsgruppen 27.mai 2021.  

1.5 Brukerinvolvering og høringsprosess 

Gjennom mandatet i K-sak 67/20, ble driftsutvalget gjort til referansegruppe for utredningsarbeidet. 

Driftsutvalget har derfor fått månedlige orienteringer, med tilhørende muligheter til innspill.  

Også Kommunalt foreldreutvalg (KFU), samt barneråd og ungdomsråd (BUK) har fått de samme 

orienteringene, med de samme mulighetene til å komme med innspill.  Disse orienteringene ligger 

tilgjengelig på nettsiden som ble utarbeidet til informasjonsflyt i prosessen med å utarbeide utredning av 

fremtidig skole- og barnehagestruktur: http://www.stange.kommune.no/oppvekststruktur 

 

                                                
26 Behandling av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser, UDIR-2-2012: 
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Narskole-og-skolekretsgrenser/Udir-2-2012---Behandlingen-av-
saker-om-skolenedleggelser-og-kretsgrenser/ 
 

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Narskole-og-skolekretsgrenser/Udir-2-2012---Behandlingen-av-saker-om-skolenedleggelser-og-kretsgrenser/
https://innsyn.stange.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=20020060443-1-2109460
https://innsyn.stange.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=20020060443-1-2109460
http://www.stange.kommune.no/oppvekststruktur
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Narskole-og-skolekretsgrenser/Udir-2-2012---Behandlingen-av-saker-om-skolenedleggelser-og-kretsgrenser/
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Narskole-og-skolekretsgrenser/Udir-2-2012---Behandlingen-av-saker-om-skolenedleggelser-og-kretsgrenser/
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I den innledende fasen av utredningen ble driftsutvalget, kommunalt foreldreutvalg og BUK bedt om å 

komme med innspill på den foreløpige innholdsfortegnelsen, slik at en kunne sikre at utredningen ville 

komme innom de vesentligste temaene. Det kom innspill fra FAU ved Espa skole og barnehage, Vallset skole 

og Breidablikk skole. Ut fra innspill ble innholdsfortegnelsen endret i form av nye delkapitler, uten at alle 

innkomne innspill blir besvart i denne utredningen.  

 

Utredningen blir lagt ut til høring 10.juni 2021 med høringsfrist 15.september. Eget høringsbrev med 

tilhørende høringsspørsmål sendes til relevante høringsinstanser. I tillegg vil høringen bli publisert på 

kommunens nettside. For barn og unge utarbeides et tilpasset høringsbrev med tilhørende høringsspørsmål 

for best mulig å legge til rette for at barn og unge også skal kunne engasjere seg i høringsrunden.  

I skolestruktur-saker kan alle innbyggere selvstendig sende inn høringsinnspill.  

I oktober 2021 vil kommunedirektøren fremme sin innstilling i saken. Denne vil bli behandlet i Barnerådet og 

Ungdomsrådet, Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Videre behandles saken i 

Driftsutvalget (22.september), som innstiller til Formannskapet (29.september), som igjen innstiller til 

Kommunestyret (6.oktober).  

 

1.6 Alternativer som er utredet  

I K-sak 18/1727 fremmet rådmannen forslag om endret skolestruktur i Stange kommune. Som en del av 

saksgrunnlaget til K-sak 18/17 utarbeidet Telemarksforskning rapporten Skolestruktur i Stange28. 

Grunnet vesentlige endringer i premisser for spesielt skole, er ikke denne rapporten behandlet spesifikt i 

dette arbeidet, og det presenteres flere alternativer for fremtidig struktur enn det den ovennevnte saken 

gjør.  

I denne utredningen er de etterfølgende alternativene utredet for skole. Alternativ 1 kan kombineres med 

alternativene 2-5. Ut over dette er alternativene 2-5 selvstendige alternativer som ikke kan kombineres med 

hverandre.  

0-alternativet: Dagens skolestruktur opprettholdes. 

Alternativ 1: Espa barneskole slås sammen med Tangen barneskole, lokalisert til Tangen  

Alternativ 2: Breidablikk, Solvin, Åsbygda og Vallset slås sammen til ny barneskole i  

Romedal, lokalisert til Romedal.   

Alternativ 3: Breidablikk, Solvin og Åsbygda barneskoler slås sammen til ny  

barneskole i Romedal, lokalisert til Romedal.  

Alternativ 4: Solvin, Åsbygda og Vallset slås sammen til ny barneskole i Romedal,  

lokalisert til Romedal  

Alternativ 5: Åsbygda skole og Solvin skole slås sammen til ny barneskole i Romedal, lokalisert i Romedal.   

 

I denne utredningen er de etterfølgende alternativene utredet for barnehage. Alternativ A kan kombineres 

med alternativene B og C. Ut over dette er alternativene B og C selvstendige alternativer som ikke kan 

kombineres med hverandre.  

0-alternativet: Dagens barnehagestruktur opprettholdes.  

Alternativ A: Espa barnehage slås sammen med Tangen barnehage, og lokaliseres til enten Espa eller 

Tangen.  

                                                
27 Saksfremlegg fremtidig skolestruktur i Stange: 
https://innsyn.stange.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=20017012803-1-1185108 
 
28 Telemarksforskning, skolestruktur i Stange: https://intra.tmforsk.no/publikasjoner/filer/fil.asp?fil=2559 

https://innsyn.stange.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=20017012803-1-1185108
https://intra.tmforsk.no/publikasjoner/filer/fil.asp?fil=2559
https://innsyn.stange.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=20017012803-1-1185108
https://intra.tmforsk.no/publikasjoner/filer/fil.asp?fil=2559
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Alternativ B: Vallset, Romedal og Åsbygda slås sammen til en ny barnehage, lokalisert i lokalene til Solvin 

skole.  

Alternativ C: Romedal og Åsbygda barnehage slås sammen til en ny barnehage, lokalisert i lokalene til 

Solvin skole.  

I denne utredningen vil alternativene over bli beskrevet som alternativ 1, 2, 3, 4, 5 og 0 (skole) og 0-

alternativ og alternativ A-C når det gjelder barnehage.  

Arbeidsgruppa har også vurdert oppvekstsenter med felles ledelse. Spesielt i et 0-alternativ kan dette være 

aktuelt ved Tangen og Åsbygda, der barnehage og skole ligger i nær tilknytning til hverandre. 

Utdanningsdirektoratet har i en tolkningsuttalelse29 gjort rede for at en rektor kan være leder for en 

samlokalisert skole og barnehage. Imidlertid følger det av merknadene til barnehageloven § 17 at det legges 

til grunn at en felles organisering av skole og barnehage kun kan være en løsning i områder der 

barnehagebarn og skolebarn til sammen utgjør noen få titalls barn. Videre ligger det en forutsetning i 

regelverkstolkningen at lovens krav til forsvarlig ledelse må oppfylles både for skolen og barnehagen 

(opplæringslovens § 9-1 første ledd30 og barnehagelovens § 2431.  

Videre har arbeidsgruppa vurdert felles ledelse av flere skoler og/eller barnehager. Loven er ikke til hinder 

for at skoler har felles rektor, UDIR viser i sin tolkning til forarbeidene til lovendringen, Ot, prp. Nr. 6 (2002-

2003Ot, prp. Nr. 6 (2002-2003), der det står: 

” … Dette inneber at alle skolar skal vere underlagde ein rektor med ansvar for opplæringa, og at det 

vil vere tillate for skolar å ha felles rektor, men berre så langt det da vil vere mogleg for rektor å 

halde seg fortruleg med den daglege verksemda, med det for auget at denne kan vidareutviklast.” 

 

Utdanningsdirektoratet vurderer i ovennevnte tolkning at kriteriene er skjønnsmessige og at vurderingen 

hvorvidt to skoler kan ha felles rektor, må baseres på en skjønnsmessig vurdering, der det vesentligste 

vurderes til å være rektors nærkontakt med skolene. I utredningens kapittel 4.2.3 drøftes 

skolelederstrukturen i Stangeskolen. 

Når det gjelder barnehage sier Ot.prp. nr. 72 (2004-2005) følgende: 

 «…det stilles i utgangspunktet  krav om at hver barnehage skal ha en styrer» 

Årsaken til krav om én styrer per barnehage, er at dette vil bidra til å sette barnehagen i stand til å oppfylle 

kravet om barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse, jfr barnehagelovens § 17 

første ledd.  

I Stangeskolen er det god plass ved enkelte skoler og dårlig plass ved andre skoler. Spesielt Stange skole 

har dårlig plass. I denne utredningen går en ikke inn på kapasitetsutfordringene ved denne skolen, da det 

allerede er utredet hvordan dette kan håndteres. Når det gjelder Ottestad krets, er vurderingen at vedtatt 

utbygging ved Hoberg, samt eventuelt å bygge på Arstad er tilstrekkelig for å møte fremtidig 

befolkningsvekst – inkludert etablering av Åkersvika hageby. 

Plassutfordringene ved Stange skole vil bli behandlet gjennom forskrift til skolekretsgrenser i Stange 

kommune, etter at det er vedtatt hvilke skolekretser Stange kommune skal ha i fremtiden. 

                                                
29 Tolkningsuttalelse UDIR oppvekstsenter: https://www.udir.no/regelverkstolkninger/barnehage/ovrige-tema/Ledelse-og-
organisering-av-barnehager/ 

 
30 Opplæringsloven §9-1, 1.ledd: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_11#%C2%A79a-6 
 
31 Barnehagelovens §24: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64#KAPITTEL_6 
 

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/barnehage/ovrige-tema/Ledelse-og-organisering-av-barnehager/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_11#%C2%A79a-6
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64#KAPITTEL_6
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-67-2002-2003-/id174497/?ch=1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-67-2002-2003-/id174497/?ch=1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-67-2002-2003-/id174497/?ch=1
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/barnehage/ovrige-tema/Ledelse-og-organisering-av-barnehager/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-72-2004-2005-/id399361/?ch=1
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/barnehage/ovrige-tema/Ledelse-og-organisering-av-barnehager/
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/barnehage/ovrige-tema/Ledelse-og-organisering-av-barnehager/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_11#%C2%A79a-6
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64#KAPITTEL_6
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1.7 Om utredningen 

Denne utredningen omhandler både barnehage og skole. Lovgrunnlaget er forskjellig, så arbeidsgruppa har 

forsøkt å kommentere likheter og ulikheter fortløpende i de ulike kapitlene. 

For å sikre sammenhengene mellom barnehage og skole, har arbeidsgruppa arbeidet ut fra følgende 

problemstilling: 

Hvilke forhold innen barnehage- og skole er det vesentlig å belyse for å kunne drøfte hvordan en gir 

barna og elevene det beste tilbudet – både nå og i fremtiden – basert både på statlige og lokale krav og 

føringer?  

 

Utredningen er bygget opp gjennom fire perspektiv. Delkapitler kunne vært plassert flere steder, men de er 

plassert slik de er fordi det vurderes en sterkest tilknytning til det perspektivet det er plassert under:  

1. Det samfunnsmessige perspektivet 
2. Det organisatoriske perspektivet 

3. Det pedagogiske perspektivet 
4. Det økonomiske perspektivet 

 

Skolestruktur-prosesser forbindes ofte med følelser og engasjement. Arbeidsgruppa har etter beste evne 

forsøkt å svare ut mandatet, der det særlig legges vekt på hvordan kommunen best mulig kan møte det 

fremtidige utfordringsbildet i form av både nasjonale og lokale prioriteringer, forventninger og lovkrav. For å 

gjøre utredningen mest mulig ryddig og leservennlig, er utredningen oppbygd slik at vesentlige faglige 

perspektiver er gitt plass.  

Uavhengig av fremtidig struktur må Stange kommune lykkes med å løse de innholdsmessige utfordringene 

nytt lovverk legger opp til. I utredningen legges det derfor særlig vekt på forhold som vil gjøre det mer 

realistisk å lykkes med disse utfordringene. Disse står i sin helhet kommentert under kapittel 4, det 

pedagogiske perspektivet.  

2 Det samfunnsmessige perspektivet 

I dette kapittelet gjøres det rede for skolens rolle i lokalsamfunnet. Kapittelet er inndelt i relevante 

delkapitler, som må sees i sammenheng med hverandre. Det finnes mye relevant kunnskap rundt 

lokalsamfunn. I denne utredningen refereres det kun til slik kunnskap dersom det har en direkte innvirkning 

på kjerneoppdraget i utredningen; skole- og barnehagestruktur. 

Basert på innspill fra brukerinvolveringsprosessen belyses også boligprisutvikling i dette kapitelet.  

 

2.1 Støtte opp under kommunens langsiktige strategier 

Regjeringens fastsatte mål32 for skole lyder som følger: 

                                                
32 Skole og videregående opplæring, Regjeringen: 
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/grunnopplaring/id1408/ 
 

https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/grunnopplaring/id1408/
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/grunnopplaring/id1408/
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Det er et mål at skolen skal ha høy kvalitet og gi den enkelte og samfunnet nødvendige forutsetninger 

for fremtidig velferd, verdiskaping og en bærekraftig utvikling. Skolen bygger på prinsippet om 

likeverdig og tilpasset opplæring for alle i en inkluderende skole. Det er et mål at alle elever skal oppnå 

grunnleggende ferdigheter og oppleve mestring og utfordring i skolen. 

 

Når det i dette kapittelet gjøres rede for det samfunnsmessige perspektivet knyttet til og skole- og 

barnehagestruktur, gjøres det også gjennom FNs bærekraftsmål33 3, God helse og livskvalitet, 4, God 

utdanning og 11, Bærekraftige byer og lokalsamfunn.  

For å gjøre disse vurderingene, belyses de ovennevnte bærekraftsmålene gjennom en operasjonalisering av 

det lokale planverket.  

Stange kommune har flere sentrale planer i sin kommuneplan. En kommuneplan er kommunens viktigste 

styringsdokument, da den presenterer kommunestyrets visjon og de mål som er satt for kommunen. 

Kommuneplanen34 er således retningsgivende for kommunal sektor- og temaplanlegging.  

Hensikten med kommuneplanen er å sikre en bedre og mer helhetlig planlegging for en bærekraftig 

samfunnsutvikling, og skal synliggjøre hvordan kommunes egne mål og visjoner skal implementeres i den 

enkelte virksomhet.  

I lys av det samfunnsmessige perspektivet, er det særlig fem planer som vurderes til å være relevante: 

- Kommunedelplanens samfunnsdel35 (vedtatt 18.06.14)  

- Kommunedelplanens arealdel36  

- Boligpolitisk plan37   

- Kommunedelplan for oppvekst38  

- Handlingsplan for folkehelse er under utarbeidelse. Det er utarbeidet Strategisk satsing på 

folkehelse.39 

Sammen om vekst og utvikling. Dette er Stange kommunes samlede utviklingsstrategi i planperioden frem 

mot 2026. I dette ligger det at vekst og utvikling skal prege Stange kommune også i fremtiden, 

operasjonalisert gjennom følgende hovedmål: 

- Vi skal sørge for bosetting og næringsetablering i Stange! 

- Ved å ta hele kommunen i bruk – tettsteder og grender, så vel som kommunens natur- og 

kulturmiljøer, skal vi sammen skape et attraktivt bomiljø, der folk trives og ønsker å leve sine 

liv.  

- Stange kommune skal i samarbeid med innbyggerne, lag og foreninger, kultur- og næringslivet, 

utvikle et livskraftig og inkluderende samfunn.  

                                                
33 FNs bærekraftsmål: https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal 
 
34 Kommuneplan for Stange: https://www.stange.kommune.no/category8002.html 
 
35 Kommunedelplan samfunnsdel: https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13266990-
1403762547/Filer/Stange/PDF/Planer/Kommuneplanens%20samfunnsdel%202014-
2026/Kommuneplanens%20samfunnsdel_vedtatt%2018.6.2014.pdf 
 
36 Kommunedelplanens arealdel: https://www.stange.kommune.no/article46369-8316.html#Arealdelen 
 
37 Boligpolitisk plan for Stange: https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13432987-
1541062007/Filer/Stange/PDF/Planer/Kommunedelplan%20boligpolitikk%202019-2025/Planprogram%20boligpolitikk.pdf 

 
38 Kommunedelplan Oppvekst Stange kommune: https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13361291-
1488461185/Bilder/Stange/Planer/Kommunedelplan%20for%20Oppvekst%202016%202021%20vedtatt.pdf 

 
39 Strategisk satsing på folkehelse i Stange: https://www.stange.kommune.no/category9277.html 

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal
https://www.stange.kommune.no/category8002.html
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13266990-1403762547/Filer/Stange/PDF/Planer/Kommuneplanens%20samfunnsdel%202014-2026/Kommuneplanens%20samfunnsdel_vedtatt%2018.6.2014.pdf
https://www.stange.kommune.no/article46369-8316.html#Arealdelen)
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13432987-1541062007/Filer/Stange/PDF/Planer/Kommunedelplan%20boligpolitikk%202019-2025/Planprogram%20boligpolitikk.pdf
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13361291-1488461185/Bilder/Stange/Planer/Kommunedelplan%20for%20Oppvekst%202016%202021%20vedtatt.pdf
https://www.stange.kommune.no/category9277.html
https://www.stange.kommune.no/category9277.html
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal
https://www.stange.kommune.no/category8002.html
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13266990-1403762547/Filer/Stange/PDF/Planer/Kommuneplanens%20samfunnsdel%202014-2026/Kommuneplanens%20samfunnsdel_vedtatt%2018.6.2014.pdf
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13266990-1403762547/Filer/Stange/PDF/Planer/Kommuneplanens%20samfunnsdel%202014-2026/Kommuneplanens%20samfunnsdel_vedtatt%2018.6.2014.pdf
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13266990-1403762547/Filer/Stange/PDF/Planer/Kommuneplanens%20samfunnsdel%202014-2026/Kommuneplanens%20samfunnsdel_vedtatt%2018.6.2014.pdf
https://www.stange.kommune.no/article46369-8316.html#Arealdelen
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13432987-1541062007/Filer/Stange/PDF/Planer/Kommunedelplan%20boligpolitikk%202019-2025/Planprogram%20boligpolitikk.pdf
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13432987-1541062007/Filer/Stange/PDF/Planer/Kommunedelplan%20boligpolitikk%202019-2025/Planprogram%20boligpolitikk.pdf
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13361291-1488461185/Bilder/Stange/Planer/Kommunedelplan%20for%20Oppvekst%202016%202021%20vedtatt.pdf
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13361291-1488461185/Bilder/Stange/Planer/Kommunedelplan%20for%20Oppvekst%202016%202021%20vedtatt.pdf
https://www.stange.kommune.no/category9277.html
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I Kommunedelplanens samfunnsdel trekkes det spesifikt frem fire satsingsområder, som alle er vesentlige i 

spørsmålet om eventuelle endringer i skole- og/eller barnehagekretser: 

- Folkehelse: Utjevne sosiale forskjeller i helse og levekår. 

- Bolyst og attraktivitet: Et livskraftig lokalsamfunn med varierte botilbud. 

- Barnehage, skole og utdanning: Kultur for læring og danning. 

- Infrastruktur: En effektiv og moderne infrastruktur.   

I Stanges planverk er det mange tiltak som har som formål å utvikle livskraftige lokalsamfunn med varierte 

botilbud. Hverken skole eller barnehage er eksplisitt nevnt som premisser for å sikre livskraftige 

lokalsamfunn. Derimot pekes det på at Stange kommune må lykkes med å skape attraktive møteplasser og 

et livskraftig lokalsamfunn, som relevant i et folkehelseperspektiv(s. 9 i Kommunedelplanens samfunnsdel): 

Attraktive møteplasser og et livskraftig lokalsamfunn: 

Hvordan vi i fremtiden utvikler våre tettsteder og grender vil ha betydning for folks helse. 

Folkehelsearbeidet og utviklingen av trygge og attraktive lokalsamfunn kan derfor betraktes som to 

sider av samme sak. Å føle tilhørighet og fellesskap med andre er en viktig forutsetning for god 

helse. Stange kommune skal legge til rette for møteplasser der folk kan møtes på tvers av alder, 

funksjonsevne og kulturell bakgrunn. Attraktive møteplasser og ulike arenaer skal bidra til at sosiale 

nettverk kan blomstre. Trivsel og god livskvalitet er grunnleggende for optimisme, utvikling og 

innovasjon.  

 

Videre er det i kapittel 5 i samme plan listet opp de vesentligste målene og strategiene for å lykkes med å 

nå barnehagenes og skolenes vedtatte mål; Stange kommune skal skape en kultur for læring og danning, 

gjennom kvalitet og tilpasning i oppvekstsektoren. 

  

2.1.1 Sentrale veivalg – langsiktig arealstrategi   

Gjennom kommunedelplanens arealdel er det vedtatt en arealstrategi. I denne trekkes fire punkter frem 

som vesentlige. Tre av disse punktene er relevante for fremtidig skole- og barnehagestruktur, mens det 

fjerde punktet, Kulturlandskapet og Mjøsa, vurderes til ikke å være relevant: 

- Utvikling av Stange kommune:  

Stange kommune har en målsetting om en befolkningsvekst på 1,2% per år. Stange skal derfor 

legge til rette for en utbygging av 100 boenheter per år, der hovedtyngden skal rettes mot 

tettstedene langs InterCity-strekningen.  

- Satsing på tettstedene langs InterCity-strekningen: 

Stange kommune skal satse på tettstedene Tangen, Stange og Ottestad. I dette ligger det at 

kommunen skal tilrettelegge for kommunale tjenester, handel og service og at det er til disse 

tettstedene tyngden av planleggingsressurser og utviklingsprosjekter vil kanaliseres i planperioden. 

Det er også investeringer tettstedene og grendene rundt vil nyte godt av.  

- Opprettholde tettsteds- og grendestrukturen:  

Med sin korte avstand til tettstedene langs IC-strekningen, og mulighetene for å bo tett på naturen, 

bidrar tettsteds- og grendestrukturen til å gi det mangfoldige botilbudet som finnes i kommunen. 

Tettstedene og grendene er viktige for den sosiale kapitalen, og bidrar til å skape tilhørighet.  For å 

opprettholde tettsteds- og grendestrukturen vil kommunen sørge for at det finnes planavklarte 

arealer til boligformål for de som ønsker å bosette seg her. Funksjonene som det tilrettelegges for 

her vil være de som hører grenda til. Større fellesfunksjoner legges til tettstedene langs IC-

strekningen.  

 

https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13266990-1403762547/Filer/Stange/PDF/Planer/Kommuneplanens%20samfunnsdel%202014-2026/Kommuneplanens%20samfunnsdel_vedtatt%2018.6.2014.pdf
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13266990-1403762547/Filer/Stange/PDF/Planer/Kommuneplanens%20samfunnsdel%202014-2026/Kommuneplanens%20samfunnsdel_vedtatt%2018.6.2014.pdf
https://www.stange.kommune.no/category8316.html#Arealdelen
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2.1.2 Framtida er nå 

I Stange kommunes kommunedelplan oppvekst, Framtida er nå40, (2016-2021) står følgende: 

Kjernen i kommunedelplan for oppvekst er troen på at alle barn og unge lærer med rett hjelp og støtte… 

Framtida for kunnskapsnasjonen Norge skapes i barnehagene og i grunnopplæringa.  

 

I Kommunestyrets behandling av oppvekstplanen (K-sak 04/1741) ble følgende presisering vedtatt: 

Kommunestyret vil presisere at selv om det anses slik at staten gjennom nasjonal politikk i størst grad 

kan påvirke sosial ulikhet i helse gjennom utjevning av sosioøkonomiske variabler, har kommunen et 

viktig handlingsrom, både gjennom hvordan befolkningen lykkes i å besitte kompetanse for 

sysselsetting, og gjennom gode tiltak rettet mot fattigdomsbekjempelse generelt og barnefattigdom 

spesielt. Inntekt, utdanning og yrkesstatus forklarer i all hovedsak sosial ulikhet i helse.  

 

I samme plan er det vedtatt at det overordnede oppdraget for Stangeskolen er økt læringsutbytte og godt 

lærings- og oppvekstmiljø. Videre er det vedtatt fem satsingsområder, med tilhørende mål, der mål og 

kjennetegn for skole- og barnehagestruktur er gjengitt her (Kommunedelplan for oppvekst, side 20): 

- Skole- og barnehagekultur 

- Samarbeid 

- Kompetanse og utvikling 

- Ledelse 

- Barnehage- og skolestruktur 

o Mål: Barnehagene og skolene skal være sikret et handlingsrom med hensyn til fagmiljø, 

elevgrunnlag (skole), arealutnyttelse og økonomi. 

o Kjennetegn: Robuste skoler og barnehager. Høy kvalitet. Bærekraft.  

 

2.2 Stedstilhørighet 

Vedtatte planer i Stange bruker begrepet stedstilhørighet, og det vurderes følgelig til å være fornuftig å 

utlede begrepet når en drøfter det samfunnsmessige perspektivet i forhold til barnehage- og skolestruktur.  

Tilhørighet til et sted er et uttrykk for en relasjon som både er funksjonell og (ofte) emosjonell (Williams 

m.fl., 1998). Med funksjonell tilhørighet menes å bli formet av at stedet er en arena for konkrete funksjoner 

i ens liv, eksempelvis arbeidsplass og et sted der en får dekket praktiske behov for varer, tjenester, service, 

velferd, skole og barnehage.  

Med emosjonell tilhørighet vises det til emosjonelle og symbolske bånd eller relasjoner mellom mennesker 

og steder. Eksempler på dette er gode naboer, trygghet for barn og voksne med mer.  

Stedstilhørighet har en betydning for samfunnsengasjement, men engasjementet kommer gjerne først til 

uttrykk når sosiale nettverk også er til stede (Lewicka, 2011). Det vil si at det ikke er nok å like stedet. I 

den konteksten er det viktig å presisere at formelle og uformelle møteplasser er uvurderlige for å etablere 

sosial tilknytning til et sted. Lokale møteplasser kan bidra til å skape nettverk i lokalsamfunnet, som igjen 

kan utløse sosialt engasjement. Dette understrekes også gjennom kommunedelplanens samfunnsdel, der 

det pekes på attraktive møteplasser og livskraftige lokalsamfunn.  

Et skolebygg er i sterkere grad enn et barnehagebygg en fysisk faktor i et lokalsamfunn. I mange tilfeller er 

skolen et naturlig samlingspunkt for lokalsamfunnet, både for barn, voksne, organisert og uorganisert 

aktivitet, møtevirksomhet og kulturaktiviteter. I utredningen presenteres derfor en oversikt over bruken av 

                                                
40 Kommunedelplan oppvekst Stange kommune: https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13361291-
1488461185/Bilder/Stange/Planer/Kommunedelplan%20for%20Oppvekst%202016%202021%20vedtatt.pdf 
 
41 K-styrets behandling av sak 04/17, oppvekstplan: 
https://innsyn.stange.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=20017014152-1-1179661 

https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13361291-1488461185/Bilder/Stange/Planer/Kommunedelplan%20for%20Oppvekst%202016%202021%20vedtatt.pdf
https://innsyn.stange.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=20017014152-1-1179661
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13361291-1488461185/Bilder/Stange/Planer/Kommunedelplan%20for%20Oppvekst%202016%202021%20vedtatt.pdf
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13361291-1488461185/Bilder/Stange/Planer/Kommunedelplan%20for%20Oppvekst%202016%202021%20vedtatt.pdf
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13361291-1488461185/Bilder/Stange/Planer/Kommunedelplan%20for%20Oppvekst%202016%202021%20vedtatt.pdf
https://innsyn.stange.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=20017014152-1-1179661
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byggene utenfor skoletiden i kapittel 2.2.1. Skolens betydning som sosial arena blir gjerne viktigere dess 

færre andre naturlige samlingspunkter det finnes i bygda (Pettersen m.fl., 2001). Med dette blir følgelig den 

emosjonelle tilknytningen til skolen sterkere. Som en forlengelse av dette vil det derfor være grunnlag for å 

hevde at det ved endring i spesielt skolestrukturen, må etableres noe for å ivareta skolens sosiale funksjon i 

ei bygd. På den måten kan den sosiale bærekraften ivaretas.   

Generelt sett kan en si at det er mange faktorer som spiller inn på stedstilhørighet – og at disse faktorene vil 

variere fra person til person. I mange studier som omhandler stedstilhørighet, pekes det på at botid er noe 

som påvirker stedstilhørigheten, og da i form av at tilhørigheten øker parallelt med botid. Med den 

befolkningsveksten Stange har, er det følgelig verdt å legge til grunn at nyetableringer ikke nødvendigvis er 

opptatt av de samme funksjonelle faktorene i et lokalsamfunn som de som har en emosjonell tilknytning til 

bygda – noe de får gjennom en tilknytning over et lengre tidsperspektiv. Dette fremkommer tydelig 

gjennom Bygdeforsknings lokalsamfunnsundersøkelser42, der det fremkommer at det er svakest tilhørighet i 

de kommunene som har hatt størst økning i folketallet. Ut fra det kan en tenke seg at tilflyttere / de som 

står for befolkningsveksten, drar tilhørighetssnittet ned. Dette er vesentlig kunnskap i en barnehage- og 

skolestrukturdiskusjon. I mange debatter rundt barnehage- og skolestruktur, fremstilles 

nedleggelser/sammenslåinger som en årsak til bygdedød. Relevant forskning sier imidlertid at skoler gjerne 

er det siste som blir avviklet i et lokalsamfunn og at det da snarere er en konsekvens enn en årsak.  Dette 

henger sammen med Egelund og Lausten (2006) sine funn i et kvalitativ studie om hvordan det er gått med 

lokalsamfunn etter skolenedleggelser i Danmark. Denne studien viser at det ikke er skolenedleggelsen som 

er hovedutfordringen for lokalsamfunnet, men mangelen på folk. For Stanges vedkommende vil det i kapittel 

3, Det organisatoriske perspektivet, stå mer om dette, der det er tydelige trender på hvilke deler av Stange 

som tilflyttes og hvilke som fraflyttes.   

2.2.1 Bruk av skolebygg utenom skoletid 

Skolene i Stange brukes til flere formål enn skole og SFO. Tabellen under, som kun omhandler skolebygg 

som enten direkte eller indirekte berøres av utredningen, viser omfanget av planmessig bruk av skolebygg 

utenfor skolens kjerneoppdrag. I tabellen tas også bruken av Romedal ungdomsskole med, i og med at dette 

bygget uavhengig av fremtidig struktur minimum skal være skolebygg for Solvin skole. 

 

Skole Aktivitet Omfang 

Breidablikk Korøvelser for voksne 

Innebandy for voksne 

Fotball for barn 

Ukentlig 

Ukentlig 

Flere ganger per uke 

Solvin Romedal idrettslags barnegrupper 

Stange og Vallset O-lag 

Volleyballgruppe 

1-2 kvelder per uke (vårhalvåret) 

En kveld per uke 

To kvelder per uke 

Espa 

Det er styret i 

kulturhuset som 

håndterer utlån. 

Diverse treninger 

Korpsøvelser 

Diverse kulturarrangementer i form av 

konserter, arrangementer, fester, teater 

m.m. 

Møtevirksomhet (Espa velforening, Espa 

arbeiderlag, Sykepleierforeningen med 

mer) 

Ukentlig 

Ukentlig 

 

Tangen 

Det er eget styre for 

samfunnshuset som 

håndterer utlån. 

Tangen og Espa musikkorps Ukentlig 

Åsbygda Idrettsskole Månedlig 

                                                
42 Ruralis, Lokalsamfunn i bygd og by: https://ruralis.no/forskningsomrader/lokalsamfunn-i-bygd-og-by/ 

 

https://ruralis.no/forskningsomrader/lokalsamfunn-i-bygd-og-by/
https://ruralis.no/forskningsomrader/lokalsamfunn-i-bygd-og-by/
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Idrettslaget  

Samlinger med frisklivstiltak 

Gudstjenester 

Ukentlig 

Ukentlig 

5-6 ganger per år 

Romedal ungdomsskole Romedal og Vallset skolekorps 

Romedal idrettslag 

Idrettsskolen 

Karateklubben 

Innebandygruppa 

Stange ungdomskorps 

Stangebygdenes musikkorps 

Irstad akuttavdeling for ungdom 

Vallset sanglag 

Rosett kor 

I tillegg låner flere lag og foreninger lokaler 

når det er muligheter. 

Ukentlig 

Ukentlig 

Ukentlig 

Ukentlig 

Ukentlig 

Helger og periodisk 

Helger og periodisk 

Helger og periodisk 

Helger og periodisk 

Helger og periodisk 

Helger og periodisk 

Vallset Vallset idrettslag Ukentlig 

2.2.2 Boligprisutvikling 

Slik stedstilhørighet er definert ovenfor, vil boligprisutvikling og –omsetning være vesentlige indikatorer på 

hvordan landskapet ser ut i Stange. I kartløsningen som er etablert i arbeidet med fremtidig barnehage- og 

skolestruktur i Stange kommune, ligger det detaljerte opplysninger om dette43.  

Siste skole som ble nedlagt i Stange kommune var Kjeverud skole i 1997. Derfor vurderes det som mer 

hensiktsmessig å redegjøre for hva som er status i kommuner som har gjennomført skole-

sammenslåingsprosesser. Konsulentfirmaet WSP Norge har nylig utarbeidet en rapport på vegne av 

Ringsaker kommune44. Rapporten er et grunnlagsdokument for Ringsakers drøftinger knyttet til fremtidig 

skolestruktur i kommunen.  I kapittel 8.2.11, Boligprisutvikling, sier WSP at vurderingen av konsekvenser 

for boligverdiutvikling er todelt. I Ringsaker er det de siste 15 årene blitt lagt ned 7 skoler. WSP har derfor 

sett på denne todelingen: 

- Har skolenedleggelser i bygder i Ringsaker historisk medført lavere prisutvikling enn prisutviklingen i 

gjenværende bygder? 

- Hvilke bygder i Nordre Ringsaker vil ha størst potensiale for fremtidig boligprisutvikling? 

WSP konkluderer i sin rapport med at nedlegging av skoler ikke har hatt nevneverdig innvirkning på 

boligprisene rundt den nedlagte skolen. Det har vært noe større utslag – begge veier – i pris de første par 

årene etter avviklingstidspunktet, før det igjen har lagt seg på øvrig prisutvikling i bygdene.  

 

2.3 Hva betyr det samfunnsmessige perspektivet for Stangeskolen og –barnehagen 

I dette kapittelet er det gjort rede for faktorer av betydning i et samfunnsmessig perspektiv.  

Med bakgrunn i utdragene fra de ulike planverkene, er det eksempelvis satt måltall for befolkningsutvikling, 

som utledes i kapittel 3. I lys av planverk vil drøftinger rundt dette eksempelvis være at på den ene siden 

kan en tenke seg at en innflytter velger å flytte til et sted hvor det finnes en skole, dersom innflytteren har 

eller ønsker å få barn. På den andre siden kan en se for seg at en innflytter velger å flytte til et sted grunnet 

skolens kvalitet. I henhold til vedtatt planverk, må en velge løsninger som gir den beste kvaliteten. 

Forskning sier mye om hva som gir kvalitet, som det står mer om i kapittel 4. Skolestruktur i seg selv er 

ingen garanti for økt kvalitet. Det avgjørende er hva som skjer i skolen, og strukturdiskusjoner må følgelig 

                                                
43 Kartløsning Stange kommune med relevante overlegg: https://www.stange.kommune.no/category22518.html 
 
44 Skolestrukturrapport Ringsaker kommune, WSP: 
https://www.ringsaker.kommune.no/getfile.php/4848181.1897.sn7baiikbnslpl/Rapport+Konsekvensutredning+Skolestruk
tur+Nordre+Ringsaker.pdf 

https://www.stange.kommune.no/category22518.html
https://www.stange.kommune.no/category22518.html
https://www.ringsaker.kommune.no/getfile.php/4848181.1897.sn7baiikbnslpl/Rapport+Konsekvensutredning+Skolestruktur+Nordre+Ringsaker.pdf
https://www.ringsaker.kommune.no/getfile.php/4848181.1897.sn7baiikbnslpl/Rapport+Konsekvensutredning+Skolestruktur+Nordre+Ringsaker.pdf
https://www.stange.kommune.no/category22518.html
https://www.ringsaker.kommune.no/getfile.php/4848181.1897.sn7baiikbnslpl/Rapport+Konsekvensutredning+Skolestruktur+Nordre+Ringsaker.pdf
https://www.ringsaker.kommune.no/getfile.php/4848181.1897.sn7baiikbnslpl/Rapport+Konsekvensutredning+Skolestruktur+Nordre+Ringsaker.pdf
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ha som mål å finne den løsningen som best mulig legger til rette for optimal kvalitet. Dette blir behørig 

opplyst gjennom kapittel 4 i denne utredningen. Imidlertid er det i et samfunnsmessig perspektiv viktig å 

dvele ved at Stange kommune har et høyt utdanningsnivå, samtidig som kommunen har en høyere andel 

innbyggere med grunnskole som høyeste utdanningsnivå enn landssnittet. Kunnskapsgrunnlaget 

tilgjengeliggjort i Oversiktsdokument Folkehelse, Stange kommune 202045 viser at det er vesentlig at en 

lykkes med sosial utjevning gjennom en så kvalitativt god skole som mulig i Stange. 

 

I et samfunnsmessig perspektiv pekes det på lavt elevtall og økonomiske hensyn som faktorer for å legge 

ned skoler (Aasland og Søholt, 2017). Kunnskapssenteret for utdanning ved Universitetet i Stavanger 

hevder det finnes lite forskning som spesifikt omhandler sammenslåing av skoler – og at norsk forskning på 

området nærmest er fraværende. Det finnes imidlertid noe internasjonal forskning som peker på at en ofte 

har blikk for det sosiale i skolesammenslåinger, men at en mangler blikket på det faglige. I studier i 

Danmark i 2016 (Beuchert m.fl., 2018) pekes det på at det kan være en negativ effekt på prestasjoner på 

kort sikt, men at den negative effekten ser ut til å svekkes over tid. Dette kan forklares med at det kan ha 

sammenheng med «forstyrrelsen» knyttet til sammenslåing går seg til over tid. I følge samme forskning 

pekes det også på at den negative effekten er større ved en ren nedleggelse enn ved en sammenslåing av 

skoler.  

 

3 Det organisatoriske perspektivet 

I dette kapitelet beskrives robust organisering og befolkningsgrunnlag. 

  

3.1 Robust organisering 

Stange kommune skal i henhold til kommunedelplanens samfunnsdel (side 19) få til innovasjon og utvikling 

gjennom robust organisering og strukturelle tilpasninger. En robust organisering skal « …til en hver tid ha et 

økonomisk handlingsrom som gjør at organisasjonen kan holde tritt med utviklingen. Det vil kunne innebære 

endringer både i organisasjonsstruktur, systemer og arbeidsmåter».  

En robust organisasjon er tilpasningsdyktig og evner å møte samfunnets utfordringer og behov på nye 

måter. Gjennom å være robust kan kommunens tjenesteområder utvikle handlingsrommet som beskrevet 

over, og ikke minst skape handlingsrom til å drive innovasjonsarbeid. Det er spesielt tre kjennetegn for 

robuste organisasjoner: fleksibel, faglig og effektiv. 

3.1.1 Fleksibilitet 

Fleksibilitet er på mange måter avgjørende for å skape robusthet. Det er viktig at tjenestestrukturen ikke er 

statisk, men har en grad av fleksibilitet som gjør at grep kan tas når behovet oppstår. Skolene i Stange har 

ulik romkapasitet og tilgang på spesialrom slik som bibliotek, svømmehall og naturfagrom. En robust og 

fleksibel skole kjennetegnes derfor blant annet på god tilgang til spesialrom, og muligheter for fleksibel 

arealutnyttelse.  

                                                
45 Oversiktsdokument folkehelse Stange kommune: https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13510549-
1604058052/Filer/Stange/PDF/Planer/1%20Oversiktsdokument%20Folkehelse%20Stange%202020.pdf 
 

https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13510549-1604058052/Filer/Stange/PDF/Planer/1%20Oversiktsdokument%20Folkehelse%20Stange%202020.pdf
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13266990-1403762547/Filer/Stange/PDF/Planer/Kommuneplanens%20samfunnsdel%202014-2026/Kommuneplanens%20samfunnsdel_vedtatt%2018.6.2014.pdf
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13510549-1604058052/Filer/Stange/PDF/Planer/1%20Oversiktsdokument%20Folkehelse%20Stange%202020.pdf
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13510549-1604058052/Filer/Stange/PDF/Planer/1%20Oversiktsdokument%20Folkehelse%20Stange%202020.pdf
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3.1.2 Faglighet 

Faglighet er et sentralt prinsipp som går ut på å bygge gode og sterke fagmiljøer og spesialisering. Dette er 

grundig beskrevet i kapittel 4, det pedagogiske perspektivet. For skoleeier er det viktig å sikre at denne 

fagligheten er noe som møter alle barn og unge i Stangeskolen og –barnehagen. Stangeskolen skal 

kjennetegnes av høy kvalitet og kollektiv praksis. Skolebasert profesjonsutvikling vil tjene på at den enkelte 

skole har et stort nok fagmiljø med flere faglærere knyttet til de ulike klassetrinn. Et elevgrunnlag som er 

stort og stabilt nok over tid, bidrar til å kunne opprettholde et godt fagmiljø.  

3.1.3 Effektivitet 

Effektivitet er en forventet gevinst av både fleksibilitet og faglighet. Ulike forskningsrapporter peker på at 

større enheter gir økt fleksibilitet i ressursutnyttelse. I konteksten skole og barnehage kan dette 

eksempelvis være synlig gjennom at kostnader per elev/barn blir redusert med økt skolestørrelse.  

 

3.2 Befolkningsutvikling 

Det faste planutvalget i Stange behandler våren 2021 kommunedelplanen for boligpolitikk46.  

I dette kapittelet legges det derfor opp til å bruke datagrunnlaget fra denne planen som utgangspunkt for 

trender innen hver skolekrets.  

I den boligpolitiske planen understrekes føringer gitt av kommunedelplanens samfunnsdel:  

 

Ved å tilrettelegge for gode bomiljøer i levende tettsteder skaper vi arenaer for sosialt samvær, 

samfunnsdeltakelse og helse og gjør det lettere for den enkelte å leve bærekraftig. Å skape 

bomiljøer der buss, sykkel og gange er konkurransedyktige transportmidler til skole og jobb, handler 

ikke bare om klimagassutslipp, men også om trivsel og folkehelse.  

 

Stange kommune har i flere år hatt en sterk befolkningsvekst. Siden vedtak av kommuneplanens 

samfunnsdel (2014-2026) har gjennomsnittlig folketilvekst vært på 1,03 prosent per år. Dette er noe under 

vekstmålsettingen vedtatt i samfunnsdelen, men over Statistisk sentralbyrås prognoser. Veksten i Stange 

har vært svært ujevnt fordelt mellom skolekretsene i kommunen. Denne trenden er forsterkende, jamfør 

tabellen under: 

 

Befolkningsvekst (prosent) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1.7 1.4 0.5 1 1.6 1.3 0.7 

 

                                                
46 Kommunedelplan for boligpolitikk Stange kommune: https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13547640-
1620829738/Filer/Stange/PDF/Planer/Kommunedelplan%20boligpolitikk%202019-
2025/Kommunedelplan%20for%20boligpolitikk%20-%20h%C3%B8ringsutkast%2004.05.2021.pdf 

https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13547640-1620829738/Filer/Stange/PDF/Planer/Kommunedelplan%20boligpolitikk%202019-2025/Kommunedelplan%20for%20boligpolitikk%20-%20h%C3%B8ringsutkast%2004.05.2021.pdf
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13547640-1620829738/Filer/Stange/PDF/Planer/Kommunedelplan%20boligpolitikk%202019-2025/Kommunedelplan%20for%20boligpolitikk%20-%20h%C3%B8ringsutkast%2004.05.2021.pdf
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13547640-1620829738/Filer/Stange/PDF/Planer/Kommunedelplan%20boligpolitikk%202019-2025/Kommunedelplan%20for%20boligpolitikk%20-%20h%C3%B8ringsutkast%2004.05.2021.pdf
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13547640-1620829738/Filer/Stange/PDF/Planer/Kommunedelplan%20boligpolitikk%202019-2025/Kommunedelplan%20for%20boligpolitikk%20-%20h%C3%B8ringsutkast%2004.05.2021.pdf
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Tabellforklaring: Søylene i diagrammet ovenfor representerer årene 2000 (lengst til venstre) til 2020 (lengst til høyre). 

 

I 1995 var andelen stangesokninger bosatt i spredtbygde strøk kontra tettbygde strøk cirka 50-50. I dag er 

fordelingen cirka 35-65. Volumet av befolkningsvekst har vært klart størst i Ottestad og Stangebyen, og det 

er også her halvparten av boligbygging har funnet sted. I kartløsningen som er opprettet47 til skole- og 

barnehagestrukturutredningen synes dette mønsteret tydelig. Den sentraliseringstrenden en ser i Stange, 

ser en også på landsbasis og også globalt.  

I forslag til kommunedelplanen for boligpolitikk pekes det på at stedsutvikling og attraktivitet er summen av 

flere grep, der befolkningsveksten vil inntreffe der det tilrettelegges for boligbygging, men samtidig at 

boligbygging kun skjer der markedet ønsker det.  

 
 

                                                
47 Kartløsning med overlegg, Stange kommune: https://www.stange.kommune.no/category22518.html 
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Likt landet for øvrig, blir befolkningen i Stange eldre. Det er en tendens som øker. Tabellen nedenfor viser 

utviklingen i fem forskjellige aldersgrupper fra 2000 til 2020 og den fremskrevne veksten mot 2040. 

Tabellens venstre halvdel er i antall, mens høyre halvdel er prosent. I tabellen fremkommer det at 

aldersgruppene 0-19 år og 20-44 år forventes å stå på stedet hvil, mens den eldste aldersgruppen dobles. 

For kommuneøkonomien vil dette bildet kunne få en konsekvens i form av at kravet til effektivitet vil øke for 

å kunne tilby forsvarlige helsetjenester. 

 

Alderssammensetning, historisk og frem mot 2040 

 2000 2020 2040 Tilvekst 

siden 2000 

Tilvekst 

mot 2040 

Vekst siden 

2000 (%) 

Vekst mot 

2040 (%) 

0-19 år 4448 4791 4820 343 29 8% 1% 

20-44 år 5850 6299 6348 449 49 8% 1% 

45-66 år 4787 6302 6634 1515 332 32% 5% 

67-79 år 2134 2677 3578 543 901 25% 34% 

80+ 709 995 2084 286 1089 40% 109% 
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Stange kommune har vedtatt en satsing på tettstedene langs Intercity-linjen. I kommunedelplanens arealdel 

er det vedtatt en arealstrategi som skal møte utfordringer ikke bare knyttet til klima og miljø, men også 

folkehelse, attraktivitet og utenforskap. Spredtbygde utbyggingsmønstre beslaglegger verdifulle 

arealressurser og skaper et høyt transportbehov. Kommune-Norge vil også i kommende ti-år få økende 

utfordringer med tjenesteyting innen stadig krympende økonomiske rammer, særlig knyttet til eldreomsorg. 

Ved spredt bebyggelse gir dette ytterligere utfordringer knyttet til ressursbruk for kommunale tjenester, 

jamfør kapittel 2, det samfunnsmessige perspektivet. 

3.2.1 Føringer i kommuneplanens arealdel 

Som nevnt i kapittel 2.1 ligger særlig følgende relevante føringer for barnehage- og skolestruktur i 

arealstrategi i kommunedelplanens arealdel48: 

 Arealstrategi, punkt 1: Satsing på tettstedene langs IC-strekningen: 

o Stangebyen: Vesentlig fortetting i form av leilighetsbygg, som legger grunnlaget for 

videreutvikling av rollen som knutepunkt og kultur- og kommunesenter i kommunen. 

o Tangen: Store arealer avsatt til boligbygging nær den nye stasjonen.  

o Ottestad: Nærhet til Hamar stasjon, arbeidsplasser og handel- og kulturtilbud i Hamar. Her 

skjer den største tilflytningen til Stange.  

 Arealstrategi, punkt 2: Opprettholde tettsteds- og grendestrukturen: 

o Utnytte eksisterende infrastruktur. 

o Romedal: Det er avsatt areal til boligutbygging- 

o Gata: Sentrale områder i Gata er avsatt til sentrumsformål, der boligbebyggelse inngår som 

et av flere underformål. Ut over dette er det ikke avsatt nye arealer til boligformål. 

o Ilseng: Tilrettelagt for boligbygging på flere mindre områder.  

o I tillegg er det alle tettsteder en tomtebuffer i alle regulerte områder, som for eksempel i 

Åsbygda.  

 

3.2.2 Befolkningsprognoser for barn og unge 

Om en ser bort fra pandemi-året 2020, har Stange hatt en stabil befolkningsvekst som i hovedsak dreier seg 

om Ottestad, Stange og Romedal. Som nevnt ovenfor, er imidlertid mønsteret at veksten blant barn og unge 

                                                
48 Arealstrategi Stange kommune: 
https://innsyn.stange.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=20020053352-1-2102523 
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ikke er like stor som veksten blant innbyggere over 15 år. Det er utarbeidet en detaljert oversikt over dette 

mønsteret. Denne er tilgjengelig her49.  

Tabellen nedenfor viser at Stange kommune har hatt en økning på 1745 innbyggere fra 2011 til i dag. 

Befolkningen 0-15 år utgjør imidlertid kun 162 av disse innbyggerne. Denne økningen ser en tydelig i 

skolekretsene Arstad, Hoberg, Stange og Espa, der det for Espas vedkommende er representert kun i 

aldersgruppen 6-15 år. De øvrige skolekretsene har hatt vesentlige elevtallsreduksjoner. 

Antall og andel barn i respektive skolekretser, i 2011 og 2021 Endring 

Arstad  

 2011 2021  

0-5 år 201 7.6% 242 7.2% +41 

6-15 år 353 13.4% 431 12.9% +78 

Innbyggertall 2634 3352 +718 

Hoberg  

 2011 2021  

0-5 år 297 6.3% 375 7.1% +78 

6-15 år 603 12.8% 604 11.4% +1 

Innbyggertall 4705 5295 +590 

Stange  

 2011 2021  

0-5 år 216 5.7% 299 6.9% +83 

6-15 år 428 11.4% 480 11.1% +52 

Innbyggertall 3761  +571 

Tangen  

 2011 2021  

0-5 år 61 4.8% 70 5.7% +9 

6-15 år 157 12.3% 120 9.8% -37 

Innbyggertall 1273 1224 -49 

Breidablikk  

 2011 2021  

0-5 år 109 7.1% 94 6.2% -15 

6-15 år 204 13.5% 164 10.8% -40 

Innbyggertall 1545 1524 -21 

Solvin  

 2011 2021  

0-5 år 143 7.9% 127 6.5% -16 

6-15 år 226 12.5% 231 11.7% +5 

Innbyggertall 1812 1967 +155 

Espa  

 2011 2021  

0-5 år 29 5.5% 28 4.9% -1 

6-15 år 59 11.1% 69 12.2% +10 

Innbyggertall 531 567 +36 

Vallset  

 2011 2021  

0-5 år 108 5.7% 81 4.3% -27 

6-15 år 225 11.9% 217 11.6% -8 

Innbyggertall 1894 1868 -26 

Åsbygda  

 2011 2021  

0-5 år 60 6.1% 48 5.3% -12 

6-15 år 130 13.3% 91 10.0% -39 

                                                
49 Utredning av barn i skolekretser: https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13541255-
1616442856/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Utredning%20av%20barn%20i%20skolekretsene%20-%2003-
2021.pdf) 

https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13541255-1616442856/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Utredning%20av%20barn%20i%20skolekretsene%20-%2003-2021.pdf)
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13541255-1616442856/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Utredning%20av%20barn%20i%20skolekretsene%20-%2003-2021.pdf
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13541255-1616442856/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Utredning%20av%20barn%20i%20skolekretsene%20-%2003-2021.pdf
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13541255-1616442856/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Utredning%20av%20barn%20i%20skolekretsene%20-%2003-2021.pdf
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Innbyggertall 978 911 -67 

 

Historisk har cirka 10 prosent av skolebarna i Stange kommune gått på friskole (i all hovedsak Steinerskolen 

i Ottestad). Gjennom etablert praksis har det til dels vært flytende skolekretsgrenser i randsonene mellom 

Hoberg og Arstad skole. Som en konsekvens av dette, er det krevende å gjøre fremskrivninger som baserer 

seg på folkeregistrert adresse.  

Om en skal gjøre fremskrivninger kun basert på folkeregistrerte innbyggere, vil en se et bilde som 

understøtter trendene i tabellen ovenfor. Fremskrivning basert på faktisk folkeregistrerte innbyggere ligger 

tilgjengelig her50, mens hovedtrekkene er gjengitt i tabellen nedenfor.  

 

 

Tabellforklaring: Tabellen over leses i form av at eksempelvis blå stolper, med forklaringen «f. 2005-2011 år 2017-2018» 

er å forstå som folkeregistrerte adresser med barn født i årene i 2005-2011, som utgjør 1.-7.-trinn i skoleåret 2017/2018. 

 

Gjennom befolkningsfremskrivninger kan en fortsatt forvente at innbyggerveksten i Stange kommune skjer 

gjennom innbyggere over 16 år, slik at det forventes relativt stabile tall i innbyggergruppen som holder 

skole- og barnehagealder: 

                                                
50 Antall barn faktisk bosatt i hver skolekrets, med tall for de neste seks skoleårene: 
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13549479-
1622620486/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Antall%20barn%20per%20skolekrets.pdf 
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https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13549479-1622620486/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Antall%20barn%20per%20skolekrets.pdf
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13549479-1622620486/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Antall%20barn%20per%20skolekrets.pdf
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Framskrevet femårig endring i respektive aldersgrupper mot 2050  

 2025 2030 2035 2040 2045 2050 Endring 

2020-

2050 

0-5 år -56 +17 +44 +35 -17 -40 -17 

6-12 år +82 -100 -16 +56 +50 -5 +67 

13-15 år +68 +18 -38 -7 +24 +25 +90 

Øvrige aldre +660 +705 +564 +368 +297 +277 +2871 

 

3.2.3 Hva betyr tallene for barnehage- og skolestrukturen? 

Tabellene ovenfor viser at skolekretsene Arstad, Hoberg og Stange skole har hatt økning i 

elevtallsgrunnlaget. Videre viser de at både positive og negative tendenser forsterkes, slik at det kan 

forventes en ytterligere økning eller nedgang i årene fremover. Dette bosettingsmønsteret samsvarer med 

vedtatte strategier i Stange, både gjennom kommunedelplanens arealdel med tilhørende arealstrategi, og 

den boligpolitiske planen som er under behandling. Om en legger dette til grunn, er det med stor 

sannsynlighet en kan si at presset på skolene i spesielt Stange og Ottestad vil tilta frem mot 2050. For 

Solvin krets viser tallene at befolkningsveksten utelukkende har skjedd i aldersgruppen 16+, mens en 

foreløpig ikke har sett effekt av satsing på Tangen.  

I den digitale kartløsningen ligger detaljerte opplysninger om både reguleringsplaner, nyoppførte boliger og 

omsetning av brukte boliger.  

Når det gjelder barnehage er tallene på mange måter tilsvarende som for skole. Imidlertid viser tallene at 

befolkningsveksten vil være sterkere i aldersgruppen 6-12 år enn den er for aldersgruppen 0-5 år.  

 

4. Det pedagogiske perspektivet 

4.1 Kvalitet i skolen og i barnehagen  

Vurdering av kvalitet i skolen er omfattende, og ikke alle sider ved kvalitet i skolen lar seg måle. Kvalitet i 

skolen omfatter både kunnskaper, ferdigheter og holdninger (resultatkvalitet). Dette kan blant annet måles 

gjennom kartleggingsprøver, grunnskolepoeng og grad av gjennomføring i videregående opplæring.   

 

Kvalitet omhandler også kjennetegn ved arbeidet i skolen, innholdet i opplæringen, undervisningsmetoder, 

bruk av lærernes kompetanse og selve læringsmiljøet (prosesskvalitet). Denne delen av kvalitetsbegrepet 

kan i noen grad måles gjennom elev- og foreldreundersøkelser.   

 

Til sist handler kvalitet også om de formelle rammene knyttet til lovverk, forskrifter og planer, men også om 

økonomi, personaltetthet, lærernes kompetanse, klassens størrelse og sammensetting og fysiske rammer 

som bygninger og utstyr (strukturkvalitet).   

 

De ulike sidene ved kvalitet i skolen vil bli behandlet videre i kapittel 4.1. Hvilke konsekvenser de ulike 

sidene ved kvalitet har for Stangeskolen, behandles i kapittel 4.2. 

https://www.stange.kommune.no/category22518.html
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God kvalitet i barnehagen er viktig for at barn skal få en god start og rike muligheter til å klare seg godt 

videre i livet. En trygg og god barnehage som gir alle barn muligheter til å utvikle språklige og sosiale 

ferdigheter er en forutsetning for dette. Grunnlaget barnehagen legger med stimulering og utvikling av 

ferdigheter er med å legge et godt grunnlag videre når barna begynner på skolen.   

  

Rammeplanen peker på at et kompetent pedagogisk personale er en forutsetning for å skape en barnehage 

med god kvalitet.   

  

Kvalitet i barnehage vil være påvirket av både strukturelle og prosessuelle faktorer. De strukturelle 

faktorene vil blant annet være organisering av barnehagen, økonomi, antall ansatte og ansattes utdanning. 

Prosesskvalitetene, derimot, handler om de mellommenneskelige forholdene i barnehagen og om relasjoner 

mellom de menneskene som befinner seg der. I vurdering av kvalitet i barnehagen må man må se på 

sammenhengen mellom disse to kvalitetene.                              

  

4.1.1 Samfunnsmandat og verdigrunnlag  

Skole og barnehage har et samfunnsmandat, hvilket betyr at samfunnet har gitt disse et oppdrag.   

  

I skolen skal det enkelte individ tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og kompetanser som skal legge 

grunnlaget for at mennesket senere i livet skal kunne ha et arbeid, forsørge seg selv og delta i samfunnet. I 

tillegg skal skolen bidra til at elevene utvikler holdninger og verdier som vi finner i formålsparagrafen. Disse 

verdiene og holdningene er et samlet uttrykk for hvilken type borgere nasjonen ønsker at skolen skal bidra 

til å danne. På denne måten kan skolens samfunnsmandat forstås som et dobbelt oppdrag. Skolen skal både 

utdanne og danne personer som støtter opp om og viderefører demokratiet vårt.  

  

Skolene i Stange skal, uavhengig størrelse, oppfylle dette samfunnsmandatet.  

  

Overordnet del av læreplanverket utdyper verdigrunnlaget i formålsparagrafen og de overordnede 

prinsippene for grunnopplæringen. Opplæringens verdigrunnlag er grunnmuren i skolens virksomhet og 

omfatter   

 Menneskeverdet  

 Identitet og kulturelt mangfold  

 Kritisk tenkning og etisk bevissthet  

 Skaperglede, engasjement og utforskertrang  

 Respekt for naturen og miljøbevissthet  

 Demokrati og medvirkning   

  

Verdigrunnlaget og prinsippene for læring, utvikling, danning og skolens praksis, gir retning for opplæringen 

i alle fag og bidrar til å realisere det brede formålet med opplæringen. Den overordnede delen av 

læreplanverket beskriver det grunnsynet som skal prege pedagogisk praksis i hele grunnopplæringen. Dette 

grunnsynet skal også prege samarbeidet mellom hjem og skole.    

  

Overordnet del erstatter tidligere generell del av læreplanverket og har fått status som forskrift. 

Verdigrunnlaget og de overordnede prinsippene har fått en større og tydeligere plass i skolen med 

fagfornyelsen.  

  

Samfunnsmandat for barnehagen finner vi beskrevet i Rammeplan for barnehager:  

 

Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov 

for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, 

læring og danning skal ses i sammenheng.  



 

33 
 

  

Barnehagen skal også bidra til at barna utvikler holdninger og verdier som en finner i formålsparagrafen i 

Lov om barnehager.  Barnehagen skal anerkjenne barndommens egenverdi, og sentralt finner vi lek, trivsel, 

fellesskap og vennskap. Dette er gjeldende for alle barnehager i Stange, uavhengig av størrelse.  

  

Barnehagen er den første lærings- og danningsarenaen i utdanningsløpet. Den skal gi trygg og god omsorg 

og stimulere til lek, utvikling og læring (Kommunedelplan for oppvekst 2016-202151). Verdigrunnlaget i 

rammeplanen for barnehage omfatter demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig 

utvikling, livsmestring og helse.  

  

  

4.1.2 Den nye lærerrollen   

Lærerne er blant samfunnets viktigste yrkesgrupper. Lærernes betydning for elevenes læring og sosiale 

utvikling er et avgjørende premiss for alle de mål som settes for skolen og de tiltak som iverksettes.   

Slik starter rapporten Om lærerrollen (Kunnskapsdepartementet, 2015).    

  

OECD-rapporten Nature of learning beskriver noe av kompleksiteten og behovet for kontinuerlig endring i 

lærerrollen. Der pekes det på at det aldri har vært viktigere å utvikle kapasitet til kontinuerlig å lære, 

anvende og integrere ny kunnskap og ferdigheter. Elevene skal i løpet av tiden i skolen utvikle evne til være 

åpne for læring gjennom hele livet. De skal forberede seg på jobber som ikke eksisterer, bruke teknologier 

som ennå ikke er oppfunnet, og løse problemer som ennå ikke er anerkjent som problemer (Dumont, 

Istance og Benavides, 2010).  

  

Forventningene til en god lærer, i tillegg til å sørge for ovennevnte, er store. Idealet er en lærer som ser 

alle, og som samtidig ser den enkelte elev og dens muligheter. En god lærer skal guide, oppmuntre, hjelpe, 

trøste og noen ganger bære, både i konkret og overført betydning. En lærers blikk skal ha fokus på å se det 

positive fremfor det negative. Vurderinger, enkeltelevers progresjon og forslag til utviklingsmål skal 

dokumenteres, og kommunikasjonen med både klassen, enkeltelever, foresatte og kollegaer er forventet å 

være tydelig, ærlig, tilpasset og effektiv.   

  

En sterk lærerprofesjon kjennetegnes blant annet av lærersamarbeid (Heargraves og Fullan, 2014). 

Lærersamarbeid gir den enkelte lærer mulighet til å sette ord på egen tenkning, utfordre, utforske og støtte 

andre i endringsarbeid. Kollegaer blir av mange forskere regnet for å være den viktigste kilden til innovasjon 

og kompetanseutvikling i skolen. Dette er en av bakgrunnene for at det profesjonelle læringsfellesskapet 

står så sterkt i Fagfornyelsen. Det profesjonelle læringsfellesskapet behandles ytterligere i kapittel 4.1.5.   

Læreryrket beskrives som en relasjonsprofesjon (Moos, Krejsler og Laursen 2004). Dette står ikke i 

motsetning til de faglige sidene ved læreryrket. Relasjonene både påvirker og genererer undervisning og 

læring. Dermed blir det å beherske både det relasjonelle og det faglige nettopp det som sterkest 

kjennetegner lærerarbeidet og lærerrollen. I tillegg er lærerrollen i konstant endring, og endringene skjer i 

stadig raskere takt på lik linje med endringer ellers i samfunnet. Gjennom egen skolegang utvikles 

referanserammen for hva lærere er og hva lærere gjør, altså lærerrollen. Det er imidlertid viktig at en ikke 

bruker gårsdagens briller for å se på dagens lærerrolle. Det er flere faktorer som er medvirkende til at 

lærerrollen i dag innebærer noe helt annet enn den gjorde for bare noen få år tilbake.   

  

Elevsammensetningen i et klasserom speiler samfunnet. Det er mye større mobilitet i dagens samfunn enn 

tidligere og dette bidrar til et mer mangfoldig og variert klasserom. Bevisstheten rundt denne variasjonen er 

større og kravene til tilpasset opplæring, egnet intensiv opplæring og spesialundervisning er klart nedfelt i 

opplæringsloven.   

  

                                                
51 Kommunedelplan oppvekst, Stange kommune: https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13361291-
1488461185/Bilder/Stange/Planer/Kommunedelplan%20for%20Oppvekst%202016%202021%20vedtatt.pdf 

https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13361291-1488461185/Bilder/Stange/Planer/Kommunedelplan%20for%20Oppvekst%202016%202021%20vedtatt.pdf
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13361291-1488461185/Bilder/Stange/Planer/Kommunedelplan%20for%20Oppvekst%202016%202021%20vedtatt.pdf
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13361291-1488461185/Bilder/Stange/Planer/Kommunedelplan%20for%20Oppvekst%202016%202021%20vedtatt.pdf
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Lærerne har ansvaret for relasjonen barn-voksen og elevens rett til et trygt og godt skolemiljø, som er 

regulert i opplæringslovens kapittel 9A. Retten til et trygt og godt skolemiljø er en individuell rettighet og 

det er elevens subjektive oppfatning som avgjør om skolemiljøet er trygt og godt. Om skolen selv 

mistenker, eller om en foresatt, eleven eller andre varsler skolen om at eleven ikke opplever et trygt og godt 

skolemiljø, utløser dette en aktivitetsplikt for skolen, jfr. Opplæringslovens § 9a-4. Aktivitetsplikten er 

uavhengig av årsak, også om årsaken er utenfor skolen. I dette arbeidet er dialog og samhandling med 

eleven og foresatte avgjørende. I noen tilfeller ender slike saker som klagesaker hos Statsforvalteren og 

dette kan resultere i at skolen kan pålegges tiltak som griper direkte inn i lærernes daglige arbeid. I enkelte 

saker kan det også medføre at lærerne må godta at det fremsettes påstander som kan oppleves som 

krenkende.   

  

Til lærerrollen ligger det også krav om kontinuerlig faglig oppdatering og utvikling. Den teknologiske 

utviklingen skaper store muligheter for skolene og bidrar til læring og undervisning på mange nye, 

spennende og varierte måter. Denne utviklingen skaper også store muligheter for rask og effektiv 

kommunikasjon, både internt på skolen, mellom skole og hjem og mellom elevene. Utviklingen kan også 

oppleves som utfordrende for lærerrollen når lærerne til stadighet skal holde seg oppdatert på ny teknologi, 

både hardware og software. Ivaretakelse av informasjonssikkerhet og personvern ligger også til lærerrollen. 

Det er forventet en grunnleggende kjennskap til GDPR (General data protection regulation), 

personvernforordningen vedtatt i EU med virkning fra 25.mai 2018.   

  

Lærerrollen er også i endring knyttet til arbeid med vurdering.   

 

Formålet med vurdering i fag er å fremje læring og bidra til lærelyst undervegs, og å gi informasjon 

om kompetanse undervegs og ved avslutninga av opplæringa i faget  

Forskrift til Opplæringsloven §3-3.   

  

Det holder ikke for dagens lærere å gi samme oppgave til alle, samle inn besvarelser og deretter rette etter 

en fasit. For å kunne møte dagens krav til vurdering som en del av elevenes læring, kreves det større grad 

av forarbeid til undervisningen og samarbeid mellom lærere. Gjennom å utarbeide rikere oppgaver som 

favner bredere og er tilpasset i formen, legges det i større grad opp til vurdering underveis i arbeidet slik at 

eleven kan justere og forbedre produktet kontinuerlig i prosessen. På Utanningsdirektoratets (Udir) nettsider 

står det å lese:   

 

Skolens forventninger til den enkelte elev om innsats og mestring påvirker læring og tro på egne 

evner og muligheter. Det er derfor avgjørende at skolen møter alle elever med ambisiøse, men 

realistiske forventninger, og at lærere utviser et profesjonelt skjønn når de vurderer elevenes læring.   

  

Gjennom arbeidet med vurdering skal lærerne sikre at elevene forstår hva de skal lære, hva som er 

forventet av dem, hvor de er i sin egen læringsprosess og hva de må gjøre for å komme seg videre. Kravene 

til dokumentasjon er også skjerpet som konsekvens av sentrale føringer, blant annet gjennom 

vurderingsforskriften og opplæringslovens kapittel 9A. Dette innebærer at lærere også må bruke en større 

del av arbeidstiden til administrative oppgaver.  

  

Læreplanen for skolen er også i stadig endring. Skolene i Stange og landet for øvrig har jobbet med spesielt 

overordnet del av Fagfornyelsen gjennom en lengre periode. Det nye læreplanverket gir skolene nye 

rammer for samarbeid og undervisning. Gjennom overordnet del har skolen et nytt og tydeligere 

verdigrunnlag som er sentralt for hele skolens praksis, jf. Kapittel 4.1.1. På bakgrunn av forventninger og 

krav i Fagfornyelsen, ser en at kompetansen som kreves av elevene og dermed skolen i det 21.århundret, 

ikke er inndelt i fag. Det nye læreplanverket legger opp til en tverrfaglig tenkning og arbeidsmetodikk som 

går på tvers av fag og fagområder. De tre tverrfaglige hovedområdene livsmestring og folkehelse, demokrati 

og medborgerskap og bærekraftig utvikling finnes ikke i ett fag alene. Det er større behov for å se fag og 
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emner i sammenheng, og dette gjør at lærerne må samarbeide i utstrakt grad. Denne måten å tenke på får 

også stor innvirkning på den nye lærerrollen.   

  

4.1.3 Den nye skolelederrollen  

Som virksomhetsleder i Stange kommune skal rektor ivareta tre perspektiver i lederskapet; Faglig ledelse, 

personalledelse og økonomisk ledelse.  

  

Skolen er en læringsarena, og både skolen og lærerne må ledes for at skolen på best måte skal bidra til 

elevenes læring og sosiale utvikling. Skolelederrollen er endret de siste årene. Skoleledere har i dag fått en 

rekke flere, store og komplekse oppgaver som må løses.   

Utdanningsdirektoratet (2019) beskriver krav og forventninger som stilles til en rektor. Rektor er ansvarlig 

for at skolen har høy kvalitet i opplæringen og bærer således ansvar for elevenes læringsmiljø og 

læringsresultater. I tillegg skal skoleledere sørge for at medarbeiderne har et godt og utviklende 

arbeidsmiljø og at skolen er rustet til å oppnå gode resultater både nå og i framtiden. En rektor har dermed 

et samfunnsoppdrag i tillegg til å sørge for den daglige ledelsen av den enkelte skolen. 

Utdanningsdirektoratet (2019) understreker at lederansvaret i skolen i prinsippet er altomfattende. Rektor 

skal blant annet realisere politisk definerte mål, håndheve lovverket, inkludert læreplanverket, ta hensyn til 

både elever og foresatte, vise åpenhet og innsyn i beslutningsprosesser, sikre forutsigbarhet, ha godt faglig 

skjønn, praktisere likebehandling og sørge for kostnadseffektivitet ved bruk av skattebetalernes midler. 

Rektor møter også en tydelig forventning om at skolen skal være i kontinuerlig utvikling (Møller, 2020). 

Denne forventningen er forsterket gjennom overordnet del av læreplanverket, punkt 3.5:  

  

Skolen skal være et profesjonsfaglig fellesskap der lærere, ledere og andre ansatte reflekterer over 

felles verdier, og vurderer og videreutvikler sin praksis.   

  

Gode ledere av det profesjonelle læringsfellesskapet sørger for å lede samtalene og diskusjonene med 

kompetanse og bidra til at lærerne utvikler et felles språk om elevenes og sin egen læring og utvikling. 

Vivian Robinson (2014) peker på at ledelse av og deltakelse i lærernes læring er den ledelsesdimensjonen 

som har mest innflytelse på elevenes læring.   

  

Ledelse og beslutningsprosesser i skolen har blitt langt mer sammensatt og skoleledelse er definert så 

komplekst at det kreves stadig mer tid og samhandling mellom skolens ledere og personalet for øvrig for at 

oppgavene skoleledere er satt til skal bli løst (Gronn, 2010). Skoleledere har både behov for et sterkt 

skolelederkollegium og et godt lederteam på egen skole. Utfordringene i dagens skoleledelse kan i liten grad 

løses som «heroiske solospill» (Paulsen, 2019).  

 

  

4.1.4. Styrerrollen i barnehagen  

Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse, jf. Barnehageloven § 24. Styreren 

skal ha utdanning som barnehagelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk 

kompetanse.   

  

Styrerrollen har tre hovedfunksjoner: Styrer skal være pedagogisk leder, personalleder og administrativ 

leder.   

 

I rammeplanen heter det at Styreren har ansvar for at det pedagogiske arbeidet er i tråd med rammeplanen 

og barnehageloven, og at personalet utvikler en felles forståelse for oppdraget som er gitt i disse. 

Barnehagen har blitt en mer kompleks organisasjon å lede. Det stilles tydeligere krav til barnehagen, 

gjennom rammeplanen, hvor styrerne gis hovedansvaret for å videreutvikle barnehagens pedagogiske 

praksis. Det stilles krav til dokumentasjon og vurdering i langt sterkere grad enn tidligere. I tillegg til styrer 

er det en pedagogisk leder på hver avdeling. Styrer og de pedagogiske lederne utgjør lederteamet i 
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barnehagen, og sammen er det de som har ansvaret for at barnehagen driftes på en god måte hvor 

kvaliteten er i fokus. Det er likevel styrer som må stå i front og lede an arbeidet. 

   

For en barnehage med plass til 42 barn eller mer, skal det opprettes en hel stilling til lederoppgaver, jf. SFS 

2201. For mindre barnehager kan styrer også utføre andre arbeidsoppgaver for eksempel arbeid i 

barnegrupper.   

4.1.5 Profesjonelle læringsfellesskap i skolen  

Sentrale styringsdokumenter understreker at skolen skal være en organisasjon som selv kan utvikle og 

systematisk forbedre seg (Udir, 2008). Skolen har også i større grad blitt anerkjent som en arena for 

læreres læring (Kunnskapsdepartementet, 2016). Flere forskningsarbeider peker på at 

kompetanseoppbyggingen som skjer i skolen, er den som har størst betydning for utvikling av lærernes 

undervisningspraksis (Timperley et al. 2007).  

  

Det profesjonelle læringsfellesskapet er en selvstyrt (utfra nasjonale- og kommunale føringer) organisasjon 

som er arena for lærernes læring, hvor kollegiet i fellesskap lærer sammen via drøftinger, refleksjon og 

praksis. Dette kollegiale fellesskapet har sammen ansvaret ikke bare for elevenes, men også for skolens 

læring og utvikling. Forskning spesielt fra USA og Canada (Hargreaves & Fullan, 2014, og Marzano & 

DuForur, 2015) peker på at profesjonelle læringsfellesskap eller profesjonsfellesskap kan oppfylle skolenes 

læring og utvikling. Dette innebærer at alle ansatte er aktive i læringsprosessen, og det betyr at både ledere 

og lærere har ansvar for å utvikle praksis og drive profesjonsutvikling på skolen.    

  

Arbeidet i det profesjonelle læringsfellesskapet må stå i relasjon til utdanningspolitikken. 

Profesjonsfellesskapet har en viktig formidlende funksjon ved at det kan gi ytre krav og forventninger et 

meningsfullt innhold og føre til utvikling og endring. Det profesjonelle læringsfellesskapet skal omsette 

skolepolitikk til praksis i klasserommet. Det profesjonelle læringsfellesskapet har også en kommuniserende 

funksjon ved at det kan være i dialog med alt fra lokale og sentrale myndigheter til foresatte og 

lokalsamfunn. Sist, men ikke minst, vil det profesjonelle læringsfellesskapet ha en produktiv funksjon. Det 

er gjennom dette fellesskapet at kunnskap om hva som er god undervisning, hvordan skolen skal jobbe 

tverrfaglig, sørge for tilpasset opplæring, sikre et trygt og godt læringsmiljø, kort sagt alle aspekter som 

ligger til skolen skal videreutvikles.   

  

Arbeidet i profesjonsfellesskap skjer kontinuerlig hver dag. Samtalen med lærerkollegaene om en utfordring, 

refleksjon om en undervisningsøkt som gikk veldig bra eller motsatt, søke råd i en vanskelig sak, dele en 

observasjon, et gyllent øyeblikk eller en bekymring. En annen del av arbeidet i profesjonsfellesskapet er det 

satt av tid til å jobbe med i det som i skolen i dag kalles team- og fellestid. Her er det avsatt noen timer 

hver uke hvor kollegiet i felleskap driver skoleutvikling. I tillegg er det planleggingsdager på den enkelte 

skole og felles planleggingsdager for Stangeskolen. Arbeidet i det profesjonelle læringsfellesskapet må, hvis 

det skal være relevant, være nær knyttet til lærernes profesjonelle kjerneoppgaver. Disse er regulert i 

læreplanverket og ikke minst i Opplæringsloven.  

  

Skoleledelsen har mange føringer både nasjonalt og lokalt som man må forholde seg til og som en er 

forpliktet til å videreføre og videreutvikle på en god måte, jfr. kapittel 4.1.3. Forskning og erfaring viser at 

ledelsen må involvere ansatte når visjoner for nye utviklingsområder skal utarbeides. Videre er det viktig at 

den kollektive læringen må være praksissnær (Stormo og Jacobsen, 2020). Gode refleksjonsprosesser er 

viktig for å implementere nye elementer.   

  

Det innebærer at fellesskapet reflekterer over verdivalg og utviklingsbehov, og bruker forskning, 

erfaringsbasert kunnskap og etiske vurderinger som grunnlag for målrettede tiltak. Velutviklede 

strukturer for samarbeid, støtte og veiledning mellom kolleger og på tvers av skoler fremmer en 

delings- og læringskultur (Overordnet del av Fagfornyelsen, pkt 3.5).    
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Alle kompetansepakkene som er utarbeidet av UDIR i forbindelse med innføring av Fagfornyelsen legger stor 

vekt på dette. For å lykkes er det også særdeles viktig å utvikle samarbeidskulturen internt på skolen 

(Stormo og Jacobsen, 2020).  

  

4.1.6 Profesjonelle læringsfellesskap i barnehagen  

Barnehagen er en lærende organisasjon der hele personalet skal reflektere rundt faglige og etiske 

problemstillinger, oppdatere seg og være tydelige rollemodeller.  

  

Rammeplanen for barnehager sier at Barnehagen er en lærende organisasjon der hele personalet skal 

reflektere rundt faglige og etiske problemstillinger.   

  

Å utvikle profesjonelle læringsfellesskap handler om å flytte oppmerksomheten fra den enkelte 

barnehagelærer, lærer og instruktør til fellesskapet og alle ansatte. Det dreier seg også om å stille seg selv 

og andre utforskende og åpne spørsmål for å finne nye og uventede svar som kan gi læring og utvikling 

(Udir, 2020)   

 

  

4.1.7 Læringsmiljø i skolen  

Elevenes læringsmiljø har en sentral plass i vurdering av kvalitet i skolen. Skolen skal, uavhengig størrelse, 

utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle. Utdanningsdirektoratet 

definerer læringsmiljø slik:  

  

De samlede kulturelle, relasjonelle og fysiske forhold på skolen som har betydning for elevenes 

læring, helse og trivsel (Udir, 2016).    

  

Et trygt og godt læringsmiljø er en rettighet i henhold til opplæringslovens kapittel 9A, og en forutsetning for 

god læring. For å sikre et godt læringsmiljø må skolene jobbe systematisk og kontinuerlig med ulike sider av 

læringsmiljøet. Sentralt står arbeidet med god klasseledelse preget av gode relasjoner mellom barn og 

mellom voksne og barn. I tillegg må skolen ha stort fokus på å utvikle en kultur for læring blant elevene, 

samt jobbe for gode relasjoner og et godt samarbeid med foresatte (Udir, 2016).   

  

Barnerådet i Stange har i forbindelse med utredningen av skolestruktur blant annet blitt utfordret til å dele 

tankene sine omkring små og store skoler. Barnerådet gir uttrykk for at de tror at det er lettere å finne seg 

venner ved større skoler, men at det kan være større sjanse for mobbing der. Barnerådet tror også at det 

kan være vanskeligere å få ordet eller få hjelp av læreren ved større skoler. De peker på at det kanskje er 

mer bråk i timene.   

  

Områder som har betydning for opplevd læringsmiljø er trivsel, støtte fra lærer, mestring, motivasjon, 

læringskultur (inkludert arbeidsro) og mobbing/krenkelser. Arbeidsgruppen kan ikke finne at verken 

forskning, kartleggingen i Kultur for læring eller Elevundersøkelsen52 bekrefter en sammenheng mellom 

skolestørrelse og opplevd læringsmiljø. Mens Elevundersøkelsen gjennomføres på 5.-10.trinn i Stange, 

omfatter undersøkelsen i Kultur for læring alle trinn og henter også inn synspunkter fra både elever, 

foresatte og ansatte. De fleste elevene i Stangeskolen oppgir at de trives godt på skolen og opplever støtte 

fra lærerne sine i stor grad. Variasjonen synes å være større fra år til år ved den enkelte skole enn skolene 

                                                
52 Elevundersøkelsen: https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-

grunnskole/resultater-fra-elevundersokelsen-pa-7.-og-10.-trinn/elevundersokelsen--laringsmiljo--

sortert-etter-fylker-og-skoler/?rapportsideKode=GSK_EU_res_fylkskol&filtre=EierformID(-

10)_EnhetID(-658_-536_-12)_IndikatorID(-63_-34_-29_-27_-25_-23_-21_-19_-17_-15_-

13)_KjoennID(-

10)_TidID(202101)_TrinnID(6_9)_VisStandardavvik(0)_VisSvarprosent(0)&radsti=F!(1)_(*)_(1.4

7.1358.*)_(1.47.*)_(1.*)  

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/resultater-fra-elevundersokelsen-pa-7.-og-10.-trinn/elevundersokelsen--laringsmiljo--sortert-etter-fylker-og-skoler/?rapportsideKode=GSK_EU_res_fylkskol&filtre=EierformID(-10)_EnhetID(-658_-536_-12)_IndikatorID(-63_-34_-29_-27_-25_-23_-21_-19_-17_-15_-13)_KjoennID(-10)_TidID(202101)_TrinnID(6_9)_VisStandardavvik(0)_VisSvarprosent(0)&radsti=F!(1)_(*)_(1.47.1358.*)_(1.47.*)_(1.*)
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/resultater-fra-elevundersokelsen-pa-7.-og-10.-trinn/elevundersokelsen--laringsmiljo--sortert-etter-fylker-og-skoler/?rapportsideKode=GSK_EU_res_fylkskol&filtre=EierformID(-10)_EnhetID(-658_-536_-12)_IndikatorID(-63_-34_-29_-27_-25_-23_-21_-19_-17_-15_-13)_KjoennID(-10)_TidID(202101)_TrinnID(6_9)_VisStandardavvik(0)_VisSvarprosent(0)&radsti=F!(1)_(*)_(1.47.1358.*)_(1.47.*)_(1
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/resultater-fra-elevundersokelsen-pa-7.-og-10.-trinn/elevundersokelsen--laringsmiljo--sortert-etter-fylker-og-skoler/?rapportsideKode=GSK_EU_res_fylkskol&filtre=EierformID(-10)_EnhetID(-658_-536_-12)_IndikatorID(-63_-34_-29_-27_-25_-23_-21_-19_-17_-15_-13)_KjoennID(-10)_TidID(202101)_TrinnID(6_9)_VisStandardavvik(0)_VisSvarprosent(0)&radsti=F!(1)_(*)_(1.47.1358.*)_(1.47.*)_(1
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/resultater-fra-elevundersokelsen-pa-7.-og-10.-trinn/elevundersokelsen--laringsmiljo--sortert-etter-fylker-og-skoler/?rapportsideKode=GSK_EU_res_fylkskol&filtre=EierformID(-10)_EnhetID(-658_-536_-12)_IndikatorID(-63_-34_-29_-27_-25_-23_-21_-19_-17_-15_-13)_KjoennID(-10)_TidID(202101)_TrinnID(6_9)_VisStandardavvik(0)_VisSvarprosent(0)&radsti=F!(1)_(*)_(1.47.1358.*)_(1.47.*)_(1
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/resultater-fra-elevundersokelsen-pa-7.-og-10.-trinn/elevundersokelsen--laringsmiljo--sortert-etter-fylker-og-skoler/?rapportsideKode=GSK_EU_res_fylkskol&filtre=EierformID(-10)_EnhetID(-658_-536_-12)_IndikatorID(-63_-34_-29_-27_-25_-23_-21_-19_-17_-15_-13)_KjoennID(-10)_TidID(202101)_TrinnID(6_9)_VisStandardavvik(0)_VisSvarprosent(0)&radsti=F!(1)_(*)_(1.47.1358.*)_(1.47.*)_(1
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/resultater-fra-elevundersokelsen-pa-7.-og-10.-trinn/elevundersokelsen--laringsmiljo--sortert-etter-fylker-og-skoler/?rapportsideKode=GSK_EU_res_fylkskol&filtre=EierformID(-10)_EnhetID(-658_-536_-12)_IndikatorID(-63_-34_-29_-27_-25_-23_-21_-19_-17_-15_-13)_KjoennID(-10)_TidID(202101)_TrinnID(6_9)_VisStandardavvik(0)_VisSvarprosent(0)&radsti=F!(1)_(*)_(1.47.1358.*)_(1.47.*)_(1
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/resultater-fra-elevundersokelsen-pa-7.-og-10.-trinn/elevundersokelsen--laringsmiljo--sortert-etter-fylker-og-skoler/?rapportsideKode=GSK_EU_res_fylkskol&filtre=EierformID(-10)_EnhetID(-658_-536_-12)_IndikatorID(-63_-34_-29_-27_-25_-23_-21_-19_-17_-15_-13)_KjoennID(-10)_TidID(202101)_TrinnID(6_9)_VisStandardavvik(0)_VisSvarprosent(0)&radsti=F!(1)_(*)_(1.47.1358.*)_(1.47.*)_(1
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/resultater-fra-elevundersokelsen-pa-7.-og-10.-trinn/elevundersokelsen--laringsmiljo--sortert-etter-fylker-og-skoler/?rapportsideKode=GSK_EU_res_fylkskol&filtre=EierformID(-10)_EnhetID(-658_-536_-12)_IndikatorID(-63_-34_-29_-27_-25_-23_-21_-19_-17_-15_-13)_KjoennID(-10)_TidID(202101)_TrinnID(6_9)_VisStandardavvik(0)_VisSvarprosent(0)&radsti=F!(1)_(*)_(1.47.1358.*)_(1.47.*)_(1
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imellom. Det tyder på at forskjellene internt på en skole og forholdene ved de enkelte trinn er større enn 

forskjellene mellom skoler. Denne tendensen finner man over tid på alle områdene som har betydning for 

læringsmiljøet. Det er små og store skoler i Stange som skårer høyt på trivsel, og det er små og store skoler 

i Stange hvor elevene melder om mobbing. Det er altså andre faktorer enn skolestørrelse som virker inn på 

trivsel og på omfang av mobbing/krenkelser. For elevene er det avgjørende at skolemiljøet er preget av 

gode relasjoner, mulighet for sosial utvikling og gir muligheter for å finne venner med samme 

interesseområde som seg selv. I saker hvor elever opplever utfordringer knyttet til læringsmiljø, gir det en 

større fleksibilitet for rokkering i elevgrupper i skoler med to eller flere paralleller enn skoler med en 

elevgruppe per trinn.  

  

Det er viktig for arbeidet med et trygt og godt læringsmiljø at elevene møtes av stabile og kvalifiserte 

voksne. Robuste skoler gir økt fleksibilitet i ressursutnyttelse og har bedre utgangspunkt for å finne gode 

løsninger ved fravær i ansattgruppen eller ved skifte av enkelte lærere i løpet av skoletiden.   

  

4.1.8 Inkluderende barnehagemiljø  

Fra 01.01.2021 trådte et nytt regelverk i kraft for barnehagene. Barnehagelovens kapittel VIII skal sørge for 

at alle barn sikres et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. Lovverket sier noe om hvilket ansvar alle de 

som arbeider i barnehagene har knyttet til nulltoleranse for utstenging, mobbing og diskriminering. Det 

legges også vekt på arbeidet med å forebygge tilfeller hvor barn ikke opplever et trygt og godt 

barnehagemiljø.    

  

Det jobbes med å utarbeide en handlingsplan for hvordan Stangebarnehagene skal ivareta et trygt og godt 

barnehagemiljø for alle. Handlingsplanen vil omhandle både hvordan man arbeider med det forebyggende 

arbeidet, og om hva som trer i kraft dersom et barn ikke opplever et trygt og godt barnehagemiljø.   

  

Det er en utfordring ved de minste enhetene i Stangebarnehagen at få barn i en bestemt aldersgruppe kan 

gjøre det mer vanskelig å finne noen å knytte relasjoner til. Større barnehager med flere barn i samme 

aldersgruppe gir større muligheter for alle til å finne en venn.   

 

4.1.9 Læringsresultater   

Læringsresultater måles gjennom nasjonale prøver, grunnskolepoeng og gjennomføring i videregående 

skole. Generelt i analyse av resultater må man være varsom med å trekke konklusjoner for små utvalg. I en 

gruppe med få elever vil enkeltprestasjoner gi store utslag for grupperesultatet og resultatene vil i stor grad 

kunne variere fra år til år. Når resultater er basert på få elever er det fare for at enkeltelever kan 

identifiseres. Slike opplysninger er taushetsbelagte personopplysninger og vil ikke være synlige i denne 

utredningen.   

  

Ungdomsrådet i Stange har bedt om at arbeidsgruppa ikke fokuserer på resultater per skole i 

utredningsarbeidet, da de er bekymret for stigmatisering. På den annen side peker Ungdomsrådet på at ved 

å ikke se på hver skole, får man ikke se eventuelle forskjeller mellom skoler. Arbeidsgruppa vil belyse 

læringsresultater på en måte som tar hensyn til både vern av personopplysninger og innspillene fra 

Ungdomsrådet.   

  

Statistisk Sentralbyrå (SSB) pekte i 2014 på at det er en sammenheng mellom barn og unges 

skoleresultater og foreldrenes utdanningsnivå (Samfunnsspeilet, 2014). Denne sammenhengen er senere 

blitt bekreftet for kommunene i tidligere Hedmark fylke gjennom analyser av kartleggingen i Kultur for 

læring (Nordahl, Egelund, Nordahl og Sunnevåg, 2018). Generelt kan man si at barn av foreldre med 

grunnskole som høyeste utdanningsnivå ligger ca to år etter i skolefaglige prestasjoner sammenlignet med 

barn av foreldre med mer enn tre års høyere utdanning. I kapittel 2.1.1 i denne utredningen pekes det på at 

Stange kommune ligger høyt på utdanningsnivå, samtidig som kommunen har en høyere andel innbyggere 



 

39 
 

med grunnskole som høyeste utdanningsnivå enn landssnittet. På bakgrunn av dette er avgjørende at vi i 

Stangeskolen greier å gi et likeverdig opplæringstilbud, uavhengig bosted og skoletilhørighet, som sikrer en 

kultur for læring og utjevner forskjeller i elevenes sosiale bakgrunn. Slik kan Stangeskolen gi barn og unge 

forutsetning for gjennomføring av videre utdanning etter endt grunnskole.  

  

Avstanden mellom høyest og lavest presterende skoler på nasjonale prøver på 5.trinn53 og nasjonale prøver 

på ungdomstrinnet54 i Stange kommune, er større enn ønskelig både i lesing, regning og engelsk. De aller 

fleste skolene i Stange skårer likevel tett opp mot landsgjennomsnittet eller over landsgjennomsnittet. For 

ungdomstrinnet er avviket mindre i grunnskolepoeng55. I analyser av elevresultater på nasjonale prøver 

over tid i Stange, kan en ikke finne noe mønster i sammenheng med små, mellomstore eller store skoler. 

Skoler med gode resultater har ofte en sterk kollektiv kultur der lærere samarbeider nært og er aktive i det 

profesjonelle læringsfellesskapet (Nordahl, Egelund, Nordahl og Sunnevåg, 2018). Det er derfor viktig at en 

slik kultur og et robust profesjonsfellesskap får være rådende ved alle skolene i Stange.   

  

Det foreligger ikke tall fra skolenivå som viser gjennomføringsgrad for spesifikke avgangskull fra Stange 

etter endt videregående opplæring. Bakgrunnen for dette er at dagens statistikkverktøy blir forstyrret av 

elementer som for eksempel omvalg, fraflytting eller tilflytting. Arbeidsgruppa må derfor vise til statistikk på 

systemnivå som viser gjennomføringsgrad innenfor rammen av retten til videregående opplæring for kullene 

som første gang startet i videregående opplæring i perioden 2010-2013. Denne rammen er 5 og 6 år for 

henholdsvis studieforberedende og yrkesfaglig utdanningsprogram. Av elever fra Stange kommune som 

første gang startet opp i videregående opplæring i perioden 2010-2013, gjennomførte og besto 77% (samlet 

skåre for alle kullene) av elevene (Tilstandsrapport for videregående opplæring 2019-2020, s 2256). Dette er 

så vidt over snittet for både Innlandet og landet for øvrig.      

  

Hvert år måles skolenes bidrag til elevenes læring. Skolebidragsindikatoren skal gi en indikasjon på hva 

skolens innsats har å si for elevenes resultater. Skolebidragsindikatoren sier noe om forskjellen mellom det 

resultatet det er forventet at elever skal få med utgangspunkt i sosial bakgrunn, og faktisk oppnådde 

resultater. Skolens bidrag kan blant annet handle om kompetanse hos ansatte, læringsmiljø, kultur for 

læring, struktur, tidlig innsats og tilrettelagt opplæring. De aller fleste skolene i Stange ligger på 

                                                
53 Resultater nasjonale prøver, 5.trinn Stange kommune: https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-
grunnskole/nasjonale-prover-5.-trinn/?rapportsideKode=GSK_NP_Geo_Trinn5&filtre=EierformID(-10)_EnhetID(-658_-
536_-12)_KjoennID(-
10)_SkoleAarID(20202021)_VisAntallRaderDeltatt(1)_VisDeltakelsestatusfordeling(0)_VisMaaltall(0)_VisMestringsnivaafor
deling(0)&radsti=F!(1)_(*)_(1.*)_(1.47.*)_(1.47.1358.*)  
 
54 Resultater nasjonale prøver, ungdomstrinnet Stange kommune: https://www.udir.no/tall-og-
forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/nasjonale-prover-8.-og-9.-
trinn/?rapportsideKode=GSK_NP_Geografisk&filtre=EierformID(-10)_EnhetID(-658_-536_-12)_KjoennID(-
10)_SkoleAarID(20202021)_TrinnID(7)_VisAntallRaderDeltatt(1)_VisDeltakelsestatusfordeling(0)_VisMaaltall(0)_VisMestri
ngsnivaafordeling(0)&radsti=F!(1)_(*)_(1.47.1358.*)_(1.47.*)_(1.*)  
55 Grunnskolepoeng Stange kommune: https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-
grunnskole/grunnskolepoeng/?rapportsideKode=GSK_GSPoeng&filtre=EierformID(-10)_EnhetID(-81_-18_-
12)_KjoennID(-10)_TidID(201806_201906_202006)_VisAntallPersoner(1)&radsti=F!(1)_(*)_(1.4.47.*)_(1.4.*)_(1.*)  
 
56 Tilstandsrapport for videregående opplæring Innlandet fylkeskommune 2019/2020: 
https://innlandetfylke.no/_f/p1/ib7378623-71e9-4eda-a68a-ccef98977916/tilstandsrapport-for-videregaende-opplaring-
2019-2020.pdf 
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https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/nasjonale-prover-5.-trinn/?rapportsideKode=GSK_NP_Geo_Trinn5&filtre=EierformID(-10)_EnhetID(-658_-536_-12)_KjoennID(-10)_SkoleAarID(20202021)_VisAntallRaderDeltatt(1)_VisDeltakelsestatusfordeling(0)_VisMaaltall(0)_VisMestringsnivaafordeling(0)&radsti=F!(1)_(*)_(1.*)_(1.47.*)_(1.47.1358
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https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/grunnskolepoeng/?rapportsideKode=GSK_GSPoeng&filtre=EierformID(-10)_EnhetID(-81_-18_-12)_KjoennID(-10)_TidID(201806_201906_202006)_VisAntallPersoner(1)&radsti=F!(1)_(*)_(1.4.47.*)_(1.4.*)_(1
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https://innlandetfylke.no/_f/p1/ib7378623-71e9-4eda-a68a-ccef98977916/tilstandsrapport-for-videregaende-opplaring-2019-2020.pdf
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landsgjennomsnittet for 1.-4.trinn57. For 5.-7.trinn58 ligger de fleste skolene i Stange på eller under 

landsgjennomsnittet. Skolebidragsindikatoren for ungdomstrinnet59 i Stange ligger på landsgjennomsnittet.   

  

Ved gjennomgang av læringsresultater for Stangeskolen er det altså vanskelig å finne noe mønster i 

resultatene basert på skolestørrelse eller skoleslag. Det er imidlertid viktig å understreke at målene for 

elevenes læring favner bredere enn det som fanges opp av ulike prøve- og kartleggingsverktøy. Både 

teoretiske, praktiske, sosiale og emosjonelle kompetanser er viktige sider ved elevenes læring.  

  

4.1.10 Andre aktører i Stangeskolen og -barnehagen 

Både skolehelsetjenesten, team barn og unge i Stangehjelpa, barnevern og HIPPT (Hamarregionen 

interkommunale pedagogisk-psykologisk tjeneste) er viktige støttespillere for skolene og barnehagene.  

I 2022 trer den nye barnevernsreformen i kraft. Formålet er at barn og unge som trenger det, skal få hjelp 

til rett tid. Kommunene får et større ansvar for barnevernet60, og det forebyggende og tverrsektorielle 

samarbeidet må styrkes. Barnevernsreformen er derfor også en oppvekstreform.  

 

Det er til enhver tid ønskelig, både fra virksomhetene og fra foresatte, at spesielt helsesykepleier er mer til 

stede ved skolene enn de er i dag.  Skolehelsetjenesten i Stange har per i dag til sammen 6,7 årsverk. 5,2 

årsverk er knyttet til helsesykepleiere ved de offentlige grunnskolene, mens øvrige årsverk er knyttet til 

Steinerskolen, de to videregående skolene i kommunen og helsestasjon for ungdom. I tillegg søker Stange 

kommune årlig om tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet til styrking og utvikling av skolehelsetjenesten. Det 

foreligger fra og med inneværende år en treårsplan på fordeling av dette tilskuddet. Stange kommune vil i 

løpet av treårsperioden 2021-2024 få redusert tilskuddet med cirka 1 million kroner.  

 

Helsedirektoratets anbefaling fra 2010 er at en helsesykepleier i barneskolen kan dekke 300 elever, mens en 

helsesykepleier i ungdomsskolen kan dekke 550 elever (Helsedirektoratet, 2010).  Det er ikke gitt nye 

normtall etter 2010 selv om kompleksiteten i arbeidsoppgaver for skolehelsetjenesten har økt, noe 

retningslinjene fra Helsedirektoratet61 peker på. 

 

Med dagens skolestruktur fordeles årsverkene til helsesykepleiere ved de offentlige grunnskolene på 12 

skoler, noe som fører til at skolene har tilstedeværelse av helsesykepleier ½ - 3 dager per uke. I tillegg 

bruker helsesykepleier tid til kompetanseheving, samarbeid, merkantile oppgaver og oppfølging av 

enkeltsaker. Helsesykepleier er tilgjengelig per telefon utenom tilstedeværelsestid. 

 

Skolehelsetjenesten i Stange kommune er styrket med prosjektet Frisk framtid62 (ernæringsfysiolog, 

fysioterapeut og jordmor), samt ressurser fra team barn og unge i Stangehjelpa knyttet til arbeidet med 

                                                
57 Skolebidragsindikator 1.-4.-trinn, UDIR: https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-
grunnskole/skolebidrag-barnetrinnet/?rapportsideKode=GSK_Skolebidrag_B&filtre=EierformID(8)_EnhetID(-658_-536_-
12)_IndikatorID(-177_604_605)_TidID(202006)_TrinnGruppeID(15_16)&radsti=F!(1)_(*)_(1.47.1358.*)_(1.47.*)_(1.*)  
 
58 Skolebidragsindikator 5.-7.-trinn, UDIR: https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-
grunnskole/skolebidrag-barnetrinnet/?rapportsideKode=GSK_Skolebidrag_B&filtre=EierformID(8)_EnhetID(-658_-536_-
12)_IndikatorID(-177_604_605)_TidID(202006)_TrinnGruppeID(15_16)&radsti=F!(1)_(*)_(1.47.1358.*)_(1.47.*)_(1.*)    
 
59 Skolebidragsindikator, ungdomstrinnet, UDIR: https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-
grunnskole/skolebidrag-ungdomstrinnet/?rapportsideKode=GSK_Skolebidrag_U&filtre=EierformID(8)_EnhetID(-81_-18_-
12)_IndikatorID(-177_604_605)_TidID(201906)&radsti=F!(1)_(*)_(1.4.47.*)_(1.4.*)_(1.*)  
60 Barnevernsreformen: https://www.ks.no/fagomrader/barn-og-
unge/barnevern/barnevernsreformen2/barnevernsreformen/ 

 
61 Retningslinjer helsestasjons- og skolehelsetjenesten, HDIR: 
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/skolehelsetjenesten-520-ar 
 
62 Frisk fremtid i Stange kommune: https://www.stange.kommune.no/category21737.html 

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/skolebidrag-barnetrinnet/?rapportsideKode=GSK_Skolebidrag_B&filtre=EierformID(8)_EnhetID(-658_-536_-12)_IndikatorID(-177_604_605)_TidID(202006)_TrinnGruppeID(15_16)&radsti=F!(1)_(*)_(1.47.1358.*)_(1.47.*)_(1.*)
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/skolebidrag-barnetrinnet/?rapportsideKode=GSK_Skolebidrag_B&filtre=EierformID(8)_EnhetID(-658_-536_-12)_IndikatorID(-177_604_605)_TidID(202006)_TrinnGruppeID(15_16)&radsti=F!(1)_(*)_(1.47.1358.*)_(1.47.*)_(1.*)
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/skolebidrag-ungdomstrinnet/?rapportsideKode=GSK_Skolebidrag_U&filtre=EierformID(8)_EnhetID(-81_-18_-12)_IndikatorID(-177_604_605)_TidID(201906)&radsti=F!(1)_(*)_(1.4.47.*)_(1.4.*)_(1.*)
https://www.ks.no/fagomrader/barn-og-unge/barnevern/barnevernsreformen2/barnevernsreformen/
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/skolehelsetjenesten-520-ar
https://www.stange.kommune.no/category21737.html
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/skolebidrag-barnetrinnet/?rapportsideKode=GSK_Skolebidrag_B&filtre=EierformID(8)_EnhetID(-658_-536_-12)_IndikatorID(-177_604_605)_TidID(202006)_TrinnGruppeID(15_16)&radsti=F!(1)_(*)_(1.47.1358.*)_(1.47.*)_(1
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/skolebidrag-barnetrinnet/?rapportsideKode=GSK_Skolebidrag_B&filtre=EierformID(8)_EnhetID(-658_-536_-12)_IndikatorID(-177_604_605)_TidID(202006)_TrinnGruppeID(15_16)&radsti=F!(1)_(*)_(1.47.1358.*)_(1.47.*)_(1
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/skolebidrag-barnetrinnet/?rapportsideKode=GSK_Skolebidrag_B&filtre=EierformID(8)_EnhetID(-658_-536_-12)_IndikatorID(-177_604_605)_TidID(202006)_TrinnGruppeID(15_16)&radsti=F!(1)_(*)_(1.47.1358.*)_(1.47.*)_(1
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/skolebidrag-barnetrinnet/?rapportsideKode=GSK_Skolebidrag_B&filtre=EierformID(8)_EnhetID(-658_-536_-12)_IndikatorID(-177_604_605)_TidID(202006)_TrinnGruppeID(15_16)&radsti=F!(1)_(*)_(1.47.1358.*)_(1.47.*)_(1
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/skolebidrag-barnetrinnet/?rapportsideKode=GSK_Skolebidrag_B&filtre=EierformID(8)_EnhetID(-658_-536_-12)_IndikatorID(-177_604_605)_TidID(202006)_TrinnGruppeID(15_16)&radsti=F!(1)_(*)_(1.47.1358.*)_(1.47.*)_(1
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/skolebidrag-barnetrinnet/?rapportsideKode=GSK_Skolebidrag_B&filtre=EierformID(8)_EnhetID(-658_-536_-12)_IndikatorID(-177_604_605)_TidID(202006)_TrinnGruppeID(15_16)&radsti=F!(1)_(*)_(1.47.1358.*)_(1.47.*)_(1
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/skolebidrag-ungdomstrinnet/?rapportsideKode=GSK_Skolebidrag_U&filtre=EierformID(8)_EnhetID(-81_-18_-12)_IndikatorID(-177_604_605)_TidID(201906)&radsti=F!(1)_(*)_(1.4.47.*)_(1.4.*)_(1
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/skolebidrag-ungdomstrinnet/?rapportsideKode=GSK_Skolebidrag_U&filtre=EierformID(8)_EnhetID(-81_-18_-12)_IndikatorID(-177_604_605)_TidID(201906)&radsti=F!(1)_(*)_(1.4.47.*)_(1.4.*)_(1
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/skolebidrag-ungdomstrinnet/?rapportsideKode=GSK_Skolebidrag_U&filtre=EierformID(8)_EnhetID(-81_-18_-12)_IndikatorID(-177_604_605)_TidID(201906)&radsti=F!(1)_(*)_(1.4.47.*)_(1.4.*)_(1
https://www.ks.no/fagomrader/barn-og-unge/barnevern/barnevernsreformen2/barnevernsreformen/
https://www.ks.no/fagomrader/barn-og-unge/barnevern/barnevernsreformen2/barnevernsreformen/
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/skolehelsetjenesten-520-ar
https://www.stange.kommune.no/category21737.html
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psykisk helse. Sammen med foresatte, skolen og andre samarbeidspartnere, har skolehelsetjenesten en 

viktig rolle i laget rundt eleven som sammen skal jobbe for barn og unges helse, trivsel og utvikling.  

 

PP-tjenesten sitt mandat er to-delt, jf. Opplæringsloven § 5-6. PP-tjenesten skal både bidra med 

sakkyndighet og kompetanse knyttet til vedtak om spesialundervisning for enkeltelever, samt bidra på 

systemnivå med kompetanseheving og organisasjonsutvikling i det profesjonelle læringsfellesskapet. Slik 

skal skolene bli bedre rustet til å kunne tilrettelegge opplæringen for enkeltelever uten at det utløser behov 

for spesialundervisning. Nærhet og tilgjengelighet er viktige faktorer for at PP-tjenesten skal kunne lykkes 

med oppdraget.   

 

Stange kommune er i 2021 del av en interkommunal PP-tjeneste, Hamarregionen Interkommunale PP-

tjeneste (HIPPT). HIPPT dekker mange elever i et stort geografisk område; Hamar, Løten og Stange. Det 

foregår et utredningsarbeid knyttet til fremtidig organisering av HIPPT som en konsekvens av at Innlandet 

fylkeskommune innstiller på å avslutte ordningen hvor HIPPT også har vært PP-tjeneste for de videregående 

skolene i Hamarregionen. En egen sak knyttet til behandling av denne utredningen kommer høsten 2021. 

 

4.2 Hvilke konsekvenser har krav til kvalitet for Stangeskolen?  

Det er flere indikatorer som peker på at kvaliteten i Stangeskolen er høy. Dette er et resultat av systematisk 

og målrettet arbeid over lang tid. Det er svært viktig at Stangeskolen tar vare på og videreutvikler kvaliteten 

i opplæringstilbudet og sikrer at alle barn og unge også i framtida får et likeverdig skoletilbud uavhengig 

hvor man bor i kommunen.    

  

Det er imidlertid forutsetninger som er annerledes i den nasjonale skolepolitikken og i sentrale 

styringsdokumenter i dag, og som får konsekvenser for kvaliteten i Stangeskolen. I kapittel 4.1 er det blant 

annet løftet fram endringer i krav og forventninger til lærerrollen, skolelederrollen og det profesjonelle 

læringsfellesskapet. I tillegg har arbeidsgruppen pekt på det stadig økende behovet for en mangfoldig 

kompetanse i møte med barn og unge med ulike behov og vansker. I kapittel 1.3 redegjøres det for nye 

kompetansekrav for undervisning både på barnetrinnet og ungdomstrinnet, samt en omlegging av 

lærerutdanningen. Dagens skolestruktur i Stange utfordres i møte med nevnte forventninger og krav, og 

Stangeskolen har således et krevende utgangspunkt for å opprettholde kvalitet ved alle skolene. Dette er en 

gordisk knute som skoleeier må løse.   

4.2.1 Hva betyr endringer i kompetansekrav og ny lærerutdanning for Stangeskolen?  

Flere skoler i Stange opplever allerede at det er utfordrende å rekruttere lærere med rett kompetanse. Ved 

utlysning av stillinger ser man et stort antall søkere på stillinger ved de store skolene, mens søkermassen i 

stor grad er halvert ved de minste skolene. I tillegg erfarer Stangeskolen at aktuelle kandidater foretrekker 

lærerstilling ved en stor skole framfor en liten skole. Dette fører igjen til at de mindre skolene i realitet ikke 

har samme mulighet til å få de best kvalifiserte søkerne tilsatt. Gjennom samtaler med søkerkandidater i 

Stangeskolen gir nyutdannede lærere uttrykk for at de ønsker seg til robuste profesjonelle læringsfellesskap. 

De ønsker brede og store fagmiljøer slik at de har best mulighet for utvikling. Med tanke på at skolenes 

kompetansesituasjon og det profesjonelle læringsfellesskapet er viktige faktorer for kvalitet i skolen, vil 

arbeidsgruppen understreke at dette er et viktig perspektiv i drøftingen omkring en fremtidig skolestruktur.  

  

Kompetansekrav for undervisningspersonale og omlegging av lærerutdanningen fører til at den tradisjonelle 

allmennlæreren med undervisningskompetanse i en rekke fag etter hvert vil bli borte. For små skoler er 

dette en utfordring som verken arbeidsgruppen eller skolelederkollegiet i Stangeskolen ser hvordan en skal 

løse uten å måtte organisere lærerstillinger ved små skoler som delte stillinger mellom flere virksomheter. 

For å dekke lærerbehovet i alle fag, må små skoler i framtiden ansette flere faglærere i deltidsstillinger som 

sammen dekker kompetansekravene.  Arbeidsgruppen tror at det stadig vil være utfordrende for små skoler 

å få ansatt lærere med riktig kompetanse, da deltidsstillinger eller stillinger som innebærer et arbeidsforhold 

ved flere virksomheter, anses som mindre attraktive. Arbeidsgruppen er også bekymret for at kvaliteten ved 

små skoler blir forringet ved at skolene blir utsatt for stor gjennomtrekk av ansatte som raskt søker seg 
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videre til større skoler. I denne sammenheng er det også viktig at skoleeier vurderer de begrensede 

mulighetene til å sy sammen gode time- og ukeplaner for både elever og lærere som først og fremst 

prioriterer det pedagogiske aspektet, snarere enn en praktisk løsning for lærere som har flere 

arbeidsplasser.  

  

Det er også betimelig å stoppe opp ved spørsmålet om hvorvidt Stange kommune vil framstå som en mindre 

attraktiv arbeidsgiver og møte utfordringer knyttet til å tiltrekke seg kvalifiserte søkere i fremtiden? Dette 

gjelder både til lærer- og lederstillinger dersom dagens skolestruktur opprettholdes samtidig som 

kompetansekravene til undervisningspersonale endres. I Stange er det per 2021 37 lærere som er over 60 

år, og som følgelig må erstattes i løpet av de kommende år. Dette utgjør 21 prosent av kommunens 170 

lærere. For skoleledere vil en løsning med deltidsansatte utfordre både den daglige driften av skolen, 

utviklingsarbeidet i det profesjonelle læringsfellesskapet og personaloppfølging. En slik løsning vil også være 

i konflikt med Stange kommunes arbeidsgiverpolitikk vedtatt i Administrasjonsutvalget i sak 3/16. Her 

understrekes det at en heltidskultur er helt avgjørende for å møte framtidas kompetansebehov. 

Handlingsplanen for Stange kommunes arbeidsgiverpolitikk peker på at med store stillinger kan skoleeier 

oppleve bedre læringsmiljø, mer engasjerte og involverte ansatte. Kommunen vil framstå med bedre 

omdømme og være mer attraktiv som arbeidsgiver (Personalhåndbok Stange kommune63).   

  

I fagfornyelsen legges det blant annet stor vekt på tverrfaglig samarbeid, jfr. kapittel 4.1.2, og lærernes og 

skolens læringsarbeid, jfr. kapittel 4.1.5. Dette arbeidet fordrer at lærerne har tid sammen, både formelle og 

uformelle møtepunkter. Arbeidsgruppen vil peke på at skoleeier her må vurdere hvordan Stangeskolen kan 

oppnå best mulig kvalitet ved alle skoler dersom lærere må ha delt arbeidssted. Dette handler både om 

utnyttelse av arbeidstid, mulighet for samarbeid med kollegaer ved flere skoler, engasjement og deltakelse i 

flere profesjonelle læringsfellesskap, samt opplevelsen av tilhørighet og mulighet for å bli godt kjent med 

kulturen på arbeidsplassen. Arbeidsgruppen ber også om at elevenes perspektiv får plass i denne 

vurderingen. For elevene er det viktig med stabile voksne som er til stede ved skolen, ikke minst i saker 

hvor elever opplever utfordringer knyttet til skolemiljøet. I slike saker kreves det tett daglig oppfølging av 

enkeltelever og skolemiljøet, både før skolestart, gjennom hele skoledagen og ved skoleslutt.    

  

4.2.1.1 Hva betyr det å være partnerskole for Stangeskolen? 

I kapittel 1.3.12 pekes det på forutsetninger for samarbeid mellom skoler og lærerutdanningen ved 

Høgskolen i Innlandet. Å være en partnerskole betyr at man har stort tilsig av studenter gjennom skoleåret, 

samt stor tilgang til ny forskning og kunnskap om undervisningspraksis. Et etablert lærerkollegium blir i 

møtet med studenter i praksis, utfordret på sin egen undervisningspraksis. Gjennom refleksjoner, drøftinger 

og veiledning av studenter får praksislærerne deltakelse i ytterligere et profesjonsfellesskap. I dette 

profesjonsfellesskapet utfordres praksislærere kontinuerlig til sette ord på eget møte med enkeltelever og 

elevgrupper om hvorfor man gjør hva, når og hvordan.  

  

Gjennom samarbeidet med lærerutdanningen ved Høgskolen i Innlandet får profesjonsfellesskapet ved 

skolen også mulighet til selv å påvirke universitets- og høgskolesektoren. Studentene tar med seg erfaringer 

fra praksisskolene og innspill om hva lærerutdanningen bør ta høyde for å forberede dem på, tilbake etter 

endt praksisperiode. 

  

Partnerskolene opplever også at de har betydelig tilgang på vikarer gjennom praksisordningen. 

Praksisstudenter søker ofte vikaroppdrag ved skoler de allerede er blitt godt kjent med gjennom 

praksisperioder. Slik får disse skolene tilgang til vikarer som foreløpig ikke er kvalifiserte lærere, men som 

er på god vei til å bli det. 

  

I Stangeskolen er det de tre ungdomsskolene og de tre største barneskolene som fyller kravene og som har 

inngått langvarige partnerskole-avtaler med Høgskolen i Innlandet.   

                                                
63 Personalhåndbok Stange kommune: https://handboker.kf.no/handboker/public/3413/7e22c5df-9d8f-44b3-abc8-
42467a7de43a/chapter/c6916a3e-9fe0-494d-a908-8f073e2a4f7a 

https://handboker.kf.no/handboker/public/3413/7e22c5df-9d8f-44b3-abc8-42467a7de43a/chapter/c6916a3e-9fe0-494d-a908-8f073e2a4f7a
https://handboker.kf.no/handboker/public/3413/7e22c5df-9d8f-44b3-abc8-42467a7de43a/chapter/c6916a3e-9fe0-494d-a908-8f073e2a4f7a
https://handboker.kf.no/handboker/public/3413/7e22c5df-9d8f-44b3-abc8-42467a7de43a/chapter/c6916a3e-9fe0-494d-a908-8f073e2a4f7a
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4.2.2 Hva betyr endringer i lærerrollen og krav om videreutvikling i det profesjonelle 

læringsfellesskapet for Stangeskolen? 

Hargreaves og Fullan (2014) peker på betydningen av lærersamarbeid som en av de aller viktigste kildene til 

innovasjon og kompetanseutvikling. Man kan si det slik at kvalifisert til læreryrket kan man bli alene, men 

det er først sammen med kolleger at læreren blir en kompetent lærer.    

  

Ved Arstad, Hoberg og Stange skole organiseres hvert trinnteam som et bredt sammensatt team av lærere. 

En slik bred sammensetning betyr at hvert enkelt team har medlemmer med utvidet kompetanse innen 

blant annet ulike fag, møte med elever med særskilte behov, vurdering, arbeid med relasjoner og 

læringsmiljø, klasseledelse og teknologiske ferdigheter. Disse teamene – disse profesjonsfellesskapene – 

jobber sammen for å sikre god faglig og sosial læring for elevene på trinnet. Med de krav og forventninger 

som stilles til lærerrollen i dagens og fremtidens skole, er det ikke lenger rom for den privatpraktiserende 

læreren. Det er heller ikke rom for at en lærer alene skal stå med ansvaret for å opparbeide og ivareta et 

trygt og godt læringsmiljø eller stå alene i møte med elever som utfordrer både medelever og voksne med 

utagerende atferd. I dagens og fremtidens skole er det behov for et sterkere “vi”, som bærer ansvaret for 

elevenes læring og danning sammen. 

  

De små skolene i Stange har ikke samme mulighet til å bygge opp robuste team rundt de ulike 

elevgruppene. For det første er det færre ansatte ved disse skolene, med dertil mindre handlingsrom. I 

tillegg vil kompetansekravene knyttet til undervisningspersonale legge sterke føringer for sammensetningen 

av lærere rundt en elevgruppe, jf. kapittel 1.3.2 og 1.3.3. Istedenfor å bygge opp robuste og mangfoldige 

profesjonsfellesskap rundt hver enkelt elevgruppe, er situasjonen slik at enkeltlærere blir stående alene med 

ansvaret i klasserommet. Selv om skolen er godt utviklet som «vi»-skole, er lærerne ensomme i sin gjerning 

i klasserommet.  

  

Et annet viktig moment er at et team av voksne som samarbeider tett om en elevgruppe, fører til et bedre 

utgangspunkt for muligheter til å skape og utvikle gode relasjoner. Med flere voksne i klasserommet, blir det 

mer tid til oppfølging av hver enkelt elev. Når elevene har et team av voksne tett rundt seg, er det i tillegg 

større muligheter for dem til å finne den eller de voksne som de utvikler spesielt god relasjon til. Dette er 

viktig for å sikre opplevelsen av et trygt og godt læringsmiljø. Vi er alle mennesker og det er et faktum at 

elevene har bedre kjemi med noen voksne enn med andre. I et elevperspektiv mener arbeidsgruppa at dette 

er et moment av stor betydning som skoleeier må ta med i vurderingen.   

  

For at lærerne skal bli i stand til å utvikle best praksis, trenger de et profesjonsfellesskap som de kan utvikle 

seg i, jf. kapittel 4.1.5. Et profesjonsfellesskap hvor elementer som utvikling av undervisningspraksis både i 

fag og tverrfaglige temaer, arbeid med vurdering, oppbygging og ivaretakelse av elevenes lærings- og 

skolemiljø, skole-hjem samarbeid og den daglige vurderingen av hva som er elevenes beste, er i fokus. 

Gjennom samarbeid i profesjonsfellesskapet skal skolen sikre at den beste praksisen kommer alle elevene til 

gode.    

  

Ved noen skoler i Stange kommune er hele kollegiet like stort som ett trinn ved de større skolene. Et 

spørsmål i denne sammenhengen er hvor stort et slik læringsfelleskap bør være? Mangfoldet både i form av 

alder, erfaring, utdanning, kunnskap, ideer, kreativitet, innovasjon og ferdigheter er en viktig faktor. 

Skolelederne i Stange peker på at det mest sårbare området ved mindre enheter er profesjonsfellesskapet 

knyttet til fag. I flere fag vil det ved små enheter være en enkelt lærer som dekker et fag alene. I slike 

situasjoner blir undervisningspraksis og utvikling i faget svært personavhengig.   

  

I arbeidet med denne utredningen er det blitt stilt spørsmål ved om ikke mye av arbeidet i 

profesjonsfelleskapene kan foregå digitalt. Bakgrunnen for spørsmålet er å finne måter lærerne ved de små 

skolene kan få flere kolleger å forholde seg til, diskutere og reflektere sammen med. Slik kan man uansett 

sikre et mangfold og ganske enkelt få til skoleutvikling på tvers av skoler. Som konsekvens av pandemien 

har mange møter, mye planlegging og skoleutvikling foregått over digitale plattformer, både inneværende 
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og foregående skoleår. Denne erfaringen bekrefter at skoleutvikling og profesjonsfelleskap ikke alene kan 

fungere på digitale plattformer. Fysiske møter gir en helt annen energi og synergi. I tillegg kan deler av den 

uformelle praten og små betraktningene som noen ganger kan være nøkkelen til å løse en større utfordring 

forsvinne. Skoleledergruppa i Stangeskolen er av den oppfatning at skoleutvikling gjennom digitale 

profesjonsfelleskap i beste fall er et supplement til de fysiske møtene, både de formelle og uformelle.  

  

4.2.2.1 Hva betyr arbeid i profesjonelle læringsfellesskap for Stangebarnehagen?  

Det er et viktig prinsipp at alle ansatte bidrar i utviklingsarbeid, og i Stangebarnehagene er det til dels stor 

variasjon i størrelse på de profesjonelle læringsfellesskapene. Ved de største barnehagene har man naturlig 

nok en større og bredere sammensatt fagkompetanse enn ved de mindre enhetene. Det må erkjennes at 

enheter blir sårbare når de blir for små. Dette påvirker også arbeidet i det profesjonelle læringsfellesskapet. 

Ved få ansatte mister man mangfoldigheten og kompetansen kan bli noe smalere. Robuste profesjonelle 

læringsfellesskap er en styrke for de store barnehagene og gir bedre muligheter for utviklingsarbeid.  

  

4.2.3 Hva betyr endringer i skolelederrollen for Stangeskolen? 

Det er vesentlig å stille spørsmål om det er en bærekraftig skoleleder-struktur i Stangeskolen. Behovet for 

konstitueringer har økt i løpet av de siste årene. Slike brudd i skoleledelse fører til sårbare situasjoner, 

spesielt knyttet til oppfølging av elever og ansatte, samt brudd i skolens utviklingsarbeid. De største skolene 

i kommunen har rom for å bygge opp et lederteam som kan fordele oppgaver seg imellom og utvikle 

lederkompetanser. Dette er en fordel som har betydning for ledelsens kapasitet til å følge opp elever, 

foresatte og ansatte, samt administrative oppgaver. I skoler med et lederteam opplever man heller ikke de 

tidligere nevnte bruddene dersom det skulle oppstå langvarig fravær, da det alltid er en del av ledelsen som 

kan holde tak i det langsiktige arbeidet.  

  

Stange kommune er organisert som en to-nivå kommune og dette påvirker også mengden arbeidsoppgaver 

hos skolelederne i Stangeskolen. Kapittel 4.1.3 redegjør for krav og forventninger som stilles til en enhver 

rektor. I tillegg skal skoleledere i Stange, i kraft av å være virksomhetsledere, bidra i den kommunale 

driften. Dette er enda en faktor som peker i retning av at skoleledelsen ved den enkelte skole må bygges 

opp som robuste team som både kan ivareta forpliktelsene og behovene for ledelse ved skolene, samt bidra 

i felles kommunal ledelse.  

  

Ved ungdomsskolene og de tre største barneskolene i Stange består ledelsen i dag av to ledere (rektor og 

assisterende rektor). I tillegg har disse barneskolene SFO-leder i full stilling. Ved fem barneskoler består 

skoleledelsen av en rektor alene. SFO-leder ved disse skolene har 20-40% av arbeidstiden avsatt til 

lederoppgaver på SFO, mens resten av stillingen brukes sammen med barna i SFO-tiden. Ved Espa skole og 

barnehage fyller rektor rollen som skoleleder, SFO-leder og styrer i barnehagen alene. Selv om Espa skole 

og barnehage er en liten virksomhet, er arbeidsoppgavene til rektor de samme som ved større 

virksomheter. 100% lederressurs er ikke tilstrekkelig for å ivareta ledelsen for både skole og barnehage. 

Barnehagen har derfor en fagleder i 20% stilling.  

Det er viktig at skoleeier vurderer løsninger som vil styrke ledelsen ved den enkelte virksomhet og bidra til 

en bærekraftig skoleledelse som kan ivareta dagens forventninger og krav til en skoleledelse for framtida.  

 

I SFS221364 fremkommer det at ressurs til skoleledelse skal vurderes ut fra lokal styringsstruktur og 

delegering, og hvorvidt det er behov for økte ledelsesressurser som en konsekvens av nasjonale føringer 

som er lagt for endringer i grunnopplæringen.  

 

4.2.3.1. Hva betyr styrerrollen for Stangebarnehagen?  

Fra høsten 2021 vil det være 10 kommunale barnehager i Stange kommune. Størrelsen på disse varierer fra 

2 til 5 avdelinger. I barnetall betyr dette mellom 25-85 barn, og antall ansatte mellom 6,5 og 20,8 årsverk. 

                                                
64 SFS 2213, undervisningspersonale i kommunal og fylkeskommunal opplæring: 
https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/lonn-og-tariff/Arbeidstidsavtalen-SFS-2213-01-01-2020-31-12-2021.pdf 

https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/lonn-og-tariff/Arbeidstidsavtalen-SFS-2213-01-01-2020-31-12-2021.pdf
https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/lonn-og-tariff/Arbeidstidsavtalen-SFS-2213-01-01-2020-31-12-2021.pdf
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Åtte av barnehagene i Stange har en styrer i 100 % stilling, mens Åsbygda barnehage har 80 % 

styrerstilling. Espa barnehage er en del av Espa skole og barnehage. 30% av rektorstillingen ved denne 

virksomheten fyller styrerfunksjonen i barnehagen. I tillegg har barnehagen en fagleder i 20% stilling. 

 

Styrerne i Stange er leder for sin barnehage. De har ansvaret for å drifte barnehagen med alt det 

innebærer. De har ansvar for den administrative, personalmessige og den pedagogiske driften. De er 

underlagt virksomhetsleder for barnehager som har det overordnede ansvaret for alle barnehagene. 

 

Virksomhet for barnehager består av virksomhetsleder i full stilling, en rådgiver i 80% stilling og en 

konsulent i 60% stilling. Styrerne i Stangebarnehagen får støtte til flere oppgaver av staben i virksomhet for 

barnehager, men er likevel alene som leder i den enkelte barnehage. Det er derfor viktig at de sammen med 

de pedagogiske lederne på avdelingene videreutvikler de gode teamene som sammen videreutvikler det 

pedagogiske innholdet i barnehagen. Utviklingen av et godt pedagogisk lederteam i den enkelte barnehage 

er særdeles viktig da styrerrollen er mangfoldig og består av mange ulike oppgaver.  

 

4.2.3.2 Vurdering av flere oppvekstsentre i Stange 

For å være skoleleder kreves en faglig, pedagogisk og administrativ kompetanse, samt nødvendige 

lederegenskaper, jamfør opplæringsloven §9-1. Gjennom Stortingsmelding nr 31 (2007-2008) Kvalitet i 

skolen ble det tatt til orde for å etablere en nasjonal rektorutdanning i erkjennelsen av at skoleledere anses 

som sentrale aktører i prosessen med å utvikle kvalitet i skolen. På samme måte ble det også igangsatt en 

nasjonal styrerutdanning for styrere i barnehagen. Det ligger altså to ulike faglige utdanninger til grunn for 

ledelse av barnehage og skole. I tillegg kreves det kunnskap om, og evne til å lede, utfra ulike lovverk og 

forskrifter.  

  

En samlokalisert barnehage og skole kan organiseres som et oppvekstsenter under forutsetning av at lovens 

krav til forsvarlig ledelse er oppfylt både for barnehagen og skolen, jf. barnehageloven § 24 og 

opplæringsloven § 9-1. I tillegg til lovkravene må det brukes profesjonelt skjønn i vurderingen knyttet til om 

rektor vil ha tilstrekkelig tid til å følge med i den daglige virksomheten, være tilstrekkelig til stede og 

tilgjengelig, ha nærhet til barn og voksne både i barnehagen og skolen, samt videreutvikle virksomheten.  

  

Utdanningsdirektoratet vurderer i en tolkningsuttalelse fra 201365 at det kun unntaksvis vil være mulig å 

organisere virksomheter med felles ledelse av barnehage og skole. Det er et grunnvilkår for en felles 

organisering at antall barnehagebarn og skolebarn til sammen bare utgjør noen få titalls barn (Udir, 2013).   

 

Stange kommune har i dag ett oppvekstsenter. Dersom man går for 0-alternativet kan skoleeier finne det 

aktuelt å vurdere ytterligere oppvekstsenter ved Åsbygda og Tangen skoler fordi skole og barnehage i disse 

tilfellene ligger i tilknytning til hverandre.   

For kommende år vil Åsbygda skole og Åsbygda barnehage utgjøre til sammen 66 elever og 36 

barnehagebarn. Tangen skole og Tangen barnehage vil utgjøre til sammen 83 elever og 42 barnehagebarn. 

Tallene for skole er hentet fra Visma Flyt Skole, skolenes administrative system, mens barnetallene for 

barnehagene er hentet fra Visma Flyt Barnehage, barnehagenes administrative system. Selv om de nevnte 

skolene og barnehagene ligger i tilknytning til hverandre, vil etablering av oppvekstsenter her gå på tvers av 

vurderingene gjort av Utdanningsdirektoratet, spesielt i henhold til størrelse. Etablering av oppvekstsentre 

vil, jamfør regelverksfortolkning fra UDIR66, ikke føre til kostnadsbesparelser for kommunen. 

  

                                                
65 Ledelse og organisering av skoler og barnehager, UDIR: https://www.udir.no/regelverkstolkninger/barnehage/ovrige-
tema/Ledelse-og-organisering-av-barnehager/ 
66 Ledelse og organisering av skoler og barnehager: https://www.udir.no/regelverkstolkninger/barnehage/ovrige-
tema/Ledelse-og-organisering-av-barnehager/ 

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/barnehage/ovrige-tema/Ledelse-og-organisering-av-barnehager/
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/barnehage/ovrige-tema/Ledelse-og-organisering-av-barnehager/
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/barnehage/ovrige-tema/Ledelse-og-organisering-av-barnehager/
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/barnehage/ovrige-tema/Ledelse-og-organisering-av-barnehager/
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/barnehage/ovrige-tema/Ledelse-og-organisering-av-barnehager/
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/barnehage/ovrige-tema/Ledelse-og-organisering-av-barnehager/
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4.2.4 Utfordringer knyttet til laget rundt eleven i Stangeskolen 

I kapittel 4.1.2 ble det pekt på den mangfoldige elevgruppen som norske klasserom består av i dagens 

samfunn. I alle elevgrupper finner vi flere enkeltindivider med individuelle behov. Mange har behov for å bli 

møtt av voksne med spesialkompetanse knyttet til ulike læringsutfordringer, psykososiale utfordringer eller 

utagerende atferd.  

  

Både skolene og foresatte i Stangeskolen opplever at tilgangen til skolehelsetjenesten ikke er dekkende. I 

kapittel 4.1.10 ble det understreket at kompleksiteten i arbeidsmengden har økt for helsesykepleierne.  

En helsesykepleiers arbeidsdag består av både konsultasjoner, kompetanseheving, samarbeid, 

administrative oppgaver og oppfølging av enkeltsaker. Med utgangspunkt i at Stangeskolen består av mange 

og små enheter, må ressursen for helsesykepleiere fordeles på best mulig vis. Med færre skoler ville det 

vært mulig å konsentrere innsatsen og tilstedeværelsen fra både skolehelsetjenesten og team barn og unge 

per skole. Den samlede ressursen per elev vil ikke øke, men det er grunn til å tro at den opplevde 

tilgjengeligheten til helsesykepleier og stangehjelper ville øke for den enkelte elev og deres foresatte. På 

samme måte er det grunn til å anta at dette også ville lagt til rette for et styrket samarbeid og samhandling 

mellom skolehelsetjenesten, stangehjelperne, de ansatte ved skolen og foresatte.  

 

Skolelederne i Stange peker på at dette samarbeidet og denne samhandlingen er avgjørende for at skolen, 

sammen med foresatte og støtteinstansenene, reelt kan danne et sterkt lag rundt barn og unge. Et lag som 

sammen arbeider for helse, trivsel og utvikling. Dersom man skal lykkes med målsettingen om et tverrfaglig 

lag som samarbeider for elevens og barnets beste, kreves det større tilstedeværelse av alle involverte 

instanser, og at støtteinstansene er en del av det profesjonelle læringsfellesskapet i skolen og barnehagen. 

Dette er også tråd med intensjonen bak oppvekstreformen.  

  

Laget rundt eleven på skolen og i barnehagen består i dag i første rekke av lærere og fagarbeidere. I tillegg 

har foresatte en helt sentral rolle i barn og unges liv, jf. kapittel 1.3.13. Det er avgjørende for barn og unge 

at barnehage og skole sikrer et godt samarbeid med hjemmet, ikke minst i et forebyggende perspektiv. 

Skolehelsetjenesten, team barn og unge i Stangehjelpa, barnevern og pedagogisk psykologisk tjeneste 

(HIPPT) er imidlertid aktivt inne i stadig flere saker uten økt tilstedeværelse. Det stadig økende behovet for 

støtte fra spesialisttjenesten fører til økt ventetid før elever, foresatte og skolen får nødvendig hjelp og 

støtte. Ansatte i skolen møter stadig flere barn og unge med utfordringer av en karakter som verken lærere 

eller fagarbeidere har tilstrekkelig kompetanse i. Skolene i Stange har i ulik grad handlingsrom til å sikre en 

mangfoldig kompetanse i ansattgruppen slik at skolen kan møte det enkelte barn med sine utfordringer på 

best mulig måte så tidlig som mulig, det være seg faglige, helsemessige, personlige, sosiale eller 

emosjonelle utfordringer. Et slikt handlingsrom øker i takt med skolenes størrelse og robusthet og er sentralt 

for å kunne hjelpe barn og unge på et tidlig tidspunkt. Skoleeier må gjøre en helhetlig vurdering med tanke 

på å bygge et sterkt lag rundt elever i Stangeskolen. 
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5 Det økonomiske perspektivet 

5.1 Rehabiliterings- og vedlikeholdsbehov i eksisterende skolebygg 

I dette kapittelet redegjøres det for tilstanden for hvert bygg og det estimeres kostnader for å eie bygg over 

tid. 

 

5.1.1 Brannforebyggende arbeid i skoler og barnehager 

Som et ledd i kommunens systematiske brannforebyggende arbeid, ble det i 2019 iverksatt et prosjekt for å 

kartlegge den branntekniske tilstanden i kommunale bygg eldre enn 1985. Prosjektet er innbakt i 

økonomiplanen, og vil bli videreført fremover for å finansiere tiltak i henhold til kartleggingen som er 

gjennomført.  

 

5.1.2 Miljømessig perspektiv for skole- og barnehagebygg 

I et miljøperspektiv er det et godt prinsipp å ta vare på det man har og utnytte eksisterende bygningsmasse 

optimalt. Gjennom rehabilitering og vedlikehold kan det etableres miljø- og energieffektive løsninger som 

bidrar til reduksjon av bygningens totale klimaavtrykk. Lav utnyttelse av eksisterende byggverk er imidlertid 

ikke positivt sett i et miljøperspektiv. Ved nybygg eller omfattende rehabilitering gjelder andre miljø- og 

energikrav enn i eksisterende bygg, og nye og rehabiliterte bygg vil være mer miljø- og energieffektive sett i 

lengre perspektiv. Samtidig er nybygg og rehabiliteringsarbeider klima- og miljømessig ressurskrevende.  

 

5.1.3 Status skolebygg  

I dette delkapittelet gjøres det rede for tilstanden for hvert bygg. Her omtales også status for skolebygg som 

ellers ikke er omfattet av utredningen (Arstad skole, Stange skole og Hoberg skole). Disse skolene er ikke 

inkludert i påfølgende tabeller. 

 

5.1.3.1 Åsbygda skole 

Åsbygda skole er en gammel bygning, men har blitt utvidet med et tilbygg. Det kan også nevnes at Åsbygda 

kapell ligger som en integrert del av skolebygget. 

 

Det er vedvarende behov for løpende vedlikehold og rehabilitering, som eksempelvis lydisolering mellom 

enkelte rom, utskifting av vinduer, samt oppgradering av toalettanlegg og tekniske anlegg. I tillegg er det 

behov for tiltak knyttet til universell utforming.  

 

Oppsummert vurderes skolen å være tilfredsstillende vedlikeholdt. Det antas derfor at det ikke vil være 

behov for større rehabiliteringsarbeider utover ordinært vedlikehold i løpet av den kommende 10-års 

perioden. Erfaringsmessig vet man imidlertid at det utover en periode på 10 år, må påregnes større 

vedlikeholdsbehov. 

 

5.1.3.2 Vallset skole 

Vallset skole består av en skolebygning og et separat bygg som inneholder gymsal og garderober.  
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Gymsal og garderober er oppgradert i senere tid. I 2020 ble det utført ny taktekking og utvendig maling på 

hele skolen. Det er vedvarende behov for løpende vedlikehold og rehabilitering, som eksempelvis 

lydisolering mellom rom og oppgradering av tekniske anlegg.  

 

Oppsummert vurderes skolen å være tilfredsstillende vedlikeholdt. Det antas derfor at det ikke vil være 

behov for større rehabiliteringsarbeider utover ordinært vedlikehold i løpet av den kommende 10-

årsperioden. Erfaringsmessig vet man imidlertid at det utover en periode på 10 år, må påregnes større 

vedlikeholdsbehov. 

 

5.1.3.3 Breidablikk skole 

Breidablikk skole består av flere bygg og byggetrinn med ulik alder og sammensatt struktur. 

 

Det er gjennom tidligere studier vurdert at bygningsmassen ved Breidablikk skole er i en slik forfatning at 

det vil være uforholdsmessig kostbart og lite hensiktsmessig å rehabilitere dagens bygningsmasse for å 

oppnå tilfredsstillende forhold. Det er i investeringsplanen avsatt 140 millioner kroner til å erstatte dagens 

bygningsmasse med et nybygg. Denne investeringen ligger imidlertid en del år frem i tid, og det er derfor 

iverksatt et prosjekt i 2021 for å gjennomføre bygningsmessig rehabilitering innenfor en ramme på 6 

millioner kroner.  

 

Frem til et eventuelt nybygg står klart, er det i tillegg til prosjektet som gjennomføres i 2021, vedvarende 

behov for løpende vedlikehold og rehabilitering. Det er i tillegg løpende behov for vedlikehold og 

rehabilitering. Eksempler som kan nevnes er tiltak knyttet til universell utforming, lydisolering mellom 

enkelte rom, samt oppgradering av garderobeanlegg og tekniske anlegg.  

 

5.1.3.4 Espa skole og barnehage 

Skolebygningen er integrert med samfunnshus og barnehage, og er forholdsvis nytt. 

 

Skolen vurderes å være tilfredsstillende vedlikeholdt. Det antas derfor at det ikke vil være behov for større 

rehabiliteringsarbeider utover ordinært vedlikehold i løpet av den kommende 10-årsperioden. Det kan likevel 

bli større vedlikeholdsbehov i et lengre perspektiv.  

 

5.1.3.5 Tangen skole 

Skolebygningen er gammel, men delvis rehabilitert. Det er i senere tid oppført et tilbygg som inneholder 

SFO-lokale, lærerarbeidsplasser og personalrom. Tangen samfunnshus ligger på samme område, og 

inneholder gymsal og garderober som nylig er rehabilitert.  

 

Det er vedvarende behov for løpende vedlikehold og rehabilitering, som eksempelvis utvendig maling og 

oppgradering av tekniske anlegg.  

 

Skolen har sju klasserom med ulik størrelse og seks grupperom. Om man legger til grunn 2,5 kvadratmeter 

per elev i undervisningsrom, tilsvarer det muligheter for en økning i forhold til dagens elevtall på 80 elever - 

til totalt 165 elever. 

 

Videre er status for dagens bygninger at ved en norm på 6 kvadratmeter per lærer, gir arealene plass til 11 

lærere. Dette tilsvarer flere enn det antall lærere skolen har i dag. Ved en eventuell sammenslåing med Espa 

skole vil det imidlertid være behov å utvide kapasiteten noe. 

 

Oppsummert vurderes skolen å være tilfredsstillende vedlikeholdt og det antas derfor at det ikke vil være 

behov for større rehabiliteringsarbeider utover ordinært vedlikehold, i løpet av den kommende 10-

årsperioden. Erfaringsmessig vet man imidlertid at det utover en periode på 10 år, må påregnes større 

vedlikeholdsbehov. 
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5.1.3.6 Stange skole 

Skolebygningene består av i alt syv blokker, samt et modulbygg fra og med 1. august 2021.  

 

Bygningsmassen vurderes som lite arealeffektiv med dagens skoledrift, og det er utfordringer med 

lærerarbeidsplasser og grupperom. Det er også kapasitetsutfordringer ved skolen, og det ligger derfor midler 

i investeringsplanen for utvidelse av skolen til 3-parallell skole, det vil si 3 klasser per årstrinn. 

 

Det er vedvarende behov for løpende vedlikehold og rehabilitering, som eksempelvis oppgradering av 

tekniske anlegg og tiltak knyttet til universell utforming.  

 

Oppsummert vurderes skolen å være tilfredsstillende vedlikeholdt. Det antas derfor at det ikke vil være 

behov for større rehabiliteringsarbeider i eksisterende bygningsmasse utover ordinært vedlikehold i løpet av 

den kommende 10-årsperioden. Erfaringsmessig vet man imidlertid at det utover en periode på 10 år, må 

påregnes større vedlikeholdsbehov. 

 

5.1.3.7 Arstad skole 

Skolebygningene består av i alt tre blokker. Skolen har flere tilbygg og ble rehabilitert senest i 2007. 

 

Bygningsmassen vurderes som lite arealeffektiv med dagens skoledrift, og det er utfordringer med 

lærerarbeidsplasser og grupperom.  

 

Det er vedvarende behov for løpende vedlikehold og rehabilitering, som eksempelvis oppgradering av 

tekniske anlegg. 

 

Oppsummert vurderes skolen å være tilfredsstillende vedlikeholdt. Det antas derfor at det ikke vil være 

behov for større rehabiliteringsarbeider i eksisterende bygningsmasse utover ordinært vedlikehold i løpet av 

den kommende 10-årsperioden. Erfaringsmessig vet man imidlertid at det utover en periode på 10 år, må 

påregnes større vedlikeholdsbehov. 

 

5.1.3.8 Hoberg skole 

Hoberg skole byggetrinn 1 er ferdigstilt og byggetrinn 2 er under planlegging. Hoberg skole var før 

byggetrinn 1, dimensjonert som en to-parallell skole med inntil 50 elever per trinn fordelt på to klasser, dvs. 

totalt 350 elever. Som resultat av byggetrinn 1 økte kapasiteten i 6. og 7.trinn til tre klasser à 25 elever pr. 

klasse, slik at skolens totale kapasitet i skrivende stund er 400 elever. Ved gjennomføring av byggetrinn 2, 

vil skolen være en fullverdig 3-parallell barneskole for 1. til 7. trinn. Hvert klasserom dimensjoneres for 25 

elever, med en reservekapasitet på inntil 5 elever per klasserom. Etter ferdig utbygging vil skolens samlede 

kapasitet være 525 elever fordelt på tre klasser pr. trinn.  

 

Etter gjennomført byggetrinn 2 vil Hoberg skole være totalrenovert og det kan legges til grunn at det ikke vil 

være behov for større rehabiliteringsarbeider utover ordinært vedlikehold i løpet av den kommende 10-

årsperiode. 

 

 

5.2 Grunnlag for beregning av fremtidig behov for vedlikehold og rehabilitering av 

skoler og barnehager 

For å gi et bilde av hva det koster kommunen å eie dagens bygningsmasse, er det i dette delkapittelet 

estimert hva det vil koste å eie byggverk over tid. Slike beregninger kan gjøres på flere måter, men i denne 

utredningen er det valgt en tilnærming hvor kostnadsbehovet beregnes ut ifra kvadratmeterpriser over et 

20-års perspektiv.  
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Det finnes flere anerkjente verktøy for å beregne byggkostnader. I denne utredningen er det valgt å hente 

ut kvadratmeterpriser fra Holte sin kalkulasjonsnøkkel, som er et oppslagsverk for den norske 

byggebransjen og et anerkjent kalkulasjonsverktøy.  

 

Det er lagt til grunn standard satser for normalt byggvedlikehold som inkluderer løpende vedlikehold, 

reparasjoner og utskifting av bygningsdeler over tid, med andre ord – hva det koster å eie et bygg over tid. 

Satsen for skolebygg er på kroner 525 per kvadratmeter per år, mens tilsvarende sats for barnehage er 293 

kroner per kvadratmeter per år. Grunnen til at satser for skolebygg er så mye høyere enn barnehagebygg, 

er både fordi skolebygg er mer komplekse og sammensatte, samt at bruksmønsteret er forskjellig. 

 

Det anmerkes for øvrig at vedlikehold og rehabilitering av skole- og barnehagebygg allerede er inkludert i 

kommunes budsjetter, og således ikke må oppfattes som nye eller endrede behov. Tallene i tabellen 

nedenfor brukes kun for å synliggjøre kostnader for å eie bygg i et lengre tidsperspektiv. 

 

Kostnaden ved å eie bygg er beregnet med utgangspunkt i bygningens bruttoareal og kvadratmeterpriser 

som nevnt over. Videre er disse summene multiplisert opp med 20 år, da behovene inntrer ulikt i hvert 

enkelt bygg. Å se kostnader over et lengre tidsperspektiv gir et bedre bilde av hva det faktisk koster å eie 

bygg. Den valgte metoden reflekterer ikke bygningsmessig tilstand ved hvert enkelt bygg, men den 

indikerer kostnader knyttet til nødvendig vedlikehold i et 20-årsperspektiv.  

 

I tabellen nedenfor gjengis kun skoler som omtales i de ulike alternativene til eventuell fremtidig struktur. I 

og med at Solvin er vedtatt flyttet til Romedal ungdomsskole, benevnes ikke Solvin skole. 

  
Skole Antall elever 

2020-2021   
Elev-kapasitet 
2020-2021  

Utnyttelses-
grad  

Areal 
skolebygg 
(BTA) kvm  

Kostnader ved å 
eie bygg over en 
20 årsperiode 

(vedlikehold, 
rehabilitering) 

Vedtatte 
investeringer i 
inneværende 

økonomiplan-
periode i kroner 

Breidablikk 
skole*  103  140  74 %  2387   140.000.000,-   

Espa skole  47  49  96 %  1678  17.619.000,-   

Tangen skole 
**  76  165  46 %  2318  24.339.000,-    

Vallset skole  144  150  96 %  2649  27.814.500,-    

Åsbygda skole  62  109  57 %  1834  19.257.000,-    

Etterbruk 
Romedal 
u.skole, en-
parallell ***           100.000.000,-   

  
*Breidablikk skole: Gjennom tidligere studier er det vurdert at det vil være uforholdsmessig kostbart og lite 

hensiktsmessig å rehabilitere dagens bygningsmasse for å oppnå tilfredsstillende forhold, og at skolen derfor 

bør erstattes av et nybygg. I vedtatt investeringsplan er det i et åtteårsperspektiv lagt til grunn en totalsum på 

140 millioner kroner for nytt skolebygg på Breidablikk skole. Kostnaden er beregnet på et mulighetsstudienivå, 

hvilket tilsier at det er stor grad av usikkerhet knyttet til kostnadsoverslaget. 

 

** Tangen skole: Kostnad for å eie bygg som er beregnet for Tangen skole vil ikke endre seg uavhengig av 

hvilke alternativ som velges. 
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*** Etterbruk Romedal ungdomsskole: I K-sak 82/19, etterbruk av Romedal ungdomsskole, er det vedtatt at 

Romedal ungdomsskole skal settes i stand til å være en en-parallell skole som erstatter Solvin som skolebygg. I 

økonomiplanen er det satt av 100 millioner kroner til formålet. Kostnaden er beregnet på et 

mulighetsstudienivå, hvilket tilsier at det er stor grad av usikkerhet knyttet til kostnadsoverslaget. 
 

 

5.3 Kostnader knyttet til de ulike skole-alternativene  

I dette kapittelet vil det bli redegjort for de økonomiske konsekvensene knyttet til de ulike alternativene.  

 

Det økonomiske perspektivet knyttet til skolestruktur er tredelt: 

1. Skoledrift herunder årsverk og SFO. I utregningene nedenfor er underlagsdokumentene Lærernorm67 

og Kostnadsoversikt skoler, historiske tall68 lagt til grunn. I utregningene nedenfor er 

underlagsdokumentene «lærernorm»69 og «Kostnadsoversikt skoler, historiske tall»70 lagt til grunn. 

For SFO består utregningen av å se på historiske tall for skolefritidsordninger som har tilsvarende 

størrelse som eventuelt nye skoler vil få.  

2. Kostnader knyttet til skolebygg, herunder drift, vedlikehold og rehabilitering.  

3. Skoleskyss.  

 

Både gjennom tekst i underkapitlene i dette kapittelet og i tabeller i senere kapitler vil det opereres med 

denne tredelingen. Når det gjelder punkt 3, skoleskyss, er dette utledet avslutningsvis i kapittel 5.3.7.1. 

5.3.1 0-alternativet  

Dagens skolestruktur opprettholdes. 

5.3.1.1 Skoledrift: 

I 0-alternativet vil det i liten grad være mulig å etablere en mer kostnadseffektiv skoledrift. De minste 

skolene har ingen mulighet til å fylle klasserom slik at lærernormen utnyttes, og SFO på de mindre skolene 

vil være forholdsmessig dyrere i drift enn større enheter. For å etablere gode lederteam på alle skolene vil 

det med 0-alternativet være behov for å øke ledelsesressursen noe.  

5.3.1.2 Kostnader til skolebygg: 

Ved et 0-alterntiv må det påregnes løpende vedlikehold og rehabiliteringsarbeider for samtlige skoler, jf. 

kapittel 5.2. Dette alternativet kan begrense muligheten til mer kostnadseffektiv drift av skolebygg.   

5.3.1.3 Kostnader til skoleskyss:  

0-alternativet vil ikke endre behov for skoleskyss. 

5.3.2 Alternativ 1:  

Espa skole slås sammen med Tangen skole, lokalisert til Tangen.  

 

                                                
67 Underlagsdokument lærernorm: https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13551787-
1623335102/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Underlagsdokument%20l%C3%A6rernorm.xlsx 

 
68 Underlagsdokument Kostnadsoversikt skoler, historiske tall: https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13551786-
1623335101/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Underlagsdokument%20kostnadsoversikt%20skoler%2C%20hi
storiske%20tall.xlsx 
69 Underlagsdokument lærernorm: https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13551787-
1623335102/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Underlagsdokument%20l%C3%A6rernorm.xlsx 

 
70 Underlagsdokument Kostnadsoversikt skoler, historiske tall: https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13551786-
1623335101/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Underlagsdokument%20kostnadsoversikt%20skoler%2C%20hi
storiske%20tall.xlsx 

https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13551787-1623335102/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Underlagsdokument%20l%C3%A6rernorm.xlsx
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13551786-1623335101/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Underlagsdokument%20kostnadsoversikt%20skoler%2C%20historiske%20tall.xlsx
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13551787-1623335102/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Underlagsdokument%20l%C3%A6rernorm.xlsx
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13551786-1623335101/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Underlagsdokument%20kostnadsoversikt%20skoler%2C%20historiske%20tall.xlsx
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13551787-1623335102/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Underlagsdokument%20l%C3%A6rernorm.xlsx
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13551787-1623335102/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Underlagsdokument%20l%C3%A6rernorm.xlsx
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13551786-1623335101/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Underlagsdokument%20kostnadsoversikt%20skoler%2C%20historiske%20tall.xlsx
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13551786-1623335101/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Underlagsdokument%20kostnadsoversikt%20skoler%2C%20historiske%20tall.xlsx
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13551786-1623335101/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Underlagsdokument%20kostnadsoversikt%20skoler%2C%20historiske%20tall.xlsx
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13551787-1623335102/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Underlagsdokument%20l%C3%A6rernorm.xlsx
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13551787-1623335102/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Underlagsdokument%20l%C3%A6rernorm.xlsx
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13551786-1623335101/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Underlagsdokument%20kostnadsoversikt%20skoler%2C%20historiske%20tall.xlsx
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13551786-1623335101/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Underlagsdokument%20kostnadsoversikt%20skoler%2C%20historiske%20tall.xlsx
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13551786-1623335101/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Underlagsdokument%20kostnadsoversikt%20skoler%2C%20historiske%20tall.xlsx
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5.3.2.1 Skoledrift: 

En sammenslåing av Espa og Tangen, lokalisert på Tangen, vil med dagens elevtall bli en en-parallell skole 

med 123 elever og 36 barn i SFO (omregnet til hele plasser). Tangen skole har i dag kapasitet til 165 elever.  

Tangen skole består av bygninger med varierende grad av rehabiliteringsbehov og det vil være nødvendig 

med bygningsmessige utbedringer innenfor et tidsrom på 20 år. Det er behov for noe utvidelse av 

elevgarderober knyttet til en økning av elevtallet ved skolen. ASAS arkitekter har laget en mulighetsstudie 

som viser et tilbygg på 115 kvm som vil løse garderobeutfordringen. Tilbygget er kostnadsberegnet til 4,4 

millioner kroner. I tillegg vil det være behov for noe ombygging og oppgradering for å sette Tangen i stand 

til å fungere som en fullverdig en-parallell skole med en elevkapasitet på 175 elever. ASAS har 

kostnadsberegnet denne ombyggingen og oppgraderingen til ca 3,4 millioner kroner. En sammenslåing av 

Espa og Tangen vil kreve en umiddelbar investering på cirka 7,8 millioner kroner.  

 

En utregning som sammenligner faktiske lærerårsverk skoleåret 2020-2021 med nasjonal lærernorm, viser 

at ved sammenslåing av Espa og Tangen til Tangen skole, vil det være mulig å redusere antall lærerårsverk 

innenfor ordinær undervisning med inntil 3,7 årsverk.  

 

Ved sammenslåing kan ny skole redusere totale SFO-kostnader med ca kr. 380.000,-.  

 

En sammenslåing av Espa og Tangen vil kunne gi den nye skolen et lederteam med 1,5 årsverk 

ledelsesressurs. Det vil gjøre ledelsen mindre sårbar ved fravær/turnover, og bedre rustet for å ivareta 

faglig ledelse, personalledelse og økonomisk ledelse. I alternativ 1 vil ressurser til ledelse totalt kunne 

reduseres med 0,2 årsverk. 

 

5.3.2.2 Kostnader til skolebygg: 

Avhengig av hva Stange kommune velger å gjøre med etterbruk av Espa skole, vil det med alternativ 1 

være mulig å spare framtidige utgifter knyttet til drift og vedlikehold av Espa skole.  

 

Det er gjennomført en mulighetsstudie for å se på løsninger for å oppruste Tangen skole til å håndtere en 

eventuell elevmasse fra Espa. Dette er beskrevet på side 10 i mulighetsstudiet som ligger her71.  

 

5.3.2.3 Kostnader til skoleskyss:  

En sammenslåing av Espa og Tangen vil gi en liten økning i behov for skoleskyss, jamfør kapittel 5.3.7.1. 

5.3.3 Alternativ 2 

Breidablikk, Solvin, Åsbygda og Vallset skoler slås sammen til ny barneskole i Romedal, lokalisert til 

Romedal.   

 

5.3.3.1 Skoledrift: 

En sammenslåing av Breidablikk, Solvin, Åsbygda og Vallset, lokalisert til ny barneskole i Romedal, vil med 

dagens elevtall bli en tre-parallell skole med 467 elever og 115 barn i SFO (omregnet til hele plasser). Dette 

krever en tre-parallell barneskole på Romedal med en kapasitet på 525 elever. ASAS arkitekter har laget en 

mulighetsstudie som viser ombygging og utbygging av gamle Romedal ungdomsskole til en ny tre-parallell 

barneskole. Ombygging/utbygging er kostnadsberegnet til ca 116 millioner kroner ut over de vedtatte 100 

millioner kroner i økonomiplan 2021-2024. 

 

En større skoleenhet gir mulighet for en sterkere organisering og økonomiske stordriftsfordeler.   

En utregning som sammenligner faktiske lærerårsverk skoleåret 2020-2021 med nasjonal lærernorm, viser 

at ved sammenslåing av Breidablikk, Solvin, Åsbygda og Vallset til ny barneskole i Romedal, vil det være 

mulig å redusere antall lærerårsverk innenfor ordinær undervisning med inntil 4,2 årsverk.  

                                                
71 Mulighetsstudie Romedal og Tangen: https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13549576-
1622624335/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Mulighetsstudie%20ny%20barneskole%20i%20Romedal%20o
g%20Tangen%20skole.pdf 

https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13549576-1622624335/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Mulighetsstudie%20ny%20barneskole%20i%20Romedal%20og%20Tangen%20skole.pdf
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13549576-1622624335/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Mulighetsstudie%20ny%20barneskole%20i%20Romedal%20og%20Tangen%20skole.pdf
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13549576-1622624335/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Mulighetsstudie%20ny%20barneskole%20i%20Romedal%20og%20Tangen%20skole.pdf
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13549576-1622624335/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Mulighetsstudie%20ny%20barneskole%20i%20Romedal%20og%20Tangen%20skole.pdf
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Ved sammenslåing kan ny skole redusere totale SFO-kostnader med ca kr 890.000,-. 

 

En sammenslåing av Breidablikk, Solvin, Åsbygda og Vallset vil kunne gi den nye skolen et lederteam med 

3-3,5 årsverk ledelsesressurs. Det vil gjøre ledelsen mindre sårbar ved fravær/turnover, og bedre rustet for 

å ivareta faglig ledelse, personalledelse og økonomisk ledelse. I alternativ 2 vil ressurser til ledelse totalt 

kunne reduseres med 1 årsverk.  

 

5.3.3.2 Kostnader til skolebygg: 

Avhengig av hva Stange kommune velger å gjøre med etterbruk av Breidablikk, Solvin, Åsbygda og Vallset, 

vil det med alternativ 2 være mulig å spare framtidige utgifter knyttet til drift og vedlikehold av disse 

byggene. 

 

Det er gjennomført en mulighetsstudie for å se på løsninger for å bygge om Romedal ungdomsskole til en 

skole med plass til elevtallet i dette alternativet. Dette er beskrevet i mulighetsstudiet som ligger her72.  

 

5.3.3.3 Kostnader til skoleskyss:  

Alternativ 2 vil gi noe økt behov for skoleskyss, jamfør kapittel 5.3.7.1. 

 

5.3.4 Alternativ 3 

Breidablikk, Solvin og Åsbygda skoler slås sammen til ny barneskole i Romedal, lokalisert til Romedal.  

 

5.3.4.1 Skoledrift: 

En sammenslåing av Breidablikk, Solvin og Åsbygda, lokalisert til ny barneskole i Romedal, vil med dagens 

elevtall bli en to-parallell skole med 323 elever og 77 barn i SFO (omregnet til hele plasser). Dette krever en 

to-parallell barneskole i Romedal med en kapasitet på 350 elever. ASAS arkitekter har laget en 

mulighetsstudie som viser ombygging og utbygging av gamle Romedal ungdomsskole til en ny to-parallell 

barneskole. Ombygging/utbygging er kostnadsberegnet til ca 62 millioner kroner ut over de vedtatte 100 

millioner kroner i økonomiplan 2021-2024.  

 

En større skoleenhet gir mulighet for en sterkere organisering og økonomiske stordriftsfordeler.  

En utregning som sammenligner faktiske lærerårsverk skoleåret 2020-2021 med nasjonal lærernorm, viser 

at ved sammenslåing av Breidablikk, Solvin og Åsbygda til ny barneskole i Romedal, vil det være mulig å 

redusere antall lærerårsverk innenfor ordinær undervisning med inntil 2,8 årsverk.  

 

Ved sammenslåing kan ny skole redusere totale SFO-kostnader med ca kr 590.000,-.  

 

En sammenslåing av Breidablikk, Solvin og Åsbygda vil kunne gi den nye skolen et lederteam med 2-2,5 

årsverk ledelsesressurs. Det vil gjøre ledelsen mindre sårbar ved fravær/turnover, og bedre rustet for å 

ivareta faglig ledelse, personalledelse og økonomisk ledelse. I alternativ 3 vil ressurser til ledelse totalt 

kunne reduseres med inntil 1 årsverk.  

 

5.3.4.2 Kostnader til skolebygg: 

Avhengig av hva Stange kommune velger å gjøre med etterbruk av Breidablikk, Solvin og Åsbygda, vil det 

med alternativ 3 være mulig å spare framtidige utgifter knyttet til drift og vedlikehold av disse byggene. 

 

                                                
72 Mulighetsstudie Romedal og Tangen: https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13549576-
1622624335/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Mulighetsstudie%20ny%20barneskole%20i%20Romedal%20o
g%20Tangen%20skole.pdf 

https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13549576-1622624335/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Mulighetsstudie%20ny%20barneskole%20i%20Romedal%20og%20Tangen%20skole.pdf
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13549576-1622624335/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Mulighetsstudie%20ny%20barneskole%20i%20Romedal%20og%20Tangen%20skole.pdf
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13549576-1622624335/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Mulighetsstudie%20ny%20barneskole%20i%20Romedal%20og%20Tangen%20skole.pdf
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13549576-1622624335/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Mulighetsstudie%20ny%20barneskole%20i%20Romedal%20og%20Tangen%20skole.pdf
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Det er gjennomført en mulighetsstudie for å se på løsninger for å bygge om Romedal ungdomsskole til en 

skole med plass til elevtallet i dette alternativet. Dette er beskrevet i mulighetsstudiet som ligger her73.  

 

5.3.4.3 Kostnader til skoleskyss:  

Alternativ 3 vil gi noe økt behov for skoleskyss, jamfør kapittel 5.3.7.1. 

 

5.3.5 Alternativ 4 

Solvin, Åsbygda og Vallset skoler slås sammen til ny barneskole i Romedal, lokalisert til Romedal. 

 

5.3.5.1 Skoledrift: 

En sammenslåing av Solvin, Åsbygda og Vallset lokalisert til ny barneskole i Romedal, vil med dagens 

elevtall bli en tre-parallell skole med 364 elever og 93 barn i SFO (omregnet til hele plasser). Dette krever 

en tre-parallell barneskole i Romedal med en kapasitet på 525 elever. ASAS arkitekter har laget en 

mulighetsstudie som viser ombygging og utbygging av gamle Romedal ungdomsskole til en ny tre-parallell 

barneskole. Ombygging/utbygging er kostnadsberegnet til ca 116 millioner kroner ut over de vedtatte 100 

millioner kroner i økonomiplan 2021-2024. 

 

En større skoleenhet gir mulighet for en sterkere organisering og økonomiske stordriftsfordeler.  

En utregning som sammenligner faktiske lærerårsverk skoleåret 2020-2021 med nasjonal lærernorm, viser 

at ved sammenslåing av Solvin, Åsbygda og Vallset til ny barneskole i Romedal, vil det være mulig å 

redusere antall lærerårsverk innenfor ordinær undervisning med inntil 2,1 årsverk.  

 

Ved sammenslåing kan ny skole redusere totale SFO-kostnader med ca kr 610.000,-. 

 

En sammenslåing av Solvin, Åsbygda og Vallset vil kunne gi den nye skolen et lederteam med 2-2,5 årsverk 

ledelsesressurs. Det vil gjøre ledelsen mindre sårbar ved fravær/turnover, og bedre rustet for å ivareta 

faglig ledelse, personalledelse og økonomisk ledelse. I alternativ 4 vil ressurser til ledelse totalt kunne 

reduseres med inntil 1 årsverk.  

 

5.3.5.2 Kostnader til skolebygg: 

Avhengig av hva Stange kommune velger å gjøre med etterbruk av Solvin, Åsbygda og Vallset, vil det med 

alternativ 4 være mulig å spare framtidige utgifter knyttet til drift og vedlikehold av disse byggene. 

 

Det er gjennomført en mulighetsstudie for å se på løsninger for å bygge om Romedal ungdomsskole til en 

skole med plass til elevtallet i dette alternativet. Dette er beskrevet i mulighetsstudiet som ligger her74.  

 

5.3.5.3 Kostnader til skoleskyss:  

Alternativ 4 vil gi noe økt behov for skoleskyss, jamfør kapittel 5.3.7.1. 

 

5.3.6 Alternativ 5 

Åsbygda skole og Solvin skole slås sammen til ny barneskole i Romedal, lokalisert i Romedal.   

 

                                                
73 Mulighetsstudie Romedal og Tangen: https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13549576-
1622624335/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Mulighetsstudie%20ny%20barneskole%20i%20Romedal%20o
g%20Tangen%20skole.pdf 
74 Mulighetsstudie Romedal og Tangen: https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13549576-
1622624335/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Mulighetsstudie%20ny%20barneskole%20i%20Romedal%20o
g%20Tangen%20skole.pdf 

https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13549576-1622624335/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Mulighetsstudie%20ny%20barneskole%20i%20Romedal%20og%20Tangen%20skole.pdf
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13549576-1622624335/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Mulighetsstudie%20ny%20barneskole%20i%20Romedal%20og%20Tangen%20skole.pdf
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13549576-1622624335/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Mulighetsstudie%20ny%20barneskole%20i%20Romedal%20og%20Tangen%20skole.pdf
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13549576-1622624335/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Mulighetsstudie%20ny%20barneskole%20i%20Romedal%20og%20Tangen%20skole.pdf
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13549576-1622624335/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Mulighetsstudie%20ny%20barneskole%20i%20Romedal%20og%20Tangen%20skole.pdf
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13549576-1622624335/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Mulighetsstudie%20ny%20barneskole%20i%20Romedal%20og%20Tangen%20skole.pdf
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13549576-1622624335/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Mulighetsstudie%20ny%20barneskole%20i%20Romedal%20og%20Tangen%20skole.pdf
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13549576-1622624335/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Mulighetsstudie%20ny%20barneskole%20i%20Romedal%20og%20Tangen%20skole.pdf
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5.3.6.1 Skoledrift: 

En sammenslåing av Åsbygda og Solvin lokalisert til ny barneskole i Romedal, vil med dagens elevtall bli en 

to-parallell skole med 220 elever og 49 barn i SFO (omregnet til hele plasser). Dette krever en to-parallell 

barneskole i Romedal med en kapasitet på 350 elever. ASAS arkitekter har laget en mulighetsstudie som 

viser ombygging og utbygging av gamle Romedal ungdomsskole til en ny to-parallell barneskole. 

Ombygging/utbygging er kostnadsberegnet til ca 62 millioner kroner ut over de vedtatte 100 millioner 

kroner i økonomiplan 2021-2024. 

 

En større skoleenhet gir mulighet for en sterkere organisering og økonomiske stordriftsfordeler.  

En utregning som sammenligner faktiske lærerårsverk skoleåret 2020-2021 med nasjonal lærernorm, viser 

at ved sammenslåing av Solvin og Åsbygda til ny barneskole i Romedal, vil det være mulig å redusere antall 

lærerårsverk innenfor ordinær undervisning med inntil 0,75 årsverk. 

 

Ved sammenslåing kan ny skole redusere totale SFO-kostnader med ca kr 270.000,-. 

 

En sammenslåing av Solvin og Åsbygda vil kunne gi den nye skolen et lederteam med 1,5-2 årsverk 

ledelsesressurs. Det vil gjøre ledelsen mindre sårbar ved fravær/turnover, og bedre rustet for å ivareta 

faglig ledelse, personalledelse og økonomisk ledelse. I alternativ 5 vil ressurser til ledelse totalt kunne 

reduseres med inntil 0,5 årsverk. 

 

5.3.6.2 Kostnader til skolebygg: 

Avhengig av hva Stange kommune velger å gjøre med etterbruk av Solvin og Åsbygda, vil det med 

alternativ 5 være mulig å spare framtidige utgifter knyttet til drift og vedlikehold av disse byggene. 

 

Det er gjennomført en mulighetsstudie for å se på løsninger for å bygge om Romedal ungdomsskole til en 

skole med plass til elevtallet i dette alternativet. Dette er beskrevet i mulighetsstudiet som ligger her75.  

 

5.3.6.3 Kostnader til skoleskyss:  

Alternativ 5 vil gi noe økt behov for skoleskyss, jamfør kapittel 5.3.7.1. 

5.3.7 Oppsummering endring av kostnader knyttet til alternativene 0 til 5, skole: 

 

Som teksten ovenfor viser, vil det være endringer i det økonomiske perspektivet knyttet til alle alternativer 

som er belyst.  

 

I dette kapittelet er det redegjort hvordan utregninger knyttet til investeringsbehov er gjort, mens det i det 

etterfølgende delkapittelet vil bli vist modeller for hvordan de ulike alternativene slår ut økonomisk.  

 

5.3.7.1 Skoleskyss 

Ifølge GSI (Grunnskolens informasjonssystem) er det i skoleåret 2020-2021 628 elever i offentlig 

grunnskole i Stange kommune som har innvilget søknad om skoleskyss. Dette utgjør i underkant av 30 

% av elevene og gjelder vedtak både knyttet til avstand, funksjonshemming og farlig skolevei. Kommunens 

utgifter til skoleskyss for elever i grunnskolen gjelder både for elever i offentlig grunnskole og friskoler, og i 

2020 var de samlede utgiftene til skoleskyss 8 millioner kroner. Fram mot 2024 vil en se en svak nedgang i 

kostnadene til skoleskyss per elev, basert på vedtatt prisharmoneringsplan for skoleskyssen i forbindelse 

med etableringen av Innlandet fylke. 

 

                                                
75 Mulighetsstudie Romedal og Tangen: https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13549576-
1622624335/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Mulighetsstudie%20ny%20barneskole%20i%20Romedal%20o
g%20Tangen%20skole.pdf 
 

https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13549576-1622624335/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Mulighetsstudie%20ny%20barneskole%20i%20Romedal%20og%20Tangen%20skole.pdf
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13549576-1622624335/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Mulighetsstudie%20ny%20barneskole%20i%20Romedal%20og%20Tangen%20skole.pdf
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13549576-1622624335/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Mulighetsstudie%20ny%20barneskole%20i%20Romedal%20og%20Tangen%20skole.pdf
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13549576-1622624335/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Mulighetsstudie%20ny%20barneskole%20i%20Romedal%20og%20Tangen%20skole.pdf
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Ved en eventuell endring av skolestruktur i Stange vil enkelte elever få lengre avstand mellom hjem og 

skole, slik at det utløser rett til skoleskyss. Den lengste avstand mellom hjem og skole for enkeltelever vil 

eventuelt bli omlag 21 km dersom skolestruktur blir endret. Dette er elever som i dag har omlag 14 

kilometer mellom hjem og skole.  

 

Når det gjelder antall barn uten skoleskyss med 0-alternativet, vil dette øke med sammenslåing av skoler: 

Skole Antall barn med skoleskyss per 

1.oktober 2020 

Antall barn med skoleskyss ved 

en eventuell sammenslåing 

Espa 30 47 

Åsbygda 27 62 

Breidablikk 22 103 

Vallset 106 144 

 

 

I dialog med Innlandstrafikk er det beregnet at skoleskyss for eventuelt berørte elever vil øke fra ca 2 

millioner kroner til ca 4 millioner kroner dersom de mest omfattende endringene i skolestruktur blir 

gjennomført. Grunnet personvernhensyn, tilgjengeliggjøres ikke grunnlagsdokumentet – da det inneholder 

sensitive opplysninger. 

 

 Kostnad 

skole-

skyss 

etter 

avstands-

regler 

Totale 

kostnader 

skole-skyss 

inkludert 

kommunale 

vedtak 

Beregnede kostnader skoleskyss ved endret skolestruktur 

Skole 2021 2021 2022 2023 2024 Merknad 2022-2024 

Espa 174.813 273.613 496.297 472.922 465.346 Beregnet kostnad ved 

flytting til Tangen skole 

Breidablikk 140.923 239.723 996.497 949.947 929.093 Beregnet kostnad ved 

flytting til Romedal 

Vallset 576.609 933.809 1.564.909 1.496.509 1.465.866 Beregnet kostnad ved 

flytting til Romedal 

Åsbygda  199.407 267.807 637.195 607.745 594.552 Beregnet kostnad ved 

flytting til Romedal 

Solvin 204.856 204.856 347.026 329.451 321.578 Beregnet kostnad ved 

flytting til Romedal 

SUM TOTALT 1.296.608 1.919.808 4.041.925 3.858.575 3.776.435  

 

Tabellforklaring: Kommunale vedtak skoleskyss er vedtak om skoleskyss knyttet til farlig skolevei, 

funksjonshemming, sykdom eller skade.  

 

 

 

 

 

5.3.7.1 Driftsmessige konsekvenser 

I tabellen er innsparing markert med minustegn, mens økte kostnader står uten fortegn. Summene er 

avrundet. Utregninger og bakgrunnsmateriale er tilgjengelig her76.  

                                                
76 Underlagsdokument driftsmessige konsekvenser: https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13551625-
1623224266/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Underlag%20driftskostnader.pdf 

 

https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13551625-1623224266/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Underlag%20driftskostnader.pdf
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13551625-1623224266/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Underlag%20driftskostnader.pdf
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13551625-1623224266/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Underlag%20driftskostnader.pdf
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ALTERNATIV Reduksjon 

årsverk* 

Reduksjon 

SFO-kostnader 

Endringer 

skyss-

kostnader 

Endringer i 

FDV-

kostnader*** 

Totalt årlige 

driftskostnads-

endringer 

0-alternativet 0 0 0 0  

Alternativ 1 - 2.970.000,- -380.000,- 223.000,- -2.070.000,- -5.197.000,- 

Alternativ 2 - 3.645.000,- -890.000,- 1.757.000,- -3.370.000,- -6.148.000,- 

Alternativ 3 - 3.105.000,- -590.000,- 1.126.000,- -1.626.000,- -4.195.000,- 

Alternativ 4 - 2.565.000,- -610.000,- 1.000.000,- 2.480.000,- 305.000,- 

Alternativ 5 - 1.050.000,- -270.000,- 369.000,- 4.220.000,- 3.269.000,- 

Operasjonalisering av 0-alternativet på skolenivå: 

Breidablikk skole 0 0 0 2.750.000,-** 2.750.000,- 

Espa skole 0 0 0 0 0 

Tangen skole 0 0 0 0 0 

Vallset skole 0 0 0 0 0 

Åsbygda skole 0 0 0 0 0 

* Utdypende opplysninger ligger i underlagsdokumentet «Analyse alternativer»77  

**I mulighetsstudiet som ligger til grunn for vedtaket om nybygg av Breidablikk skole, er det et økt antall kvadratmeter 

som gjør at utgiftene knyttet til FDV-kostnader øker. Disse virker inn på alternativene 0, 2, 3 og 5. 

*** Det vil fortsatt påløpe noe FDV-kostnader i form av forsikringer og strøm frem til etterbruk er avklart ved en eventuell 

nedeleggelse. 

 

I tallene ovenfor legges lærernormstall til grunn for reduksjon ordinær undervisning. Det vil også være 

grunn til å tro at det vil følge stordriftsfordeler i form av realisering og styrking av vedtaksfestede timer til 

enkeltelever. Hvorvidt endringer i FDV-kostnader er realistiske avhenger av etterbruk av bygg.  

 

 

5.3.7.2 Investeringsmessige konsekvenser på kort sikt 

Tabellen nedenfor, hvor underlagsdokumentet er tilgjengelig78 her, viser hvilke investeringsbehov som må 

realiseres ut over vedtatt økonomiplan for eventuelt å bygge skoler som er store nok til de ulike 

alternativene. I summen ligger det usikkerhet, da de kun baserer seg på mulighetsstudier. I utregningene 

av årlige konsekvenser, fremkommer det at det ligger inne 140 millioner kroner i investeringsplanen til 

Breidablikk skole. I alternativene som innbefatter at Breidablikk skole flyttes til Romedal, vil det følgelig ikke 

medføre økte låneopptak ut over det som allerede ligger inne i vedtatt investeringsplan.  

 

Beregningene som er gjort i tabellen nedenfor viser konsekvens av låneopptak det første året investeringen 

er fullfinansiert. Det vil si at renter og avdrag vises for det første året lånet som helhet skal betjenes. 

Beregningene er gjort med følgende forutsetninger: 

- Lånets løpetid er satt til 30 år med 2 årlige avdrag (juni og desember). Lånets løpetid kan vurderes 

lenger dersom kommunens samlet sett er innenfor lovverkets krav om minste gjeldsavdrag. En slik 

vurdering vil bli tatt i forbindelse med fremleggelse av økonomiplan for aktuell tidsperiode for de 

respektive investeringene. 

- Det er i kalkylen ikke tatt høyde for bruk av fond ved finansiering av investeringene. I kommunens 

handlingsregler er det lagt opp til at investeringer skal finansieres med 25 % egenkapital. 

Momskompensasjon betraktes i denne sammenheng som egenkapital. I anslag på renter og avdrag 

er det kun tatt høyde for momskompensasjon som andel egenfinansiering, hvor momskompensasjon 

på byggetrinn 1 ved Hoberg skole er lagt til grunn. 

                                                
77 Underlagsdokument Analyse alternativer: https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13551789-
1623337160/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Analyse%20alternativer.xlsx 
 
78 Underlagsdokument finanskostnader: https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13551788-
1623335103/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Underlagsdokument%20finanskostnader.xlsx 

https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13551789-1623337160/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Analyse%20alternativer.xlsx
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13551788-1623335103/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Underlagsdokument%20finanskostnader.xlsx
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13551789-1623337160/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Analyse%20alternativer.xlsx
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13551789-1623337160/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Analyse%20alternativer.xlsx
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13551788-1623335103/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Underlagsdokument%20finanskostnader.xlsx
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13551788-1623335103/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Underlagsdokument%20finanskostnader.xlsx
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- Regnskapet viser at investeringskostnaden ved Hoberg skole fase 1 gir en momskompensasjon på 

19,7 %. I beregningen er det forutsatt tilsvarende andel moms kompensert. 

I vedtatt investeringsplan er det innarbeidet en investering på 100 millioner kroner ved Romedal barneskole, 

samt 140 millioner kroner ved Breidablikk skole. I driftsbudsjettet er det tatt høyde for betaling av renter og 

avdrag for låneopptak til dette. Prosjektene gir således ingen merbelastning i kommunens beregning av 

driftsramme utover eventuell renteøkning. 

Under forutsetning av at fondsmidler ikke benyttes som del av finansiering av nye eller økning i investeringer, 

viser beregning av renter og avdrag for umiddelbart investeringsbehov utover eksisterende investeringsplan slik 

belastning i driftsbudsjettet: 

 

 
 

Dersom rentenivået øker med 0,5 % vil økning i rentekostnad for alternativ 1 utgjøre om lag 32.000 kroner, 

alternativ 4 om lag 479.000 kroner og alternativ 5 om lag 258.000 kroner. 

 

 

5.4 Potensielle innsparinger drift og investeringer skole 

Tabellen under viser de økonomiske konsekvensene av de ulike alternativene, både i form av 

driftsinnsparinger og investeringsbehov.  

 

 

 
Tabellforklaring:  

Endringer drift 

Skole/sfo

Endringer skyss Endringer Drift 

bygg

Kapital-

kostnader

Tot endring 

årlig drift 

Alternativ 0

Alternativ 1 -3 347 000kr        223 000kr            -2 071 000kr       346 000kr            -4 849 000kr        

Alternativ 2 -4 532 000kr        1 757 000kr         -3 371 000kr       -6 146 000kr        

Alternativ 3 -3 692 000kr        1 126 000kr         -1 626 000kr       -4 192 000kr        

Alternativ 4 -3 179 000kr        1 000 000kr         2 479 000kr        5 135 000kr        5 435 000kr         

Alternativ 5 -1 322 000kr        369 000kr            4 224 000kr        2 767 000kr        6 038 000kr         

Alternativ 1+2 -7 879 000kr        1 980 000kr         -5 442 000kr       346 000kr            -10 995 000kr     

Alternativ 1+3 -7 039 000kr        1 349 000kr         -3 697 000kr       -9 387 000kr        

Alternativ 1+4 -6 526 000kr        1 223 000kr         408 000kr            5 135 000kr        240 000kr             

Alternativ 1+5 -4 669 000kr        592 000kr            2 153 000kr        2 767 000kr        843 000kr             

Oppsummering alternativer - skoledrift og skolebygg
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Kolonnen «Drift Skole/SFO» viser økonomiske driftskonsekvenser ved de ulike alternativene. Minustegn betyr en 

reduksjon i driftsbehov kontra 0-alternativet. Underlagsdokumentene ligger her: lærernorm og kostnadsoversikt skoler, 

historiske tall. 

Kolonnen «Endring skyss» viser økonomiske konsekvenser ved endret skyssbehov i de ulike alternativene. Minustegn 

betyr en reduksjon i driftsbehov kontra 0-alternativet, jamfør kapittel 5.3.7.1. 

Kolonnen «Drift bygg» viser økonomiske konsekvenser ved endret FDV-kostnader i de ulike alternativene. Minustegn betyr 

en reduksjon i driftsbehov kontra 0-alternativet. Underlagsdokumentet ligger her. 

Kolonnen «Kapitalkostnader» viser konsekvenser av økte låneopptak ut over vedtatte økonomiplanperiode, jamfør kapittel 

5.3.7.2. 

Kolonnen «Tot årlig drift» viser de samlede økonomiske konsekvensene ved endret driftsbehov, skyssbehov, 

kapitalkostnader og FDV-kostnader i de ulike alternativene. Minustegn betyr en reduksjon i driftsbehov kontra 0-

alternativet. 

 

 

5.5 Andre forhold av betydning for utgifter 

5.5.1 Friskoler 

Vurderinger knyttet til friskoler er vesentlige når det gjelder drøftinger rundt fremtidig skolestruktur. 

Friskoler finansieres direkte fra staten, etter følgende satser for inneværende skoleår. Ytterligere 

opplysninger om friskoler er tilgjengelig her79. 

Trinn Til og med 42 elever Fra og med 43 elever 

Barnetrinnet 206.600 kroner per elev 76.400 kroner per elev 

Ungdomstrinnet 212.800 kroner per elev 79.100 kroner per elev 

 

Finansiering av friskoler skjer i form av at elevene trekkes ut fra rammetilskuddet fra staten til kommunen. 

Utgiftsbehovet til en innbygger i aldersgruppen 6-15 år utgjør om lag 120.000 kroner per innbygger i den 

nevnte aldersgruppen. Per 1.oktober 2020 er 256 elever i friskoler. Dette betyr at Stange kommune taper 

om lag 30,7 millioner kroner i rammeoverføringer. I Stange kommune «koster» en elev, inkludert samtlige 

driftskostnader, i snitt 125.000 kroner, viser data fra skoleporten80.  

I drøftinger rundt skolestrukturer, er dette vesentlig kunnskap å ha med i vurderingene.  

I tillegg fungerer lovverket slik at det fortsatt er kommunen som har økonomisk ansvar for finansieringen av 

spesialundervisning hos elever i friskoler. I og med at kommunen ikke er skoleeier, eller tilsynsorgan, kan 

ikke kommunen stille som vilkår at det ordinære tilbudet i friskoler er bredt nok til å ivareta utfordringer 

som en kan forvente at den offentlige skolen løser. Det betyr at i det i tillegg til redusert rammeoverføring, 

tilfaller utgifter knyttet til antall enkeltvedtak kommunen fatter og betaler til friskolene.  

 

5.5.2 Etterbruk 

Det er i denne utredningen lagt som en forutsetning at etterbruk av skoleanlegg ikke kan brukes til friskoler, 

jamfør kapittel 5.5.1, friskoler. Dersom det blir endring av skolestruktur, vil det følgelig legges opp til at 

kommunestyret må ta stilling til bruksformål ved et eventuelt nedlagt skolebygg.  

 

Det er viktig å drøfte spørsmålet omkring eventuell etterbruk i vurderingene rundt fremtidig skolestruktur. 

Det er lokalsamfunnet som har eierforholdet og best kjenner lokale ønsker og behov. Det vil i denne 

sammenheng være vesentlig å drøfte hvilke funksjoner lokalsamfunnet mener er mest sentrale å 

opprettholde lokalt, og om det er nye funksjoner som kan etableres. Fra kommunens side kan oppgaven 

være å bidra til å legge til rette for å opprettholde og utvikle nye funksjoner i samarbeid med 

lokalsamfunnet, men kommunens oppgave kan ikke være å drifte aktivitetene. Hvilke tiltak som kan 

                                                
79 Tilskudd til frittsående skoler o.a., UDIR: https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskudd-til-private-
skoler/ 
80 Økonomi fra skoleporten, UDIR: https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/ressurser/oekonomi/stange-
kommune?fordeling=2&sammenstilling=1&orgaggr=a 

 

https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13551787-1623335102/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Underlagsdokument%20l%C3%A6rernorm.xlsx
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13551786-1623335101/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Underlagsdokument%20kostnadsoversikt%20skoler%2C%20historiske%20tall.xlsx
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13551786-1623335101/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Underlagsdokument%20kostnadsoversikt%20skoler%2C%20historiske%20tall.xlsx
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13551789-1623337160/Bilder/Stange/Skoler/Skolestruktur%202021/Analyse%20alternativer.xlsx
https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskudd-til-private-skoler/
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/ressurser/oekonomi/stange-kommune?fordeling=2&sammenstilling=1&orgaggr=a
https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskudd-til-private-skoler/
https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskudd-til-private-skoler/
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/ressurser/oekonomi/stange-kommune?fordeling=2&sammenstilling=1&orgaggr=a
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/ressurser/oekonomi/stange-kommune?fordeling=2&sammenstilling=1&orgaggr=a
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iverksettes i forhold til fremtidig bruk av skoleanlegg vil slik sett være avhengig av flere faktorer, som 

mulighet for å skape næringsvirksomhet, foreningsliv, boliger m.m. 

 

 

5.6 Rehabiliterings- og vedlikeholdsbehov i eksisterende barnehagebygg 

I dette kapittelet gjøres det rede for tilstanden for hvert bygg og estimert kostnad for å eie bygg over tid.  

5.6.1 Status barnehagebygg  

I dette delkapittelet redegjøres det for bygningsmasse og vedlikeholdsbehov ved kommunens barnehager. 

Delkapittelet omtaler også status for barnehagebygg som ellers ikke er omfattet av utredningen. 

 

I forhold til status for barnehagebygg, er det også vesentlig å si noe om kapasitet. Status etter 

hovedopptaket til barnehageåret 2021/2022 viser at Stange kommune har vesentlig ledig kapasitet i 

barnehagene, som tabellen i kapittel 5.6.2 viser.  

 

Oppsummert vurderes barnehagene til å være tilfredsstillende vedlikeholdt. Det antas derfor at det ikke vil 

være behov for større rehabiliteringsarbeider utover ordinært vedlikehold i løpet av den kommende 10-

årsperioden. Erfaringsmessig vet en imidlertid at det utover en periode på 10 år, må det påregnes større 

vedlikeholdsbehov. 

 

5.6.1.1 Åsbygda barnehage 

Åsbygda barnehage ligger på samme område som Åsbygda skole og er oppført over to byggetrinn. Det 

første byggetrinnet var i 1999, utført som et tilbygg til skolen. I 2009 ble barnehagen utvidet ytterligere.  

 

Det er vedvarende behov for løpende vedlikehold og rehabilitering. 

 

5.6.1.2 Vallset barnehage 

Vallset barnehage ligger i nærheten av Vallset skole og er oppført over to byggetrinn. Første byggetrinn i 

1991 og et tilbygg i 2009.   

 

Det er registrert noen spesifikke behov for vedlikehold og rehabilitering, som eksempelvis utskifting av 

kjøkken i en avdeling. Ellers normalt vedvarende løpende behov for vedlikehold og rehabilitering. 

 

5.6.1.3 Romedal barnehage 

Romedal barnehage er oppført i 2004 og ligger på Romedalsmoen.  

 

Barnehagen har noen spesifikke behov for vedlikehold, som eksempelvis oppussing av rom. Ellers normalt 

vedvarende løpende behov for vedlikehold og rehabilitering. 

 

5.6.1.4 Espa barnehage 

Barnehagen er integrert med Espa skole og Espa samfunnshus, og er forholdsvis ny. 

 

Det er vedvarende behov for løpende vedlikehold og rehabilitering. 

 

5.6.1.5 Tangen barnehage 

Barnehagen er nabo med Tangen samfunnshus, og er oppført i 1983 med flere tilbygg. Bygningsmassen 

vurderes som lite arealeffektiv med dagens barnehagedrift. 

 
Det er registret noen spesifikke behov for vedlikehold, som eksempelvis noe maling og reparasjon av 

gulvbelegg. Ellers normalt vedvarende løpende behov for vedlikehold og rehabilitering. 
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5.6.1.6 Navneberget barnehage 

Barnehagen ble oppført i 2008 og ligger i Navneberget utenfor Stange sentrum. 

 

Det er vedvarende behov for løpende vedlikehold og rehabilitering. 

 

5.6.1.7 Enerhaugen barnehage 

Barnehagen ble oppført i 1981 med et tilbygg i 2011. Barnehagen ligger nær Stange sentrum.  

 
Det er registret noen spesifikke behov for vedlikehold, som eksempelvis solavskjerming på uteområdet. 

Ellers normalt vedvarende løpende behov for vedlikehold og rehabilitering. 

 

5.6.1.8 Hoberg barnehage 

Barnehagen ble oppført i 1977, med et tilbygg oppført i 2009. Barnehagen ligger i Bekkelaget.  

 
Barnehagen har noen spesifikke behov for vedlikehold, som eksempelvis utbedring av takrenner og 

solskjerming på uteområdet. Ellers normalt vedvarende løpende behov for vedlikehold og rehabilitering. 

 

5.6.1.9 Holmlund barnehage 

Barnehagen ble oppført i 2008 med et tilbygg oppført i 2015. Barnehagen ligger i Øvre Bekkelaget.  

 

Det er vedvarende behov for løpende vedlikehold og rehabilitering. 

 

5.6.1.10 Nedre Tømte barnehage 

Barnehagen ble oppført i 2019 og ligger i Sandvika i Bekkelaget.  

 

Selv om barnehagen er ny, vil det være vedvarende behov for løpende vedlikehold og rehabilitering. 

 

5.6.2 Grunnlag for beregning av fremtidig behov for vedlikehold og rehabilitering av barnehager 

I kapittel 5.2 er metodikken bak hvordan kostnader rundt beregninger av å eie bygg over en 20-årsperiode 

beskrevet.  

 

I tabellen nedenfor gjengis kun barnehager som omtales i de ulike alternativene til eventuell fremtidig 

barnehagestruktur.  

 

Barnehage Antall heltids-
ekvivalenter 
21/22   

Kapasitet 
heltids-
ekvivalenter 

Utnyttelses-
grad  

Areal 
barnehage-
bygg (BTA) 
kvm  

Kostnader ved å 
eie bygg over en 
20 årsperiode 
(vedlikehold, 
rehabilitering) 

Vedtatte 
investeringer i 
inneværende 
økonomiplan-
periode 

Åsbygda bhg 49 49 100 % 832 4.875.520,-  

Vallset bhg 71,8 78 92 % 817 4.787.620,-  

Romedal bhg 63,8 66 97 % 573 3.357.780,-  

Espa bhg 29,8 43 69 % 264 1.547.040,-  

Tangen bhg 51,6 66 78 % 626 3.668.360,-  

 

5.7 Kostnader knyttet til de ulike barnehage-alternativene 

I dette kapittelet vil det bli redegjort for de økonomiske konsekvensene knyttet til de ulike alternativene.  
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De ulike alternativene er ikke økonomisk utredet. Alternativene som benevnes er en konsekvens av at Solvin 

skole er vedtatt nedlagt. Det vil være mulig å vurdere flere alternativer til fremtidig barnehagestruktur, 

avhengig av vedtak i skolestruktur-saken. 

 

Det økonomiske perspektivet knyttet til barnehagestruktur er tredelt: 

1. Barnehagedrift herunder bemanning, utstyr og administrasjon. 

2. Kostnader knyttet til barnehagebygg, herunder drift, vedlikehold og rehabilitering.  

3. Overføringer til private barnehager 

 

I tabellen nedenfor fremkommer kostnader og kapasitet knyttet til punkt 1, barnehagedrift, og punkt 2, 

barnehagebygg. 

 

Når det gjelder punkt 3, overføringer til private barnehager, fastsettes tilskuddssatser ut fra kostnader ved 

den kommunale driften to år tilbake i tid. Omsatt i praksis betyr det at eventuelle innsparinger i kommunal 

barnehagedrift vil gi lavere tilskuddssatser for de private barnehagene to år frem i tid. Om en eksempelvis 

sparer 500.000 kroner i kommunale barnehager i 2022, vil en spare ytterligere 500.000 kroner i 

overføringer til private barnehager i 2024.  

 

Jamfør kapittel 3.2, Befolkningsutvikling, er det vesentlig å opplyse om at Nedre Tømte barnehage er 

planlagt for ytterligere tre avdelinger dersom befolkningstilveksten i Ottestad krets skulle avdekke et slikt 

behov i et fremtidsperspektiv. I Stange krets er Enerhaugen barnehage tilrettelagt for eventuelt å kunne 

bygge på en avdeling, dersom befolkningsutviklingen skulle tilsi det. Derfor er det ikke gått inn i eventuelle 

problemstillinger knyttet til fremtidig kapasitet i Stange-barnehagen.  

I forhold til kapasitet, er det også vesentlig å ha med betraktninger rundt lovfestet rett til barnehageplass.  

 

§ 16 i Barnehageloven lyder som følger: 

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har 

etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. 

Barn som fyller ett år i september, oktober og november det året det søkes om barnehageplass, har 

etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i 

samsvar med denne loven med forskrifter.  

I Stange er samlet kapasitet slik at denne retten er ivaratett. Det varierer noe fra år til år hvor det største 

«presset» på barnehager er. I hovedopptaket for barnehage-året 2021/2022 er det ledig kapasitet i flere 

barnehager, både i Stange sentrum, Tangen, Vallset og Ottestad.  

 

5.7.1 0-alternativet 

Dagens barnehagestruktur opprettholdes. 

5.7.1.1 Barnehagedrift: 

I 0-alternativet vil det i liten grad være mulig å etablere en mer kostnadseffektiv barnehagedrift. De minste 

barnehagene vil fortsette å være små enheter og være noe dyrere å drifte enn de større enhetene. Det vil 

fortsatt være behov for styrer i 80 % stilling ved de små enhetene.  

 

5.7.1.2 Kostnader til barnehagebygg: 

Ved et 0-alternativ er det ikke et potensiale til å drifte barnehagebygg mer kostnadseffektivt med tanke på 

drift og vedlikehold.   

5.7.2 Alternativ A 

Espa barnehage slås sammen med Tangen barnehage og lokaliseres enten til Espa eller Tangen.  
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5.7.2.1 Barnehagedrift: 

En sammenslåing av Tangen og Espa barnehager, lokalisert til Tangen eller Espa, vil med dagens barnetall 

bli en barnehage med 81,4 heltidsekvivalenter og 66 barn. Dette vil da bli en barnehage med fire avdelinger. 

En barnehage med fire avdelinger vil ha behov for 1 årsverk styrerressurs. Dette betyr at alternativ A vil 

redusere behov for styrerressurs med 0,3 årsverk, samt 0,2 årsverk faglederstilling. FDV-kostnader kan 

forventes å bli redusert ved en sammenslåing. Det vil være tilstrekkelig areal dersom Espa skole blir flyttet 

til Tangen. 

 

5.7.2.2 Kostnader til barnehagebygg: 

Det er ikke utredet kostnader knyttet til å slå sammen Tangen og Espa barnehager. Det vil være store nok 

lokaler ved Espa dersom skolen eventuelt skulle bli sammenslått med Tangen, mens det ved en lokalisering 

ved Tangen må påregnes utbygging.   

 

5.6.3 Alternativ B 

Vallset, Romedal og Åsbygda slås sammen til en ny barnehage, lokalisert i lokalene til Solvin skole. 

5.7.3.1 Barnehagedrift: 

En sammenslåing av Vallset, Romedal og Åsbygda lokalisert til en ny barnehage på Solvin, vil med dagens 

barnetall bli en barnehage med 184,6 heltidsekvivalenter fordelt på 143 barn. Det vil eventuelt bli en 

barnehage med 9 avdelinger. Grunnet størrelsen, vil det være nødvendig med et lederteam for ledelse av 

barnehage. Det vil likevel føre til en reduksjon i styrerressurs med 0,8 årsverk. FDV-kostnader kan forventes 

å bli redusert ved en sammenslåing, avhengig av hvor mye av bygningsmassen som eventuelt vil bli 

benyttet til barnehageformål. 

 

5.7.3.2 Kostnader til barnehagebygg: 

Solvin skole er et bygg på 2887 kvadratmeter. Samlet kvadratmeter for de involverte barnehagene er 2222 

kvadratmeter. Følgelig er det tilstrekkelig med plass til å etablere en barnehage med plass til de 193 

heltidsekvivalentene de tre barnehagene til sammen har kapasitet til i dag. Når det gjelder uteområdet, vil 

det eventuelt være behov for å utvide dette ved en eventuell etablering av en så stor barnehage.  

Det er ikke utredet kostnader ved eventuelt å slå sammen barnehagene Vallset, Romedal og Åsbygda. Det 

er heller ikke gjennomført mulighetsstudier. 

 

5.7.4 Alternativ C 

Romedal og Åsbygda slås sammen til en ny barnehage, lokalisert i lokalene til Solvin skole. 

5.7.4.1 Barnehagedrift: 

En sammenslåing av Romedal og Åsbygda lokalisert til en ny barnehage på Solvin, vil med dagens barnetall 

bli en barnehage med 112,8 heltidsekvivalenter og 88 barn. Dette vil bli en barnehage med fem avdelinger. 

Det vil eventuelt være et potensiale til en innsparing på 0,8 årsverk styrerressurs. FDV-kostnader kan 

forventes å bli redusert ved en sammenslåing, avhengig av hvor mye av bygningsmassen som eventuelt vil 

bli benyttet til barnehageformål.  

 

5.7.4.2 Kostnader til barnehagebygg: 

Solvin skole er et bygg på 2887 kvadratmeter. Samlet kvadratmeter for de involverte barnehagene er 1405 

kvadratmeter. Følgelig er det tilstrekkelig med plass til å etablere en barnehage med plass til de 115 

heltidsekvivalentene de to barnehagene har i dag.  

Det er ikke utredet kostnader ved eventuelt å slå sammen barnehagene Romedal og Åsbygda barnehage.  
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5.7.5 Oppsummering endring av kostnader knyttet til alternativene 0, A-C, barnehage: 

 

Som teksten ovenfor viser, vil det være endringer i det økonomiske perspektivet knyttet til de ulike 

alternativene som belyses.  

I innledningen til kapittel 5 er det redegjort hvordan utregninger knyttet til vedlikeholdsbehov i et 20-

årsperspektiv er gjort, mens det i dette kapittelet vil bli vist modeller for hvordan de ulike alternativene slår 

ut økonomisk.  

 

5.7.5.1 Driftsmessige konsekvenser 

I tabellen er innsparing markert med minustegn, mens økte kostnader står uten fortegn. Summene er 

avrundet.  

 

ALTERNATIV Reduksjon 

lønnskostnader 

Endringer i FDV-

kostnader 

Reduserte tilskudd 

private bhg to år 

etter innsparingen i 

kommunale bhg 

Totalt årlige 

driftskostnads-

endringer 

0-alternativ 0 0 0 0 

Alternativ A -354.750,- Kommer an på 

plassering 

-354.750,- -710.000,- 

Alternativ B -567.600,- Kommer an på hvor 

mye av bygget som 

brukes til 

barnehage-formål 

-567.600,- -1.135.200,- 

Alternativ C -567.600,- Kommer an på hvor 

mye av bygget som 

brukes til 

barnehage-formål 

-567.600,- -1.135.200,- 

 

Jamfør kapittel 5.7 fungerer tilskuddsordningen til private barnehager at satser beregnes ut fra kostnader til 

drift av kommunale barnehager to år i forveien. Det vil være feilkilder i disse tallene som en konsekvens av 

stadige endringer i tilskuddsberegninger.  

Når det gjelder FDV-kostnader er det ikke mulig å si noe om det, annet enn at Espa barnehage, dersom 

Espa skole sammenslås med Tangen skole og lokaliseres ved Tangen, har stort nok areal til å ha plass til 

både Espa og Tangen. Det samme gjelder for alternativene B og C, der FDV-kostnader har sammenheng 

med hvor stort areal av Solvin skole som eventuelt skal benyttes til barnehageformål.  

 

 

5.7.5.2 Investeringsmessige konsekvenser på kort sikt 

 

Det er ikke gjennomført mulighetsstudier for noen av alternativene. Alternativ A er avhengig av avklaring 

rundt lokasjon. Investeringsbehovet vil være høyere ved lokasjon Tangen enn ved lokasjon Espa, grunnet at 

Tangen ikke har stort nok areal til å håndtere en eventuell sammenslåing, mens Espa vil ha tilstrekkelig 

areal dersom skolen skulle bli vedtatt sammenslått med Tangen skole, lokalisert til Tangen skole.  

For alternativene B og C foreligger det ikke mulighetsstudier. Ved eventuell bruk av Solvin skole som 

barnehagelokaler, må det utredes kostnader rundt dette.   
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